
Rusai traukia ant Bulgarijos

liniukai talkininku.v
ANT RUMUNIJOS

nepraneša.

Laivo

$34.196.647.

Petrogrado

f us.

14 mylių už miesto, tai iš
aušus į tą vietą susirinko a- 
pic 100,000 žmonių ir žiurėjo 
į krūvą griuvėsių, kuriuose 
matėsi šmotai žmogienos.

PIRMAS RUSŲ SUSIRĖ
MIMAS SU BULGARAIS.

Rusų kariumenė traukia

turi apie 180 ketv. mylių I- 
ta Ii jos teritorijos.

Suprantama, tokią apys-

mus, miestus ii 
Ii j naikina. V

likosi sumušti; rusai paėmė.■. 
vieną bulgarų aficierį uolai 
svėn.

PRASIDĖ- 
MUšIAI.

praneša,

važiuojant jiems iš Ve 
Cruz, ten siautė cholera.

i . ?, ' • y-A* Al. ’ z*'

Britų sanitarai paupy S omme, kur dabar eina baisus mūšiai, rankioja su
žeistuosius kareivius.

NAGUOSE.
Graikijos padėjimas la

bai blogas: iš vienos pusės 
talkininku šalininkai kelia 
revoliuciją reikalaudami,

talkininkai pagriebė ją į sa
vo nagus ir pradėjo smaug
ti.

Dabar talkininkai valdo

ly na 
o mėn

IANDITAI SUDRASKĖ
GELŽKELĮ; UŽMUŠTA

36 MEKSIKONAI.

tuo tarpu i
|rai atsimena, ką pridirbo jo 
kiaulės mūsų bulbėse, nusi- 

AUSTRIL.ano, koks jis žino^s-ir 
.ne artyn prie jo. Visi dabar

Ą., ri&ri* NW

sakymą, kad nevalia iš
važiuoti į kitas šalis vyrams 
nuo 17 iki 40 metų amžiaus.

M i n i s te r i ii p i r m i n i n kas

■nepadarys, tuomet jai bus 
apskelbta karė.

giausiai žuvo, 
žuvo 77, liepos

[užsiima “valymu” Graikijos 
telegramos nuo austrų ir vokiečių šni- 

or-

___ , r____________  ____ _ MEXIKOJ CHOLERA.
12 mylių pralaužė vokiečių v Vera Cruz, Meksikoj, ap

■/VŽ'

M ...J, K..- •

šiame
pabrango

aš čia 
* ir mūsų šei- 

simainė 
to,

IO

šių metų rinkimu se bal
suokite už Allan Bensoną 
ant prezidento; už G. Kirk-

No. 72. BROOKLYN, N. Y. 8 RUGSĖJO (SEPT.,) 1916 M VI METAS.

RUSŲ LAIMĖJIMAI VOL- 
LYNIAUS FRONTE.

Rusų kariumenė, po vado- 
įvyste generolo Brusilovo, 
žengia pirmyn. Galicijoj ru
sai persikraustė per upę 
Tenevka ir užėmė austrų ir 
vokiečių pozicijas Brzezany 
rajone, 50 mylių į pietus nuo 
Lvovo. Taipgi paėmė 2,720 
austrų ir vokiečių nelaisvėn 
su šešiais pelenuotais, tarpe 
nelaisvių buvo 80 aficierių.

Šiauriniam krašte upės 
Dnestro rusai sudraskė tris 
eiles dratinės spygliotos 
tvoros ir užėmė stipriai ap-

Didžiausi mūšiai eina a- 
pielinkėse Vladimiro -Voly- 
niaus, palei Šeltuvovą ir 
Koritnica. į vakarus nuo 
Lucko rusai bepaliovęs daro 
smarkias atakas.

Karpatuose rusai užėmė 
kelias naujas augštumas ir 
dasigavo prie Vengrijos ru
bežiaus.

Nuo 1 iki 3 d. rugsėjo ge- 
- nerolo Brusilovo kariumenė 

paėmė nelaisvėn 385 aficie- 
rius, 19,020 kareivių, su 12 
artilerijos kanuolių, 76 pu- 
lemiotais ir 7 marty/om.

riumenė užėmus miestą Do
brudja, keliose vietose su- 
mušdama rumunus.

Iš Londono praneša, būk 
bulgarai ir vokiečiai smar
kiai atakavę rumunų 
serbų pozicijas, bet visos 
atakos buvę atmuštos.

LIETUVA
ir 
jų

NEW YORKO IR APIE

Nors męs dabar visiškai 
j esame atskirti nuo Lietuvos 
j ir nežinom koks ten judėji
mas, vienok retkarčiais mu- 
|Sų draugai, nors labai ne- 
'aiškioj formoj, neaiškiais 
pianešimais, duoda suprasti,

PER RUGPJŪTĮ MĖNESĮ 
ŽUVO VIRŠ 200 ORLAI

VIŲ.
Pagal oficialius praneši

mus apskaitliuojama, kad 
per rugpjūčio mėnesį visų 
kariaujančių šalių žuvo J89 
orlaiviai. Bet karės kriti
kai tvirtina, būk jų žuvę

Ari TIRAI ITALŲ FRON
TE NETEKO 150,000 

KAREIVIŲ.
Iš Rymo praneša, kad 

nuo pradžios karės Austri
jos su Italija ,esą apie 450, 
000 austru kareiviu užmuš
tu ir nelaisvėn paimtų. Ita
lai tvirtina, kad iš tos skai
tlinės esą apie 150,000 už
muštų, 200,0000 sužeistų ir 
apie 100,000 nelaisvėn paini-!

VOKIEČIŲ FRONTAS 
SULAUŽYTAS.

Palei upę Somme eina 
baisus mūšiai, daugiausiai 
darbuojasi artilerija. Anglų- 
franeuzų kariumenė padarė 
smarkias atakas ir 2į mylių [kaitą duoda italai, bet jie a- 
pralaužė. vokiečių frontą, [pie savo nuostolius nei puse 
Tuo tarpu francūzai, pasi- lūpų neprisimena, 
naudodami ta proga, kitoj 
vietoj padarė atakas ir ant

tos salos Elephant. Vadas 
.ekspedicijos Shackleton, pa
likęs savo draugus ant sa

kalai turi paėmę apie 3,-'los, bandė laiveliu plaukti, 
000 ketvirtainių mylių Aus- | jieškodamas pagelbės. Jam 
trijos teritorijos. Austrai gi [pavyko išsigelbėti. Tuomet 

Sshackletonas suorganizavo

Naujosios Lietuvos” Nr. 
randame patalpintą laiš- 

STRE1KO. d:ą, kurį gavo L. Rimvydas. 
New Yorko ir apielinkių! Laiškas rašytas 5 d. birže-

jie sako, kad prie tokių ap
linkybių, kokios dabar yra, 
jokiu būdu ilgiau negalima

mano

skersai
Įneš. Pradėjo-

še šeimininkas ir savaip no
ri. Ir kituose reikaluose 
ne geriau... bet ūpas dėlto 
geras, išmokome dantis ro-

frontą ir paėmė du, gana 
stipriai apdrutintu, kaimu. 
Tuose mūšiuose francūzai 
ir anglai paėmė virš 6.000 
vokiečių nelaisvėn. šiuose 
mūšiuose dalyvavo vokiečių 
geriausios spėkos.

Vokiečių generalis štabas 
apie savo pralaimėjimus 
nieko nesako, tik praneša, 
kad per paskutines dvi die
ni vakarų fronte jiems pa
vykę 13 talkininkų orlaivių 
sušaudyti.

UŽPUOLIMAS ZEPPELI- 
NŲ ANT LONDONO.
Vokiečių zeppelinai nuo

latos apsilanko svečiuose 
Londone ir ten sukelia bai
su triukšmą. Štai 3 d. rug
sėjo, naktį, visas Londonas 
buvo sujudintas: apie 2:30 
vai. naktį ant Londono už
lėkė net 13 vokiečių zeppeli- 
nų ir pradėjo mėtyti bom
bas.

Iš visų pusių kanuolės ė- 
mė šaudyti į viršų. Kulkos 
viršujė sprogdinę jo ir šrap
neliai pylėsi ant zeppelinų. 
Prožektoriai nušvietė visą 
padangę. Vienas zeppelinas 
tapo pašautas ir nukrito ant 
žemės. Kadangi jis nukrito

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
METĖ BOMBAS Į RU

SŲ LAIVUS. 
Paskiausios 

praneša, kad vokiečių or- 'pu. Vokiečių žymus agita- 
llaiviaį užpuolė ant Rumuni-[torius baronas von Šenk, 
įjos porto Konstanca ir pra- kuris norėjo Graikiją suagi- 

pagelbą ir tris sykius ban- dėjo mėtyti bombas į rusų [tuoti, kad 
do likusius draugus surasti, karės laivus, kurie 
bet visus tris sykius sugrįžo tame porto. 
nesuradęs. Tik ketvirtą sy
kį išvažiavus, pavyko juos 
surasti. Ant salos buvo pa
silikę 22 žmonės ir jie ne
įtikėjo, kad kas juos išgelbe- 

sireiškė aziatinė cholera. 
Monterey laivas, kuris iš
plaukė iš Vera Cruz su 46

p risi dėtų prie 
stovi (teutonų, suareštuotas. Jį 

Kokie nusto- talkininkai paėmė ant savo 
telegramos kariškų laivų. į Graikijos 

I pertus vis daugiau pribūna 
-----  talkininku kares laivu.

GRAIKIJA TALKININKŲ --------------

Paskiausios telegramos 
praneša, kad Vokietijos 
zeppelinai užpuolė ant Ru
munijos sostinės Buchares- 
to ir mėtė bombas. Keliosei 
vietose iškilo gaisrai. Kiek v. 
gyvasčių žuvo ir kiek nuos
tolių padaryta 
nesužinota.

“Mūsų kaimas, kaip žinai, 
kadai norėjo atsiskirti nuo 
miesčiuko, nepertraukdama 
su juo ryšių. Šiandien vals
tiečiuose virto kitoks ūpas, 
ir dauguma griežtai parei
kalavo moti visai ant mies- 

Įčiuko ir susitvarkyti, visai 
nepriklausomai. Kaimynas, 
žinoma, gretinasi taryda
mas suleisti vienon vieton

-- Iš čia gauta žinių, kad 
Carrero Torres, Meksikoj, 
banditai išdraskė gelžkelį ir 
eidamas traukinys susidau
žė. Užmušta 36 meksikonai, 
tarpe jų 25 kareiviai ir 11 
keliauninkų.

Niekad toj Meksikoj ne
nurimsta veikę banditai.

SHACKLETONO EKSPE
DICIJA IŠGELBĖTA.

Purita Arenas, Chili. — 
Iš čia gauta telegrama, kad 
Shackletono ekspedicija, ku
ri buvo išvažiavus jieškotpo- 
liaus ,laimingai sugrįžo. Jau 
buvo minėta, kad ta eskpe- 
dicija neatsiekė savo tikslo, 
jos laivas likosi leduose su
trintas ir ekspedicijos na
riai atsidūrė ant neapgyven-

FORDAS PER METUS 
UŽDIRBO $59.994.118. 
Fordo metinė apyskai 

parodo, kad nuo 1 d. rugp-[skelbtų karę teutonams, iš 
jočio pereitų metų, iki 1 d. [kitos pusės— talkininkai, 
rgp. š. m., turėjo pelno $59,-;nesiklausdami Graikijos su- 
994,118. Kadangi Fordo tikimo, veržiasi į ją ir šei- 
dirbtuvėse yra 49,870 darbi- mininkauja. Dabar telegra- 
ninkų, kurie turi nusipirkę mos praneša, būk Graikija 
Šerus, tai dalis pelno reikėjo sutikus “išpildyti” visus tal
kiems išdalinti, bet ir For- kininkų reikalavimus. Kurgi 
dui pasiliko geras kąsnys—i ji nesutiks išpildyti, kuomet

rusų spėkos randasi tik 15 
mylių atstumo nuo Bulgari
jos rubežiaus. Palei Bulgari
jos rubežių, ant Rumunijos. 
| teritorijos Dobrudja, jau 
įvyko pirmas susirėmimas

VOKIETIJA IR
JA SIUNČIA GRAIKIJAI

ULTIMATUMĄ. r • " ‘ 7 T" T’ V.’ ""L” jvicnan baisau saukia— ne- 
Paskiausios telegramos sidėti nei su vienais nei su 

praneša

KIVIRČUI TARPE JAPO
NIJOS IR CHINIJOS.

Mongolijoj vėl įvyko susi
rėmimai tarpe Japonijos ir 
Chinijos kareivių ir tas dar 
labiau pablogino tarpe Chi
nijos ir Japonijos santikius. 
Chinijoj labai neramu: pa-' 
trintai šaukia, kad Japonija!
nori užgriebti jų teritorijas Zaimis paskirtas šalies dik- 
bei jose šeimininkauti. Ja- tatorium. Jis tuojaus už- 
ponija reikalauja, kad Chi- draudė gatvinius mitingus, 
nijos kareiviai būtų toliaus Pirmiau bu$ę manyta pū- 
nugalabinti ir aficieriai, po leisti parlamentą ir tuojaus 
kurių vadovyste įvyko susi-,paskirti naujus rinkimus, 

bet dabar tas pienas gyve- 
niman nebus vykdomas. 
Mat, paaiškėjo, kad didžiu
ma parlamento narių —ša-

rėmimai, būtų nubausti.
Manoma, kad sutaikymui 

Japonijos su Chinija turės 
įsimaišyti Su v. Valstijos.

RUMUNAMS SEKASI. < in7T7v
Rumunams iki šiol sekasi I ŽK. L K. Zi 

gana gerai, ypatingai jie 
smarkiai žengia pirmyn 
Transylvanijoj. 6 d. rugsė
jo gauta žinių, kad jie Tran
sylvanijoj užėmė du svar
biu miestu Orsova ir Her
kų lesf ue rdoe. Apie rumunų 
laimėjimus patvirtina ir 
austrų generalio štabo pra
nešimai.

Iš Berlyno pranešama, , 
būk rumunų ėjimas Transyl- 
vanijos fronte tapęs su
laikytas abejuose sparnuose. 
Tik vidurys, kuriame esą 
sukoncentruota didelės spė
kos, einąs pirmyn. Iš tų 
pačių šaltinių pranešama, 
būk vokiečių ir bulgarų ka-

s. Pažiūrėsim.
sumobilizavimo [ “Mano šeimynoje taip pat 
i* leidimą talki- i tai žiūri. Ji pirmučiausiai 

ninkam šeimininkauti, Vo- piadėjo apie tai kalbėti. Su- 
kietija ir Austrija nutarė kiūto seni ir jauni, rėklio- 

Ija, ketojasi prieš žmones, 
'kad ir nevalia. Ant kaimynų 
[net visokių baikų pramano 
ii* pakaitomis jas leidžia 
tarp žmonių. Žinotoja, tai ne 
labai gražu; bet, teisybę pa
sakius .tai verta—J ir viehi 
ir antri to užsipelnė. .

“Gaila tiktai, kad mūsų 
šeimynos ^sumažėjo. Darbo,

Armėnijoj, vėl prasidėjo di- besiskirstant viensėdžiais, 
deli mūšiai. Turkai, trauk- * daugybė, o darbininkų ma- 

legina kai- ža. Jei būtų galima iš kur 
• viską pake- gauti, tai žmogus nežinai ką

SUV. VALSTIJOS AT
ŠAUKS Iš MEKSIKOS 

KARIUMENŲ.
Washingtonas.— Žymios 

ypatos ,kurios turi artimus 
ryšius su valdonais, tvirti
na, būk esą nutarta greitu 
laiku atšaukti visą kariume- 
nę, kuri randasi Meksikos 
teritorijoj.

rasi kokią progą.
“Gyvename sau nesigai

lėdami, kad ant vietos sėdė
jome; nors vargu, bet 
vis dėlto žmogus su šakni
mis ir savo žemėj.

“Dovanok, kad taip ma
žai tau terašau -— neturiu 
tiesiog laiko. Lik sveikas. 
Sveikina tave visi* giminės.”

Tavo Stepas*
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t i: IŠ LIETUVIŲ SOCIALISTŲ
| SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO. |
♦___ ... ............ ..................................................... .........

Per pirmas dvi dieni IX kurią atsigabeno centro 
Suvažiavimo praėjo gana žmonės. Centro dienotvar- 
daug svarbių tarimų. Tarpe *kėj tuoj po raportų ėjo prin- 
delegatų draugiškumas ga- cipo klausimų cvavctvmnc 
na didelis. Iš abelno delega- Drgg. Grigaitis, 
tų skaičiaus 67 — diskusijo- rius, Pruselaitis ir daugelis 
se dalyvauja apie 40 drau
gu.

Per pirmas dvi dieni pir
mininkavo drg. J. Šukys, 
jam gelbėjo drg. A. Petrai
tis. Tvarka buvo pusėtinai

svarstymas.
Smelsto-

reikalų užtarėjai. Bet kito
kio išėjimo nėra: darbinin- 

pagriebę kapitalistų 
, už gerklės, “smau

gia”, reikalaudami 8 vai. 
dai’bo dienos.

Parlamento atstovai dar 
bando darbininkų unijos at
stovams įkalbėti, kad jie 
streiką atidėtų, bet pastarie
ji atsako: “Nėra pajiegos,

chicagiečių norėjo nustumti! Un‘j galėtų^ streiką sulaiky
principo klausimus tolyn, 
prie Suvažiavimo galo. Pir- 
nion vieton jie statė prak
tikos klausimus. Kapsukas, 

............. t........... ,/Stilson ir Pruseika kitaip 
gera, tik gana tankiai buvo sakė. Jie norėjo, kad princi- 
praktikuojama metodas nu-’pu klausimai eitų tuoj po 
kirsti diskusijas.

Per pirmas dvi dieni se-k^^ti komisiją iš Kapsuko, 
kretoriavo J. Stilson, jam Grigaičio, Pruseikos, Petrai- 
gelbėjo drg. T. Dundulis.’čm ir Stilsono. 
Drg. Stilson turi pusėtinai 
dideles simpatijas delegatų 
tarpe. Delegatams ypač pa
tiko jo puikus raportas, pa- 
vyzdis faktiškumo ir sveiko 
senso.

Įvairių komisijų narių ne
minėsiu, nėra taip didelės 
svarbos. Gana smagų įspū
di daro laiškų skaitymo ko
misija. Ji, mat, vis gauna 
daug laiškų su gerais lin
kėjimais ir pinigais. Duos-

raportų. Pagalinus reikėjo

Jie padarė 
kompromisą. Po raportų ė- 
jo agitacijos ir konstituci
jos klausiniai ,o jau tik po 
to teorijos klausimai (apie 
dabartinį krizį Tarptautinėj 
if jos atbudavojimą).

Drg. A. Germer, Socialist 
Party sekretorius, pasakė 
gražią prakalbą, kviesda
mas musų sekretorių į Chi- 
cago.

Iš “Kovos” red. raporto 
verta pažymėti, jog ji pri-

numo rekordą sumušė drg. pažino, kad diskusijose a- 
V. žemaitis iš Mahanoy Ci-!pie Bergerį įvykusios kelios 
t s prisiuntęs $100 (pasko- klaidos. Ji pasisakė stovė

ta- sianti tais pamatais, kokiaisles) Sąjungos namui.
vatna laiška atsiuntė Gra
žys iš Dayton. Prašo iš-

'stovi kraštutinė
........... ... sriovė Vokietijos 

icikšt pagarbą kun. Mockui • mokratijoj.

kairioji 
Socialde-

ir papeikimą J. Šukiui, ku
ris būk tai suspenduoja 
kuopas už prakalbų rengimą'!0 fondo taisyklių 
Mockui (Nieko panašaus’mui. < 
nėra). Atsiuntė skundą

fondą. Išrinkta komisija

i

F 
J

administratorius.

Jon įeina Kapsukas, 
p šmotelis ir Ripkevičius.
’’ Reikale įsteigimo kores- 

pondencijinės mokyklos taip 
p pat nutarta išrinkt komisi- 

Komisija turi atlikt dar-Gana daug laiko užėmė 
dienotvarkės nustatymas.
Mat, drg. Grigaitis pasi- 1 mėnesius, 
piiešino tai dienotvarkiai Toliaus bus.

tyrinėta alkoholizmo išsivy-

A. Montvidas.

ok-

kokių yra prisilaikę

neti

lybės išsiplėtojimas.
Neužtektinai nurodoma

arba kenKsmingą sparčiai 
kovoti prieš per didelį alko
holio vartojimą. Bet iš kitos

metodiškais 
girtuoklybės 

ant 
Nėra

lėt.

ei ją ir priversti ją dirbti —- taip vadinamą dorą gyveni-Į kanalą vieną lasą sidabrinio užtektinai suprastas ir ap- 
streiklaužiauti. mą, arba neturėti ryšių su nitrato (silver nitrate). Jis vertintas perdidelis alkoho-

Reiškia, Wilsonas, nuduo- abejotinos sveikatos ypato- turi būti 20 arba 5%> sti- lio vartojimas arba girtuok
streiklaužiauti.

n is. Bet yra žinoma 
jokie pamokslai 

Bet organizuoti, susipratę nes net ir patįs

damas taikos apaštalą, lošia 
didžiausio veidmainio rolę.

kad prumo. Nepratusiam vartot 
negelbės,1 geriau imti 5%.

o______ _____ a t pamoksli-l (Prie visko nereikia užmir- skirtumas, kokis yra tarpe
darbininkai, tą aiškiai mato pinkai neretai veda dar pa- šti, kad po lytiško susineši- svaiginančių gėrimų įvairių 

•ir, be abejonės, laike rinki- laidesnį gyvenimą, todėl mo prieš vartosiant vais- būdų. Nėra pamatiškai iš 
mų žinos, kaip su tokiais 
ponais pasielgti.

'turime skaitytis su faktu,'tuš reikia nusišlapinti.
Jei yra abejonė apie už- stymas pas atskiras ypatas

t:, jeigu mūsų reikalavimai 
nebus išpildyti!” Žemasis 
atstovų būtas pasiskiria tik 
dvi valandas laiko apkalbė- 

įjimui šio klausimo ir 237 
b; Įsais prieš 5o n 
Visai kitaip dalykai virto, 
kada tas įstatymas buvo 
perduotas senatui. Čia kila 
raudos, prakeikimai ir dan
tų griežimai. Viens senato
rių šaukia, kad mus, girdi, 
užpuolė organizuoti razbai
ninkai, pagriebė už gerklės 
ir smaugia, kiti šaukia, kad 
gelžkelių unijos darbininkai 
tei rorizuoja kongresą, treti 
vėl rėkia, kad išleidimas to
kio įstatymo, tai ne tik mo- 
ralis prasižengimas, bet ir 
prieš šalį prasižengimas. 
Dar tūli šaukia, kad darbi
ninkai elgiasi, kaip razbai
ninkai ir jeigu męs jiems 
nusileisime, tuomet įstatim- 
davystė negalės lošti jo
kios rolės; Atsirado ir tokiu 
kurie pradėjo šaukti, kad 
mus tironai pagriebė į savo 
rankas ir negalime išsisukti, 
žodžiu, keikė, staugė, danti
mis griežė, bet negalėjo iš
sisukti iš darbininkų nagų, 
tie ‘ razbaininkai” pagriebė

Socialistai
Europoje

kad turime labai
skaitlių vyrų ir moterų, ku- sįkrėtimą- syphiliu, reikia iš- Į ir tos socialės ir individua- 
rie turi lytiškas ligas. Tos tempti varpa calomel paste ir .lės apystovos, kurios pagim-
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tas beišvengia jų.

suteikė lytišką instinktą;! 
kalta draugijos tvarka, ku
ri lytiškų funkcijų‘žinojimą, 
lytiškos hygienes skleidimą 
pasmerkia kaipo nedorą ii' 
slaptingą dalyką; kalta 

, vie-

is. Tos’ j-------- - !--------
kad re- palikti taip per naktį. Bet 
Žmonės apie syphilį šį sykį nerašau.

Yra ir daugiau būdų ap
sisaugo!, bet užteks paduo
tųjų, nes jie yra pilnai ge
ri .■ i

Kada vienas žmogus už
sikrečia, paskui jis užkrečia 
kelis kitus, todėl verčiau 
duot patarimus ir apsaugot

Kuomet po visą pasaulį
pasklydo žinios apie daly va- slaptinga dalyka;
vimą karėj kai kurių sočia- tvarka, kuri neleidžia

vadovų, tai musų prie- niems apsivest visai, o kitus žmones nuo ligos, negu ty
sai, džiaugdamiesi pradėjo suveda į poras del tūlų išro- 
šaukti: “Darbininkų jūdeji- kavinių: kalta draugija, kū
mas pradeda irti, socialistų rį palaiko tvarką, verčian- 
l.'lniAO y^aLiih IaI/IM tA O r» 4- V* -1 1*1; cik daugelį moterų ne savo

ar istikrųjų taip instinktus užganėdinti, o sa- 
yra? Vietoj irimo, socialis- ve parsidavinėti, nusilpninti

ii, džiaugdamiesi pradėjo

idejos neturi jokio pamato. 
Vienok

tiškas judėjimas Europoj 
smarkiai pradeda atgyti, į- 
ga u damas naujų spėkų toli
mesniam savo darbui. Kuo
met karė pasirodė neišven
giama, tai masiniai susirin
kimai, kuriuose protestuo
ta prieš karių rengimą, bu-

suveda į poras del tūlų išro-

:ią daugelį moterų ne savo

ir gauti ligas; kalta draugi
ja, kad ji neturi įstaigų ly
tiškiems ligoniams gydyti ir 
būdų juos surasti ir paimti 
del išgydymo. Kadangi pri
sieina laukti, kol visuomenė 
save labiau aprūpįs, tad da
bar negalima palikti publi- 

\o laikomi visuose kampuo-lpą be jokio žinojimo apie 
se Vokietijos, Francijos ir.hgas ir apsisaugojimo bu- 
Rusijos. Bet vos tik mases ,dus. Nėra galima visko iš- 
pradejo veikti, protestuoti1 
prieš karę, tuo jaus visur bu
vo apšauktas karės i 
Suprantama, tokiam padėji-l

ALKOHOLIS 
IR DRAUGIJA

Razbaininkai užpuolė ant mus ir 
smaugia!”

Suv. Valstijose darbinin-Suv. Valstijose darbinin- (’arbo dieną, o męs, valdžia, 
kų judėjimo istorijoj be ne- pavelysime jums tarifą pa
bus mirmas atsitikimas, kad kelti.” 
valdm, kuri visuomet gina 

tapo 
ir 

užstoti 
iš-

kapitalistų reikalus, 
“įgimta už gerklės 
smaugiama turėjo 
už darbininkų rėikalus 
leisti 8 vai .darbo dieną dėl 
visų darbininkų, dirbančių 
ant gelžkelių.

Kada gelžkelių darbinin
kai pareikalavo nuo . savo 
viešpačių 8 vai. dar.bo die
nos ir už viršlaikį pusantro 
sykio mokėti, 'tai preziden
tas Wilsonas norėjo sulošti 
taikos apaštalo rolę. Mat, 
netoli prezidento rinkimai, 
tai jis norėjo pasirodyti gė
lu esąs darbininkams ir

Washing to na

Gelžkelių kompanijos at- 
s.t; akė įvesti 8 vai. darbo 
dieną: jos gerai supranta,

k; omet darbininkai dirba 
10 v. į dieną, negu pakėlus 
tarifą. Antras dalykas, tai 
dabar kompanijos išnaudo
ja tik darbininkus, o kada 
bus pakeltas tarifas, tuomet 
I us išnaudojami ir savieji— 
kapitalistai, užsiimanti į- 
vairia prekyba.

Reiškia, Wilsonas negalė
jo sutaikyti gelžkelių dar
bininkų su kompanijomis. 
Darbininkų gi vadovai, nie- 

. ko nelaukdami, apskelbė ant
į; 4d. rugsėjo visuotiną strei-

kalavimų, pasakė: “Aš pri-

mai teisingi ir stengsiuos 
juos palaikyti, bet ar nega
lėtumėt streiką atidėti ant 
toliaus?” Mat, jeigu gelžke
lių unijos vadovai streiko 
apskelbimą būtų atidėję po 
prezidento rinkimų, tuomet 
ir Wilsonas kitaip būtų kal
bėjęs. Gavęs nuo darbinin
kų atstovų atsakymą, kad 
jie to nepadarys, pasikvietė 
pas save gelžkelių kompani
jų atstovus ir prabilo: “Dar
bininkai nerimauja ir strei
kas neišvengiamas. Kad su
laikius gelžkelių streiką, rei
kalinga suteikti darbinin
kams astuonių valandų dar
bo dieng. Nors tokie apsi
reiškimai nepageidaujami, 
bet jūs, gelžkelių viešpačiai, 
duokite darbininkams 8 vai.

Wilsonas pamatė, kad čia 
nejuokai. Prie gelžkelių uni
jos priklauso apie 400,000 
darbininkų ir savo kasoj tu
ri nemažai kapitalo. Kada 
j’e išeis į streiką, tai sustos 
visas judėjimas, nes stieik- 
laužių tiek negalima bus 
gauti, kad palaikius nors 
dalį gelžkelinio judėjimo. 
Prisieina ką nors daryti. Ir 
štai prezidentas sušaukia 
parlamento posėdį, ir pata
ria, kad jis kogreičiausiai 
išleistų įstatymą apie 8 vai. 
darbo dieną, nes kitaip val
džia gali atsidurti kebliau
siam padėjime.

Parlamentas pradeda 
svarstyti, ar galima išleisti 
tokį įstatymą, kad ant visų 
gelžkelių darbininkai dirbtų 
tik 8 valandas? Juk tai ka
pitalistams didžiausis smū
gis! Parlamente irgi sėdi ne

lių), pradėjo smaugt’. Fid 
pasiliuosavus iš “razbainin- 
kn” 43 halsais prie 28 tapo 
priimtas įstatymas. Prezi
dentas, pasirašęs pc naujai 
išleistu įstacv mu, tuojaus. 
bėga kapitalistų pusėn ir 
sako jiems: “Gerbiamieji, 
nenusigąskite, kad tapo iš
leistas 8 vai. darbo dienos į- 
statymas. Visų pirmiausiai 
aš pasirūpinsiu, kad jūs ga- 
Fuimet pakelti tarifą, o pa
skui išleisime tokį įstatymą, 
kokis jau Kanadoj dėl gelž- 
keliu darbininku viešpatau
ja !”

Kanadoj jau seniai viešpa
ts uja įstatymas, kad gelžke
lių darbininkai neprivalo 
mesti darbo, nepranešę kom
panijoms 6 dienom ank
sčiau. Kas prasižengia prieš 
įstatymus, tas būna nubaus
tas ilgiems metams kalėji
mam Tokiu būdu oficia
liai darbininkai negali aps
kelbti streiko, nes darbinin
kai, išeidami į streiką, nuo 
darbo neatsisako, tik reika
lauja geresnių darbo sąlygų. 
Jeigu unija ir praneštų, kad 
per šešias dienas darbinin
kai meta darbą, tuomet jau 
oficialiai negali skaityti 
streiku, nes, pagal įstatymą, 

i jie pranešė, kad atsisako 
nuo darbo. O jeigu darbinin
kai nenori dirbti, tai jie ne
privalo skelbti, kad čia strei
kas ir neprivalo pikietuoti. 
Jeigu jie skelbs streiką ir 
pikietuos, juos valdžia baus.

Ir štai Wilsonas, kad pasi
gerinus kapitalistams, rūpi
nasi išleisti tokį įstatymą. 
Bet to dar neužtenka. Jis 
susirūpinęs, kad dabar, įve
dus 8 valandų darbo dieną, 
kurią darbininkai “begėdi
škai” išreikalavo, gelžkelių 
k mpanijas gali daug nusto
ti. Todėl prašo parlamentą 
įgaliuoti jį ištirti, kiek kom
panijos, turės nuostolių, kuo
met bus įvesta 8 vai. darbo 
diena, kad paskui suteikus 
joms tiesą pakelti tarifą. A- 
part to, prašo įgaliuoti, kad, 
reikalui priėjus, jis galėtų 
ant gelžkelių pastatyti mili-

guldinėti vienu sykiu, todėl 
aš duosiu tik kelis patari- 

J mus šį sykį.
^upianuauia, wmaiu pauvji-1 visi žino, kiek daug pa- 
me^ nebuvo galima daug ką leistuviauja kareiviai, ypač 

.’ organizacijom ir Suv. Valstijų, vienok jie ne 
šiaip jau pažangesnėm drau- greitai užsikrečia go- 
gijom buvo, uždrausta net n01Thea (triperiu), nes var- 
nutingus laikyti. Negana to, loja apsisaugojimą. Oficie- 
daugybė socialistų pateko į rįai išmokina juos, kas da- 
kariumenę. . Anglijos di-!ryt. Kariumenės daktarai 
džiuma socialistų smarkiai išguldinėja aficieriams ypa- 
priešinosi karei. Rusijos Du- ‘ ‘ .......
moj socialdemokratai at- kareiviams, kaip pavojingos 
stovai net savo gyvastį sta- |yra lytiškos ligos ir kaip ga
te pavojuj protestuodami Į]ma nuo jų apsisaugo!. Pa- 
prieš karę; kaikurie jų tapo leistuviavimas kariumenėj 
ištremti į Sibiro tyrlaukius, skaitomas paprastu daiktu, 

Stipri Vokietijos socialis- todėl
tų mažuma reichstage, po nesigėdyt pranešti daktarui, 
vadovyste Liebknechto, skel- .kada jie sugrįžta po lytiško 
be karę prieš karę, už ką susinešimo. Valdžia duoda 
Liebknechtas ir dabar sėdi 
kalėjime. Nežiūrint, kad 
valdžia visokiais būdais per
sekioja socialistų judėjimą, 
Vokietijos socialistams vis
gi pavyko išgauti nuo vieš
pataujančios klesos dau
gi aus koncesijų, negu kada 
nors prieš karę. Tarp kitko, lr{__ .............. ..
Vokietijos socialistai prives-^vėikat.š moterim' 
te valdžią rūpintis, kad 
maistas nepatektų į speku
liantų išnaudotojų rankas.

v (1 i k t i; organizacijom

gijom buvo uždrausta

, ryt. Kariumenės 
jišguldinėja aficieriams ypa
tingai ir išdalies prastiems

kariumenėj

kareiviams įsakoma

dovanai kareiviams vaistus 
del apsisaugojimo. Dakta
ras spirte spiria, kad vais
tai butų įčirkšti po kožno 
Ivtiško susinešimo. Pasiro
do, kad pasekmės geros.

Kas, daroma kariumenėj, 
ta turėtu ir visi tie, kas tu- k v Z
ri susinešimus su abejotinos

| Kiekvienas vyras gali 
lengvai išmokti pasidaryti 
soliucijų iš argyrol, o jei ne,Taip pat daugelis samany- tai janl‘padarys b’ile aptie 

"U. is kolektyves formos at- koj, jei jis papi.ašys 30<m u
ž\ ilgio tapo pravesta gyve
ni man. Ir kuomet konflik
tas pasibaigs, privilegi- 
ruota klesa neteks daugybės

soliucijos argyrolio 
argyrol solution).

I tikra žinia, kad
šaltinių iš kurių ji prieš ka-L

)

X, į'" į^įJlK'A

Tokiu antgalviu išėjo 1913 
m. svarbiausia knyga, kokia 
tik kada yra išėjus apie al
koholio klausimą, kurioje 
gvildenama tas klausimas 
tikrai iš objektiviai moks
liško žvilgio. Tą knygą iš
leido Švedijos daktarų drau
gija, kuri penki metai at
gal (1908) buvo išrinkus 
specialę komisiją pamatiš- 
kam ištyrinėjimui ir studi
ja vimiu to klausimo. Po pen
kių metų ilgo rimto ir siste- 
matiško tyrinėjimo komisi
ja pabaigė savo įžymiausi

bus ir pamatuotas, kad Šve
dijos parlamentas, kuriame 
yra daug tikrų blaivininkų, 
pripažino reikalingu paremt 
tą daktarų draugijos didelį 
darbą pinigais iš valstybės 
iždo. Tas gali būt geriausiu 
darodymu, kad čia apkalba
ma knyga nėra parašyta ir 
išleista vienos ar kitos svai
ginančių gėrimų pardavime 
užsiinteresavusios grupės, 
bet grynai moksliškas dar
bas, kurio svarbiausiu ir 
vienatiniu tikslu buvo pama- 
tiškai ištyrinėt ir visapusiš
kai nušviesti taip labai svar
bu ir dažnai diskusuojamą 
alkoholio klausimą.

Knyga padalinta j 14 ilgų 
skyrių. Mes čia nors su
glaustoj formoj paduosime 
svarbesnes skyrių vietas.

Alkoholio klausimas.
Klausimas apie draugijos 
sveikatą arba higijeną. Dak
tarų atsinešimas link to.

Objektiviškesnės ir be- 
partiviškos pažiūros svai- 

klausime

do ir plėtoja girtuoklybę. 
Jeigu girtuoklybę yra drau
gijinė liga, tai męs turime 
prisipažinti, kad ji dar ma
žai ištyrinėta, kaip jos prie
žastis ir simptomai, taip ir 
jos išsivystymo bėgis ir gy
dymas. Nėra nei vienos 
draugijos įstaigos, kurios 
tiesioginė užduotis būtų.ty- 
rmėti tą apsireiškimą ir į- 
vairias apystovas, kurios su 
tuomi rišasi. Todėl ir nėra 
jokio objektivio pamato, 
ant kurio pasirėmus būtų 
galima moksliškai perkrati
nėti prieš girtuoklybę varto
tų būdų pasekmes ir surasti 
naujas metodas. (

Vienok blaivybės judėji
mas stovi sanryšyj su tokiu 
dabartiniam draugijos gy
venime apsireiškimu, kpris 
ver 
sliško ištyrimo. Svarbiausia 
yra čia, kaip ir visame ka
me, pirm darymo kokių pra
ktiškų žingsnių, pamatiškai 
pažinti ne vien draugijinius 
<. psireiškimus, bet ir tas są
lygas, kurios tuos apsireiš
kimus gimdo. Bet be tokio 
žinojimo gali atsitikti taip, 
kad kovojant prieš vieną 
matomą blogumą būna iš
šaukti kiti blogumai, kurie 
ne taip pastebimi, bet kar
tais daug pavojingesni.

Modernos blaivybės judė- 
imas, pasiremdamas kai ku

rių daktarų ir mokslininkų 
autoritetais, pasistengė iš
platinti ir įauklėti žinomas 
pažiūras apie alkoholio blo
gas pasekmes ant žmogaus 
organizmo ir liaudies gyve
nimo. Ilga ir smarki agita
cija paakstino žmones pri
imti tas pažiūras už moks
liškai darodytus faktus. Tos 
pažiūros buvo veik be jokių 
protestų platinamos tarpe 
visų luomų ir pagelbėjo iš
sidirbti manymui, būk visiš
ka blaivybė ir net įstatymų 
uždraudimas svaiginančius 
gėrimus išdirbinėti, pirkti ir 
parduoti, remiasi ant mok
sliškai da rody tų ir medici
nos mokslo pripažintų fak
tu. Priežasčia, kodėl tai 
k vaši-moksliškai propogan- 
dai nebuvo ir nėra statoma 
ant kelio objektivio mokslo 
pažiūros, yra tas, kad me
dicinos specialistams nesino
ri trukdyti blaivybės judėji
mo tikslus. Nepamatuoti ir 
išpusti tvirtinimai nėra to
kie, kuriuos sumušant būtų

(30'i
Jei yra ginančių gėrimų 

mote- labai reikalingos. Net
Ašutinis apsipažinimas 
e r pastaruosius metusišbūta apie 24 valandas ai 

ilgiau po susinešimo, 1 
met geriau da stipresnę so- doms, 
liuciją vartoti —40G arba jų sui 
50/T. Ji turi būti paimta į šaukti tarpe maž-daug kri
tom tikrą tryškinę, kurią tiško skaitytojų nusistebėji- 

Įaptiekose galima gauti už 25 'nio iš to paviršutiniškumo, 
c., ir reikia ja įčirkšti j 1 ’ ’ ‘ J
šlapinimo kanalą ir užėmus

rę traukė didelį pelną.
šiandieninis ekonominis 

padėjimas verčia darbinin
ką noroms nenorams mąsty
ti, per tai ir socialistų i- 
deją paseka vis platesnės ■ 
minios darbininkų, šioji ka
re darbininkų judėjimo ne-
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suardys,. bet duos dar ge- 1;|ikyti pe]. 80 mjnutlJ> 0 pa.

tuo- leistu raštu turiniu ir meto- pripažinta už nereikalingą

rcsnę progą pažinti savo 
reikalus. Pertai galima lauk
ti, kad nebetoli valanda,' 
kuomet darbininkai suju
dins pasaulį taip smarkiai, 
kad visi sostai subiręs.

A. Jurevičius.

Kaip apsisaugoti 
nuo gonorrheos

Kaip ir nuo daugelio kitų 
ligų ,taip ir nuo gonorrheos 
(triperio) nevisuomet pa
vyksta apsisaugoti nors ir 
žinančiam priemones, 
riausias būdas yra

Ge- 
vesti

įskui išleisti. Sena soliucija 
lĮbadaro perštėjimą ir neat
lieka užduoties tiek gerai, 
todėl kožną sykį reikia pa
sidaryt arba nusipirkti 
šviežiai padalytos soliuci- 
jos.

Kitas dar lengvesnis bū
das yra nusipirkti protar
gol ir colomel paste; abu 
vaistu yra atskirose trinke
lėse. Reikia juos sumaišyti 
ir įčirkšti į šlapumo kana
lą. Laikyti reikia 15 minutų, 
o paskui galima išleisti.

Trečias apsisaugojimo bū
das nuo triperio yra po su
sinešimo įleisti į šlapumo

} (kokis paprasta vartoti gvil
denant taip svarbų alkoho
lio klausima. Aiškiai mato
mos klaidos ir perdėjimas 
randasi kaip modernos blai
vybės apaštalų raštuose, 
taip ir jų priešininkų išve
džiojimuose apie alkoholio

Bet nejaugi tik vien alko
holio literatūroj randamos 
tokios stambios klaidos, nuo 
kurių ją gali paliuosuoti tik 
rimtus kritiški tyrinėjimai? 
Ne, ir praktiški kovos bū
dai prieš alkoholizmą nėra 
paremti ant objektivio mok
slo, kas įgyta 
patyrimais 
priežasčių ir įtekmės 
draugijos gyvenimo.

to, kad judėjimas, kuriam 
daleidžiama liuosai nusisto
vėti ant neteisingų arba iš
pustų tvirtinimų, gali būt 
sudrebintas tiesiog tame lai
ke, kada reikėtų didžiausios 
energijos ir veiklumo idant 
atsiekti savo tikslą. Tam ti
kra iš 50 ypatų komisija, 
kuri 
Suvienytose Valstijose al
koholio klausimą, duoda se
kantį išvedimą: “Didelis pa
vojus gręsia nuo perdidelio 
alkoholio vartojimo, bet ne
mažesnis yra tas pavojus, 
kuris gresia nuo blaivybes, 
skelbėjų išpustų tvirtinimų, 
kuriuos gyvenimo patyrimai 
greit darodo nepamatuo
tais.”

'(Toliaus Bus)
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ANT JŪRES

SIU

minios

Lekiančios Svajonės

pirmą,

parsi 
darbi 
Galici

Tai supas, tai ūžia siūbuojanti jure, 
Tai verkia pašėlęs kažinko vėjas. 
Parytum jį audros sukėlė-suburė,

Vos žolynus imu skinti — 
Gėlės vysta, mintys nyksta, 
O mergelė lelijėlė
Per amželį sunkiai vargsta.

Vargšams, kam?
Talkininkams.
Kas jie yra?
Jie yra žmonės ant žemė

Ak jure, ak bangos, siūbuojančios bangos, 
Jūs tankiai sukįlat, siaučiat audringai.
Tik angiai įpykę, taip vyniojas-rangos,— 
Ko ūžiat, ko staugiant taip gūdžiai-griau- 

[dingai?.. 
Gal todėl, kad bandot nuo amžiaus pabėgti, 
Ar geidžiat pasaulį-žemę užpjauti?
Ar trokštat gyvybę užgniaužti-užslėgti, 
Ar norit tik jausmą širdies užgauti?..

Ak jure, ak bangos! ko užiat, kur plaukiat, 
Kam mano laivelį supąt-siubuojat?
Jūs šiurpuliais kūną slaptingai aptraukiat, 
Tai akis į melsvąją tolį viliojat.

Kuomet matau lelijėlę, k 
Tai kaip skaisčią mergužėlę, 
O jei žalią rutytėlę, 
Tai vien minty svajonėlę.

PETRAS: Kur? Aš jos nematau.
DIEVAS: Ne, tavo akįs nėra taip ge

ros, kaip mano. Žiūrėk čia atidžiai. Po tavo 
nagu, tas purvo krislelis.

DIEVAS: Petrai, laikyk ją saugiai ir 
išėjęs lauk už sienos įmesk ją į tą seną ry
mą, kuria pamazgos į pragarą bėga.

Vertė J. Stropus*

landijos, ar net po caro le- 
teha prislėgtosios Suomijos 
(Finliandijos).

Pirmutinė Danijos kosti- 
tucija tapo įvesta jau 1849 
metuos 5 d. birželio. Nors 
jloji kostitucija buvo ne per- 
Mačiausia, tečiaus, atsižvel-

Gėles, mintis ir svajones 
Aš stipinsiu vainikėlin, 
Ir mergelę suraminsiu 
Žaliam rūtų darželely.

Šis paveikslėlis parodo pupas, iš kurių da
roma kava. Vokiečių chemikai išrado, 
kad iš kavos pupų galima rodyti ir robą 
Kadangi Vokietijoj truftsta robo, tai da
bar pradėta iš kavos pupų daryti, ir sako

ma, geras robas esąs.

Nei verkiu, nė aimanuoju,, — 
Visą amžį aš svajoju;
Mano širdis dreba sals ta — 
Kartais, džiaugias, kartais alpsta.

Kad pinigų pelnyti?
Aš taip manau...
Kad paskui tavo bažnyčiai

Savo malonius prižadus, 
Paskleis mus’ vaišiu žiedus 
Išnyks nekanta biauri, 
Baigsis ir kova žiauri, 
Idėjų gadyne ateis, 
Godumui plėtotis neleis.

Tik būkim draugais, 
Gerais, širdingais, 
Milžinais vilties, 
Piliečiais ateities.

mokėdavo didelę sumą 
to mokesčių.
“Landstinget 
ir smulkus valstiečiai 
veik neturėjo jokios vertės, 
kartais vieno kokio nors 
grovo ar dvarininko balsas 
tiek atsverdavo, kaip visų 
kitų toj apielinkėj esančių 
gyventojų. Prie tokios rin
kimų tvarkos, šis rūmas 
(Landstinget) visuomet su
sidėdavo vien iš dvarininkų, 
grovų ar didžiųjų ūkininkų. 
Prie tu dar išrinktu atstovu

Pasikalbėjimas Da.nguje
(Iš “The Masses”)

Bukime draugais, 
Gerais, širdingais, 
Milžinais vilties, 
Piliečiais ateities!

Nors ir likimas tas sunkus
Kietai prislėgęs laikys mus:

Trankys,
Draskys,

Bet musų geismų ir vilties, 
Tikrų darbų dėl ateities

Neišsklaidys.
Męs žinom kas buvo seniau,— 
Tas dingo, pražuvo jau,

Taip senai, 
Amžinai...

Beliko viena atmintis,
Kuri praeitį apsakys, 
Bet jau negrižš.
Tai-gi ir dalis laukiama — 
Mums, draugai, seniai žadama

Į trukdė atstovų veikimą. To
kia savitarpinė kova tarpe 
abiejų rūmų jau tęsėsi nuo 
seniai, ir “Landstinget’o” 
nariai ne tik kad nemanė 
nusileisti, bet kartais, dar 
'kėsindavosi panaikinti jau 
tebesančius pažangesnius į- 
statymus, kuriais jau plačio
ji Danijos visuomenė naudo
jasi: pavyzdžiui, atėmimas 
pašalpos našlėms ir pasenu
siom ,taipgi nuo pašelpinių 
draugijų — ligoje, ar po 
mirties, kas taipgi valdžios 
šelpiama ir tvarkoma. Kas 

mili- 
nie-

Kur žvelgsi vis jure, siūbuojančios bangos. 
Jų kraštas pasiekęs melsvą padangę,— 
Ištolo matytis, lyg mėlynos stangos, 
Lyg girioje angis gainioja angę...

14—VIII—1916

Dievas stovi ant augštojo užpakalinio 
dangaus balkono ir apžiūrinėja savo na
gus. Įeina šventas Petras.

• DIEVAS: Na, Petrai, ką pasakysi?
PETKAS: Aš pamečiau vėlę.
DIEVAS: Nagi?
PETRAS: Aš sakau, kad pamėčiau vė-

DIEVAS: Tai apsileidimas. Kaip tas 
atsitiko ?

PETRAS: Nežinau. Aš turėjau ją su 
savim dar į čia eidamas.

DIEVAS: Kur tu ją padėjai?
PETRAS: Aš niekur jos nepadėjau. 

Netgi nedrįsau padėti, bijodamas paskui 
visai jos nerasti,— visą laiką laikiau ją 
dviem pirštais suspaudęs.

DIEVAS: Ar jitaip maža buvo?
PETRAS: Mažiausia, kokią aš esu ka

da nors matęs; net matyti ją sunku. Jei 
tik ant mirksnio atitraukt nuo jos akis, tai 
paskui ir visai nerasi.

DIEVAS: Keno ta vėlė buvo?
PETRAS: Aš užmiršau jo vardą, bet 

jis-buvo turtingas žmogus...
DIEVAS: Ar tu pervarei kupranugarį 

per adatos skylutę?
PETRAS: Taip, viešpatie...
DIEVAS: Ar jis perlindo?
PETRAS: Taip, viešpatie. Man prisiė

jo jį biskutį paplakti, bet jis perlindo. Tas 
žmogus yra daug aukavęs tavo bažnyčiai.

- DIEVAS: Mano bažnyčiai? Tu nori pa
sakyti, tavo bažnyčiai, Petrai;— tavo ir 
Povilo. Kuomi jis užsiimdavo?

PETRAS: Jisai buvo labai mielašir- 
dingas žmogus. Siųsdavo maistą badaujan
tiems belgams.

DIEVAS: Ai* jis gelbėjo bent kiek sa
vo šalies badaujantiems?

PETRAS: Ne, aš nemanau. Matai, sa
viškiai badaujanti, tai yra paprastas daly-

DIEVAS: Kągi,'ar tai toks buvo jo už' 
siėmimas? Badaujančiais rūpintis?

PETRAS: Ne, ne... tai nebuvo jo svar 
užsiėmimu.
DIEVAS: Tai kas buvo?
PETRAS: Jisai buvo amunicijos (gink 
išdirbęju.
DIEVAS: Kas tas?
PETRAS: Jisai dirbo paraką, ar ka 

nuoles ,ar bombas. Kažką tam panašaus.
DIEVAS: Kam?

PETRAS: Nagi, pastaruoju laįtuT'varg 
šams talkininkams. \

DIEVAS 
PETRAS 
DIEVAS 
PETRAS 

kurie muša vokiečius.
DIEVAS: O, tai]). Aš atsimenu karę 

ant žemės. Kvailiai, kurie žudo kvailius 
dėl savo valdonu.

PETRAS: Taip.
DIEVAS: Kodėl jis ginklus
PETRAS: Kadangi jis buvo 

kas. Jo šalis buvo neutrališka.
DIEVAS: Kas tas yra?
PETRAS: Jie gelbsti abiem 

jam.
—DIEVAS: Žudyti vienas kitą

PETRAS: Taip viešpatie. Vienok fak
tiškai jisai gelbėjo tik vokiečius žudyti.

DIEVAS: Kodėl?
PETRAS: Vokiečiai jokios pagelbos 

nereikalavo.
DIEVAS: Bet kodėl tas... ta vėlė gin

klus dirbo?
PETRAS: Kodėl?
DIEVAS: Taip, kodėl? Ar jis mylėjo 

talkininkus ir neapkentė vokiečių?
PETRAS: Ne, jinai nepaisė.
DIEVAS: Tai kam dirbti vokiečių žu

dymui ginklus?
DIEVAS:
PETRAS
DIEVAS 

duoti ?
PETRAS: Tik menką jų dalelę.
DIEVAS: Ir biskį badaujančioms na

šlėms ir našlaičiams, kuriuos jisai prigelbė- 
jo tokiais padaryti?

PETRAS: Nagi... matai, belgai...
DIEVAS: Įsitėmyk ,Petrai ,visi badau

janti žmonės man išrodo vienodais... net, 
tie, šios vėlės kasyklose ir dirbtuvėse.... 
Leisk man apžvelgti tave mano viską-ma- 
tančia akimi, — man nepatinka, kad ta vė
lė čionai liuosa būtų. Kurioj rankoj tu ją 
turėjai?

PETRAS: Šitoje...
DIEVAS: Parodyk man. (Dievas tūlą 

laiką atidžiai žiūri.) št^i

Nauja Danijos Konstitucija ir 5d. birželio
(Nuo mūsų korespondento).

įskas Europos valstybes, dar 
tuose laikuose išrodė gana 
tobula. Bet nelaimė: neilgai 
Danijos liaudis tegalėjo nau
dotis naujosios konstitucijos į 
teisėmis; sekančiais me
tais kilo reakcijos laikai ša-1 
lies politiškame gyvenime; i 
laikui bėgant, įvairus atža- 
gareiviški politikieriai, tu-1 
rodami valdžią savo ranko-1 
se, šiosios konstitucijos įsta
tus pamažu susiaurino. Tai 
buvo jiems nesunku tuomet 
atsiekti, kadangi darbininkų 
judėjimas mažai dar buvo 
išsiplėtojęs; pagalios, pla
tus visuomenės sluogsniai 
mažą supratimą dar turėjo 
apie svarbumą parlamenta- 
riškojo tvarkymosi ir, gali
ma sakyti, tuomi suvis ne- 
siinteresavo. O vėla, 1863-1 
metuose Danija turėjo karę 
su Vokietija, kurią ji galu-1 
tinai pralaimėjo, kas, be a-1 
bejonės, nemažai sutrukdė 
liuosą šalies plėtojimąsi

Danijos parlamentas^- 
(Rigsdagen) susideda iš Į 
dviejų rūmų - 
ir Landstinget 
tvarka parlamentan buvo 
nepergeriausia. Moteris prie 
rinkimų suvis neprileidžia- 
mos, neskaitant tai. jog 6 
metai atgal duota ir joms 
teisė dalyvauti miestų tary
bose, bet parlamentariškuo- 
se rinkimuose ir pačiam 
parlamente moterims vie
tos nebuvo, kuomi jau se
niai naudojosi moteris gre
timose Danijai šalyse—Nor
vegijoj ir Suomijoj. Kaip 
minėjau pati rinkimų tvar
ka buvo netikusi, ypač ap
gailėtina kaimuose, kadan
gi darbininkams ir smul
kiems žemvaldžiams sunku 
buvo pravesti savo atstovus 
parlamentan. Kad tapti tei- 
sotu rinkiku į abudu rūmu, 
reikėjo turėti30 metų ir iš
gyventi toj pačioj vietoj ne
mažiau 3 metų, taip pat rei
kėdavo įmokėti tam paskir
tą sumą mokesčių nuo savo 
turto, ar metų įplaukų. 
Laukų darbininkų uždarbiai 
nedidžiausi; o išgyventi 
darbininkui toje pat vietoje 
trejetą metų šiose dienose, 
kada jo ekonomiškas padė
jimas labai nepastovus, sta
čiai negalima, darbininkams 
prisieina dažnai kilnotis iš- 
vienos vietos į kitą, atsi
žvelgiant į darbo vietą ir jo 
sanlygas. Paskutinių metų 
bėgyje stambesniejie žem
valdžiai ant tiek įsigudrėjo, 
jog kas pavasaris, 
traukdavo daugybę 
ninku iš Lenkijos i 
jos savo laukų nudirbimui.
Tuom jie atsiekė dvejopą

gyja aklų

kratijos Danijoj linkui pa
gerinimo pamatinių valsty
bės įstatymų, tik pereituos 
metubs, iš dalies, pritariant 
kitoms pažangesnėms parti
joms, pavyko atsiekti savo 
tikslą. Nors Danija demokra 
tiška šalis, turi savo aug- 
štą kultūrą ir žmonių ap- 
švieta siekia augšto laips
nio, tečiaus-gi vidurinis ša
lies suredimas toli gražu 
nėra taip pažangus, kaip 
daleiskim, Mažosios Švei-

Po keliatui metų nenuil- Tinkančių ant visų jiems iš- 
tančio veikimo socialdemo-.statytų darbo sąlyga], o ant

ra — nereikia sau galvą 
laužyti, kad apsisaugoti nuo 
pravedimo kokio nors dar
bininkų atstovo į parlamen
tą, kadangi svetimtaučiai, 
būdami svetimų šalių pilie
čiai, rinkimo teisių Danijoje 
neturi.

Pirmasis parlamento rū
mas (Folketinget), tai, ga
lima sakyti, plačiosios liau-fkita apsiginklavymas: 
dies atstovybės įstaiga; ta- tarizmo dievaičiui j’ie 
me rūme galėdavo dalyvauti bad pinigų nesigailėdavo 
v isi šalies piliečiai, nepraši 
žengę prieš įsakymus (nes 
kaitant moterų) 
25 metų amžiaus 
rūmas (Landstinget) 
suvis kitaip sutvarkyta 
tąjį rūmą rinkikais ir 
rmtkais galėdavo tapti vien 
tik turtuoliai, kurie turėda-

Socialdemokratai tą viską 
gerai permatė ir, pritariant 

sulaukę radikalams, nekartą reika- 
Antrasis btvo permainyti pamatinius 

buvo valstybės įstatymus, kur 
Į būtų atimta privilegijos nuo 

turtuolių, renkant į “Land
stinget”.

Taip tęsėsi iki 1914. Tuo
met radikalams užėmus vi- 

nuo sose ministerijose vietas, 
Renkant į karalius pagalios sutiko pa- 
darbininkai, leisti “Landstinget” ir pas- 

be-'kyrė naujus rinkimus. Tai 
buvo didelis smūgis minėto 
rūmo reakcijonieriams; čia 
jau jie aškiai pamatė, jog 
jųjų viešpatavimo dienos 
neamžinos ir kad ne šian
dien ,tai vėliau — vistiek, 
nors ir prieš jų norą, at
mainos pamatiniuose vals
tybės įstatymuose jau turės 
įvykti.

Pereitų metų (1915) pra
džioje jau buvo galutinai iš
dirbti pamatai naujajai 
konstitucijai ir 5-birželio 
karalius, pasirašydamas, už
tvirtino ją.

Sulyg naujosios konstitu- 
rijos įstatymų, balsavimo 
teisėse moteris tapo lygios 

kokį vyrams. Visos turtuolių pri- 
jis, vilegijos, renkant į “Lands- 

panaikinamos. Pa
galios įstatymas, kur buvo 
reikalaujama, idant rinki- 

ir įstaty- kai butų išgyvenę mažiausia 
gyvenimam 3 metus vienoj vietoj 
“Landstin-(taipgi panaikintas. C 

kad įvykdinimas 
reakcijos'naujos konstitucijos gy 

man, dėlei dabartinės 
džiosios kares 
laikiniai.

įvedus šia 
atsi darys pi
darbo žmonių 

būdu ' statymdavystė 
visuomet/) kas svarbiausia, tapo

ties karaliaus. Ši visa kom
panija, susidedanti iš tur
čių ir didžiūnu luomos visa
dos rūpinosi vien tik savo 
interesais ir atkakliai p rie
si rosi, kalbant apie 
įvedimą pažangesniu įstaty
mų. Kad pravesti 
nors naują įstatymą, 
turėdavo praeiti per abudu tingėt 
rūmu ,ir tik abiem rūmam 
pritariant, karalius pasira
šydavo po juom 
mas įvykdavo 
Titrčių rūmas 
get” beveik visada susideda 
vo iš didžiausių 
šulų, kurie priešindavosi į 
\ėdimui pažangesnių įstaty 
mų. Ką “Folketinget” (žmo 
rių rūmas) nutardavo nau 
dingo visuomenei ,tai 
rūmas “Landstinget’ 
mesdavo. Tokiu 
“Landstinget

teikta ir moterims rinkimų 
teisės, — tai yra išsipildė 
vienas svarbiausių šių die
nų socialdemokratijos obal- 
sių: “Moterims lygios teisės 
su vyrais.”

5 d. birželio nuo 1849 (tai 
yra nuo įvedimo Danijoj 
pirmos konstitucijos) tapo 
liaudies šventė visoje Dani
joje. Darbininkai ją taippat 
iškilmingai apvaikščioja, 
kaip ir 1 gegužės. Tą dieną 
visuose kraštuose, miestuose 
ir miesteliuose, susirenka 
darbininkai po savo vėlia
vomis miestų parkuose, so
duose, ar šiaip nuošaliai at
sakančiose viešose vietose; 
visur rengiama mitingai, 
kur būna aiškinama, kaip 
svarbu yra darbo žmonėms 
paimti įstatymdavystę ir 
šalies tvarkymą į savo ran
kas. Šiemet, kaip ir kiekvie
nus metus, ši diena tapo ap
vaikščiota Danijoje. Jau 
nuo pat ryto visa Kopenga- 
ga buvo pasipuošiusi vėlia
vomis. Diena buvo graži; o- 
ras tyras ir saulė pakilus 
maloniai švietė savo gaivi
nančiais spinduliai, tary
tum, kviesdama prie naujo 
gyveninio. Kai kurie fabri
kai jau nuo ryto nedirbo, o 
apie 12 ar 1 vai. pietų 
beveik visi fabrikai ir kitos 
darbavietės visiškai sustojo. 
Ra mažu didžiulis miestas 
lyg apmirė, judėjimas gat
vėse sumažėjo; miesto krau
tuvės ir šiai]) viešųjų ištai
gi] durįs užsidarinėjm

Apie 4 valandą po pietų 
žmonių minios iš visų pusių 
traukė į rytinę dalį miesto. 
Toliaus kiek viena iš didžiu- v 
jų gatvių jau ėjo susitelkę 
dideliuos buriuos, su muzi
ka ir vėlevomis, įvairiu or- 
ganižacijų darbininkai.

Demonstrantu 
maršavo i dideli 
(Sondermarken) rytinėj pu- 

'sėj miesto, ant augštoko 
kalnelio. Tame parke kas- 

s]os met atsibūna panašios dar- 
vnn; bin inkų demonstracijos, v e n i - į * j

di- Čia taipgi iškilmingai tapo 
liko atidėta J-’ baigta 1911 metuos vi- 

suotino Soc.-demokratu kon- 
konstitucija, greso paskutinė demonstra- 

itesnė dirva cija. Minėto parko vartai 
veikimui į- papuošti gėlėmis su raudo- 
l žvilgsnyje, nais kaspinais, ant kurių bu

vo sekati parašai: “Lais- 
VG lygybė, brolystė” — 
“Liaudies valia — augščiau- 
sias įstatymas’”. “‘Laisve 
ir liaudies savy valda įkūnyta 
naujojoj konstitucijoj.” — 
“Pirmyn, prie darbininkų 
klesos ekonominio pasiliuo- 
savimo.” Žmonių minios 
su vėlevomis, lyg plati jūra, 
bangavo susirinkimo vie
ton. Parke jau iš anksto bu
vo prirengta 10 pagrindų 
kalbėtojams, aptrauktų rau
dona drobe, su įvairiais pa
rašais ir papuoštų gyvų gė
lių vainikais. Ant minėtu 
pagrindų kalbėjo visa eilė 
kalbėtojų netik vyrų, bet 
ir moterų. Pertrauku laike 
griežė muzika ir dainavo 
vietiniai chorai.

Vakare, pasibaigus pra
kalbomis, tapo nutarta re
zoliucija perduoti Danijos 
valdžiai, kur sulyg 1915 m. 
atsibuvusios neutrališkų ša
lių socialdemokratu kon
ferencijos Kopengagoje, rei
kalaujama tų šalių val
džioms, pasitaikius progai, 
stengtis sutaikyti dabar ka
riaujančias Europoj val
stybes.

Vėlai vakare visas parkas 
tapo puikiai išiliuminuotas; 
ir tik apie pusiaunaktį žmo
nių minios išsiskirstė.
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(Toliaus Bus)

Galiūnai

Usnys, dilgelės, aštrus erškėčiai, 
Ant rankų kojų veria žaizdas, 
O čia kryželis taip kietai spaudžia, 
Mažina jųjų jiegas.

Slenka meteliai, skrenda dienelės, 
O vis kryželis jums ant pečių; 
Seni ir jauni — visi jį neša — 
Mina takelį kančių.

Tanki, tamsi giria. Per tankias,' lapuo- 
medžių šakas, saulės spindulis neprasi- 

uo amžių pasenę me-
tas
muša prie žemės.
džiai, virsdami sudarė apačioj girios nepe
reinamus laužus, pusta; juos apipina viso
kių rūšių tamsios žolės, lyg būtų jų parei-

,ankštas takelis, vis plečiantis to- 
pramintas... Bet, ironija!

J. Svyrunehs.Telephone Greenpoint 5231.

AR GI?

P. Austrą.

Apgarsinimų kainos ant užklausi-

su-99

kiu

LSS. IX SUVAŽIAVIMAS.

Birute.kti.

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIŲ APT1EKORIUS

ii. L.'n^. 'ja ’A’Cfc. l -.V
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Ilgai gulėjau užsimerkęs ir svajojau, 
jau buvau bepradedąs migti, kaip pasigir-

MONTELLO, MASS.
Susitvėrė Lietuvių Mote- 

rų Progreeyvįiko - Susivie-

0 
vis 
jo

Co.,
Avė.,

N.

Jie ištiktųjų 
pastebėtinai geri, 
nes išgydo grei
tai, ko kitos gy
duolės negali pa
daryti.

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

stra.

Šitą pauderį iš- 
Yalovičių 
Aptieki- 

390 
Ro-

— Kibą aš žinau, liepia ir 
mokti.

— Moki ir nežinai už ka?

13 d. rugpjūčio buvo pik
nikas Lietuviu Moterų Pro- 
gresyviško Susivienijimo 15 
kuopos. Buvo įvairių pamar- 
ginimų ir prakalbų. Kalbe-

Pėtnyčiomis.
ligoki y n, N.

Kooperatyviška 
183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

Taigi visi, kurie buvote užganėdinti musų patarnavimu, teipgi, 
kurie norite gauti gerą, teisingą patarimą, kreipkitės pas

Dr. H. A. Medoff, Aptletorius. boo grand st„ Brooklyn, n. y.

* * *

*
tamsta,

NUO ŠLAKUOTUMO, SPUOGŲ, INKSTŲ IR KITOKIŲ SKUROS 
NESVEIKUMŲ, vartok Y. B. Me tamorphosa Cream ir muilą. Iš
bandymas pertikrins apie jo gerumą ir padarymą. Per paskutinius 
10 m. kas tik jį vartojo, buvo pasekminga. Kaina už "cream” ir 
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Ligišiol, kaip žinoma, P. 
Kom. nariai buvo renkami 
visos Amerikos plote. Jie 

Y-.negalėdavo susivažiuot, pa- 
’jsitart, padiskusuot. Jie laiš

kais susirašinėdavo. Visai 
kitaip yra pas latvius, finus 
ir kitu tautu socialistus, v *■

MOTERIMS
NAUJIENOS
RENGIANTIS PRIE 

SIVAŽIAVIMO.
“Laisvės” Nr. 66 draugė 

K. Petrikienė ragina reng
tis prie susivažiavimo ir 
nurodo eilę klausimų, kurie 
reikalinga aptarti. Bet aš 
eisiu prie paskutinio klausi
mo, kas link įvedimo pa
šelpos skyriaus prie L. M. P. 
S. Man tas klausimas gan 
apeinantis ,ir svarbus. I- 
mant dalyką svarstyti rei
kalinga žiūrėti, kaip į jį di
džiuma atsineša, (nors di
džiuma šiandien akla).
Štai mano nuomonė, ką esu 

patyrusi kas link įvedimo 
pašelpos skyriaus. Tūlą lai
ką būdama N. kuopos orga
nizatore, raginau drauges 
prigulėt prie LMPS., nuro- 
dinėjant tos organizacijos 
svarbumą, reikalingumą ir 

j kiek mums naudos ga’i at- 
inešti. Tas viskas lyg pro jų 
ausis praeina. Bet nuo se
niai turėjau omeny pašelpos 
skyrių, ir toms draugėms 
tarp kitko pasakydavau, jog 
be abejonės, ankščiau ar vė
liau, turės įvykti susivažia
vimas ir ten bus pakeltas

LSS. IX Suvažiavimas’ 
kviečia kuopas įtempti visų, 
savo spėkų rinkimų kompa
nijoj.

Raudonosios Savaitės rei
kale išnešta tam tikra rezo
liucija, kurią parašė Kapsu
kas, Pruseika ir Kurkulis.
Rezoliucijoj sakoma, kad klausimas apie įvedimą pa- 
sių metų raudonoji sa\ aite (ge|p0S skyriaus. Tuomet jau 
turi virsti demonstrancija kiausia> įa(] ųus kuopos sil
pnės susijungusias klerika
lų ir tautininkų spėkas. 
Raudonojoj Savaitėj reikės*

sirinkimas ir jau prisirašo 
įprie kuopos.

Arba vėl, narė pradeda 
atšalti nesilankyti į susirin
kimus, neužsimoka mėnesi
nės mokesties ir kada tą na- 

irę susitinki ir užsimeni a- 
.. . . . ipie kuopos reikalus, tai pra-
jisai skaitė ir inteipieta\oajškintis, jog dėl įvai- 
konstitucijos projektą, 
jungos gyvenime ta s 
moji konstitucija, jeigu 
užgirs referendumas, suloš 
begalo svarbią rolę 
organizacijos gyvenime. 
Daug svarbių diskusijų kilo 
klausime Veikiančiojo Ko
miteto, 
suvažiavime buvo 
daug balsų prieš pačią 
zistenciją Veik. Komiteto.’ 
Jau tuomet daugelis delega-' 
tų suprato, kad V. K. netik 
neneša naudos, bet dar ble- 
dies neša. Mums reikia vie
no stipraus komiteto, ku
ns vadovautų visu Sąjun
gos gyvenimu ir tokiuo ko
mitetu kaip tik gali būti 
perreformuotas Pildantysis ■ 
Komitetas. IX Suvažiavimas 
pasielgė kaip tik panašiai.' 
Daugiau kaip 40 delegatų1 
stojo už panaikinimą Veik. Į 
Komiteto, ir tik kokie 3 ar.
4 už jo palaikymą. Kaip ry
tų valstijų delegatai, taip 
lygiai ir Chicaginiai sutiko 
bendroje nuomonėje, kad 
ta archaiška įstaiga, V. K., 
jau atgyveno savo dienas. 
Žinoma, ar taip įvyks, tą 
jau galutinai nubalsuos visi 
draugai sąjungiečiai.

Suvažiavimas pripažino, 
rodosi, veik vienbalsiai, kad 
Fild. Komitetas turi susidė
ti iš 7 narių.

22 kp. iš Chicagos įneša, 
ki)d Piįd. Kom. būtų renka
mas iš vienos kurios bent 

ė-gi no-

4" I rių priežasčių negalinti lan- 
‘ljkytis į susirinkimus ir ma

tai iš abelno išvedžiojimo, 
jog beveik nori pasakyt, kad 

musų (’augiau neprigulės prie kuo- 
Ipos. Bet kada pasakai “Se- 
j šute, jog toliaus įvesim ir 

_ ..... I pašelpos skyrių, tada jau vi-
hdadelphijos ai kas kita ir taip daugel

— o g11 (‘eta! narių tenka pritraukti. Bet 
eg“ įvedus pašelpos skyrių ar 

neužkenks mums apšvietus 
platinimui? Męs turėsim 
daugiau narių, daugiau į-

nijimo kuopa iš 14 narių. 
Būsiančiam mitinge žadėjo 
p risi rašyt daugiau.

Sveikiname ir linkime 
kuogeriausios kloties. Mote
ris bei merginos lai būna 
nuoširdžioms rėmėjoms, tai 
jūsų pareiga.

Vaikų draugijėlės “Žibu
rėlio” mokinimas dailės bus 
pradėtas taip greit, kaip bus 
gauta leidimas nuo miesto 
sveikatos departmento. 
( Mat, dėlei siaučiamos epi
demijos—vaikų paralyžiaus, 
tuom tarpu net miesto mo
kyklos nebus atidarytos, kol 
nepavelys sveikatos depart- 
mentas).

Mokytoju ,rodos, vėl bus 
kompozitorius M. Petraus-

jo A. Mureika. Nurodinėjo 
reikalingumą moterims or
ganizuotis ir tt. Buvo ir 
deklamacijų. Viskas pavyko 
labai gerai. Žmonių prisi
rinko nemažai, tvarka bu
vo pavyzdinga. Moterįs tu
rės pelno.

JERSEY CITY, N. J.
Kiek nori barškink į du

ris, bet niekas neatsilieps. 
Taip yra ir su musų mote
rim. Ar tu jas žadink, ar 
daryk pastabas, o jos kaip 
miegojo, taip ir miega. Ne
gana to, kad nenori atgai
vinti Lietuvių Moterų Pro- 
gresyviško Susivienyjimo 
kuopą, bet, kaip man išrodo, 
tai dievai žino ką ir Biru
te veikia. Jeigu ką nors jos 
veiktų, tuomet visgi išgir
stume, o dabar nieko nesi
girdi, tartum būtų ant va- 
kacijų išvažiavę. Ar tai ne- 
apsileidimas? Pirmiaus dar 
girdėdavosi, kad prie drau
gystės prisirašo naujų na
rių, kad draugystė žada 
šį bei tą veikti, bet dabar 
jau to nėra. Jeigu Birutės 
draugystės vienos narės nie
ko nenori veikti, lai tuomet 
prisideda prie kitų. Šv. Jo
no Krikštytojo d-tė paskyrė 
$?0 dėl praplatinimo tarpe 
savo narių apšvietos ir 
stengsis surengti iš mokslo 
sryties paskaitas. Tai ko
dėl Birutės draugystė nega
li prie to prisidėti? Juk 
dviem ar keliom draugystėm 
daug lengviau ką nors at
siekti.

Na, pagyvensime, pama
tysime, kaip tos Birutės na- 
i ės tvarkysis. Bet jeigu taip 
miegos, kaip kad dabar, tai 

— Tai mat... sako choras (negalima nieko gero sulau- 
esąs po Mokslo Draugijos 
globa.

Iš tolimesnio pašnekesio 
paaiškėjo, kad Mokslo Drau
gija nieko chorui neduoda, 
bet tik sakosi jo globėja, ir 
už tai choro nariai turi mo
kėt dolerines, tarnauja ant 
jų parengimų ir tt., žodžiu 
nieko chorui neduoda, o vien 
tik ima iš jo. Mat, globėjai.

* *
— Prisirašyk, 

prie mūs choro, — kalbina 
mane viena mergina.

— Gerai, — sakau, — o 
kiek įstojimas?

— Tik vienas doleris įsto
jimo ir 10 c. už kiekvieną 
lekciją... Beje, buvau pamir
šus ir doleris į metus “Mok
slo Draugijai”.

— Už ką Mokslo Draugi
jai? Gal duoda mokytojus?

.— Ne! mokytojus sam- 
domės patys.

— Ne! salę duoda Tauti
škas Namas.

— Tai gal pijantis?
— Ne, pijanų mums ne

reikia. M. Petrauskas moki
na be pijano, su smuiką.

— Tai ir už ką tas dole-

Musų tautininkai visuo
met šaukia, kad socialistai 
renka pinigus, perka už 
juos brauningus ir kelia re
voliucijas. Jie, tautininkai, 
revoliucijoms ir kraujo pra
ėjimams esą priešingi. Bet 
Jabar Graikijoj visas spė
kas deda, kad sulaikius ka- 
•c ir revoliuciją, o tautinin
kai elgiasi atbulai: jie agi- 
uoja už karę ir kelia revo

liuciją. Ką musų tautinin
kai apie tai pasakys? Ar ir 
čia socialistus apkaltins?

Kada įėjau į' stubą, Steponas valandą 
žiurėjo, lyg netikėdamas savo akim, lyg a- 
be jodamas.

— Nagi, Jonas!... Broliukai tu mano, 
kaipgi čia dabar atsiradai? — Apkabinęs 
pabučiavo.— Sveikas brangus drauge, tai 
senai besimatem. Nusivilk overkautą. 
Duokš baksą, padėsiu. Sėskis.

Steponas taip greit kalbėjo, kad aš ne
spėjau nė atsakinėt.

— Ach, buvau ir užmiršęs — tai štai 
mano draugė Uršutė, — tai tardamas, pa
rodė į stebiančiasi į mane skaisčią moterį. 
— Tai mano draugas Jonas — tarė į ją.

— Malonu pasipažinti — tiesdama man 
ranką tarė, kurią kątik į prijuostę apsi
šluostė.

— Sėskis, —vėl atkartojo, — valan
džiukę pašnekėkit, aš bėgsiu parnešti... Ir 
man nespėjus sudrausti, Steponas užsimo-

Už valandžiukės gėrėm alų, šnekėjom. 
Aš pasakojau savo nuotikius, tikslą kelio
nės ir daug kitų dalykų. Jis — apie save: 
kaip gyveną, kaip apsivedė...

Ir ištiesų turėjom vienas antram ko 
pasakot... jau apie dešimts metų, kaip besi- 
matėm.

— Tegul svečias eina gultų —tarė Ur
šulė — iš kelionės nuvargęs, pašpekėsit ry-

įgiau išlaidų. Mūs susirinki
mai būtų jau triukšminges- 
ni ir iš daugel atžvilgių jau 
kenktų apšvietus platinimui. 

(Todėl patarčiau tą dalyką 
i nuodugniau gvildenti kuo
joms, ir patsai susivažiavi 
imas turėtų visapusiškai 
.svarstyti, nes iš vienos pu- 

• i sės naudingu atrodo, bet sy
kiu galėtų būti įvairių nesu
sipratimų.

Tėra.
Nuo red.— Autorė šio 

straipsnelio sako, kad pirmą 
sykį bandanti rašyti į laik
raštį. Labai apgailėtina, kad 
iki šiol nieko nerašinėjo iš 
moterų judėjimo ir geisti
na būtų, kad nuo šio laiko 
pradėtų tankiau rašyti. Tu
rime pasakyti, kad. šis 
straipsnelis telpa visiškai 
mažai taisytas.

TRADE
MARK

— Ištiesų jau laikas — kalbėjo Stepo
nas — dvylikta. Bet kur jam lova paklo
jai? . . <

— Frontruimyj.
— Tai eik tu, Uršule, sau su mergyte, 

o aš gulsiu su Jonu. Gal nieko prieš tai 
neturėsi? — klausė atsigrįžęs į mane —da 
kol miegas apims pašnekėsiva.

— Ir ištiesų linksma su jaunų dienų 
draugu susieiti — tariau aš.

Bet.... lova miegui ir sapnam; Steponas 
kaip dėjo galvą ir knarkia Tačiaus aš jo
kiu budu negalėjau užmigti, neima miegas 
ir gana. Po valandos Steponas pabudo, 
pakėlęs galvą pažiurėjo man į veidą; aš 
gulėjau užmerkęs akis, nuduodąs bemie
gąs. Atsikėlė, uždarė gerai langus, duris 
rūmo užrėmė krėslu,— tyliai bardamasis, 
tai mat, pametė kažin kur raktą.— vėl pa
žiurėjo į mane, bene pabučiuos palaikęs už 
pačią — pamislijau; ir ramiai pradėjo al
suoti... Aš gulėjau užmerkęs akis, norė
damas būtinai užmigti, bet, vietoj miego, 
vaidinosi man dienos mažystės. Kur tai to- 
], mieste, laikrodys skambėjo, balsas gau

dė toks keistas, liūdnas. Man nenoroms pri
siminė varpas Alizavos bažnyčios, kada 
anksti rytą šaukdavo ant poterių, o motu
tė mane budindavo — “Joneli kelkis...” O! 
kaip saldus žodžiai., net ašaros ištriško iš 
akių prisiminus... Tai vėl, rodos, taip ir 
plaukia kvepiančios, skaisčios vasaros die
nos, o mudu su Steponu gaudom Paversnio 
duobėse buožgalves... Žolynės—atlaidai, ka
da į musų bažnytkiemį prisirinkdavo daug, 
daug žmonių... .jaunų skaisčių lietuvaičių.. 
Bet kur dabar tas viskas dingo? Praėjo, 
kaip saldus sapnas. Daug jaunųjų jau at
gulė įšaltus kapus ramiai ilsėtis, kiti išsi
blaškė po visą svietą ir gal niekados neb’-

Aš laikiau vagį parbloškęs ant žemės 
ir abiem rankom suėmęs už gerklės. Vagis 
guli iškėtęs rankas ir kriokia. Uršulė stovi 
s’u lempa rankoj. Man pasidarė gėda, prie 
moteries vienuose sudraskytuose marški
niuose. Skubiai pradėjau rengtis drabu
žiais. Bet vagis nesikelia.
( —Kad nors atsigaivintų — patėmijo
Uršulė.

— O jei bus negyvas, kas tada?.. —vėl 
visas drebėjau. •

Steponas atsinešė vandenio, ėmė lais
tyt, tąsyt už rankų, leist šviežią arą. Vagis 
pradėjo alsuoti, judinti akims, atsisėdo ir 
bailiai dairydamas prabilo:

— Atleiskite, tur būt aš ne į savo Kam
barį pataikiau. Aš tau... užsimojo kum
ščiu.

— Nemušk — sulaikė Uršulė —ve- 
lik paduot policijai, tesižino.

— Pasaugokit! aš parvesiu policiją, te
gul vežas.

— Apžiurėkim, jei tik nieko nepaėmė 
ir melskim lauk, teeina sau — ginčijau. .

— Taip ir padarykim — pridūrė Uršu
lė — shareštuos, teismas, tyrinėjimas...

— Gerai jus sakot — sutiko Steponas.
Kišeniuose radom tik mažą peiliuką ir 

elektrikinę lemputę. Visi musų daiktai: 
pinigai, laikrodėliai, žiedai buvo savo vie
toj.

— Lauk, valkata! suriko Steponas, ati
daręs duris.

— Ačiū, kad atleidžiat — tarė eidamas.
Kada rytą papasakojom visą atsitiki

mą atsilankusiem kaimynam, tai šie net 
su nusistebėjimu klausė:

— Ir jus paleidot!? Neareštavot!?
— Taip, paleidom.
— Tai kvailiai pasielgėt — vienu sy- 
tarė net keturi.
— Argi ?..

J. Svyrūnėlis.

PAREIGĄ IŠPILDŽ1AU

DR. II. A. MEDOFF
Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St.
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuvių

APTIEKĄ
500 Grand 4?t., Brooklyn, N.Y.

Beto musų aptiekoj yra atskiras 
ofisas, kur akių specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pritaiko akinius.

Keliauju be kelio, be tako. Kojos, klim- 
sta į supuvusią žemę. Supuvusios me
džių šakos po kojom lūžta, išduodamos ne
ramų grabinį traškėjimą; jų smailios viršū
nės drasko jau ir taip suplišusį autuvą. Į- 
vairųs vijokšliai, lianos, supančioja kojas, 
suriša rankas, o pabalę paparčiai linguoja, 
lyg tyčiodamies...

Kojos .linksta, rankos suputę. beskinant 
neb’klauso; akis nuvargę, bežiūrėdamos 
juodą tamsą, merkiasi. Kaip gerai b 
pasilsėt!..

Bet... cipia žalčiai, tarška gyvatės — 
čia jų karalija. Tarp šakų kalina dantis į- 
vairųs.draskunėliai, o jų godžios akįs piktai 
pažvelgia į mano akis. Netoli koks tai di
delis gyvūnas, tripia žeme, mauroja, laužo 
Šakas — jieško kruvinos aukos...

Va, kelią užstojo išvirtęs, pūvantis me
dis; kada gal buvęs medžių karalius, dabar 
niekam nebvertas lavonas.. Sukniubau... 
Pirštai sučiupo keistą, kietą daiktą....pas
kutinius spėkas panaudojęs, keliuos, žiuriu 
į radinį — žmogaus kaukolė, augšta, plati 
kakta, atkištas smakras, didelės, įdubę akių 
skylės, balti veik sveiki dantįs, liudija 
buvo žmogus protu ir spėka galingas, jis 

Įvedė kovą su klaikios girios baisūnais, sky
do šlamėjimas —lengvas brazdinimas, kas nė taką einantiems paskui ir... žuvo vos 
mane labai pergazdino, net pradėjau vi r-1 
pėti. Akįs išplėčiau, klausau, 
triško silpnutė šviesa, su vargu galima bu
vo įsižiurėt kambario įtalpą. Brazdėsis vėl 
atsikartojo, duris tyliai prasivėrė, per pra
vertas duris pasirodė ranka ir tyliai be bil
desio paėmė krėslą ,kuris buvo prie durų 
užstatytas ir atkėlė į šalį. Duris prasivėrė 
labiau ir į kambarį įėjo augštas vyras.

— Vagis! Plėšikas! Nušaus!.. — išgą
stingai mintis kartoja.— O širdis taip pla
ka, kad rodos kas kuju muštų; krūtinė kil
nojasi, pats guliu lyg suakmenėjęs... Stepo
nas miega, kriokia, net sienos dreba, 
vagis tyliai vaikščioja po kambarį ir 
temina j lovą. Priėjo arčiau, kažinkas 
rankoj sublizgėjo.

— Revqlveris... Aštrus peilis — perbė
go žaibu mintis, ir jau rodos tai va ir smei
gia krūtinėn... Nežinoma spėka mane iš
metė iš lovos ir kaip ten viskas dėjos, jau 
nepamenu. Tik pamačiau, kad akyse pa
sidarė šviesu, o balsas draudžia: “gana, pa
leisk, pasmaugsi, bus bėda”—tai buvo Ste- 

’ponas. .. į , _ . -į'.;. J

vir-pnaža pradžią padaręs.. Nuo čia pasirodė 
Nuo gatvės į siauras , 

lin, vis labiau 
kuo platesnis, tuo daugiau grįstas kauko 
lėm. Klaiku!

Bet jie ^is žengia, eina galingai, 
Ateities viltį ugdo širdy, 
Nepaiso kančių, sunkaus kryželio —

“Jie mato laimę ateity,

e
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DELEI SLAPYVAR
DŽIŲ.

Tankiai matytis laikra
ščiuose pranešimų: “Aš to
kį ir tokį slapyvardį varto
ju jau labai se/iiai; prašau 
kitų jo (slapyvardžio) ne
vartoti.” Tiesa, kam dalykas 
neapeina Jokius pranešimus 
-protestus palaiko už tuščią 
darbą, bet kurį paliečia, tai 
nejučiom sukeiki...

Man pradėjus vartoti sla
pyvardį J. Syrunėlis, žiūriu, 
nagi jau atsirado panašių 
slapyvardžių koresponden
tas: Fitchburge, Cambridge 
ir net Baltimore; išrodo, 
kad baladojuos po visą A- 
neriką ir rašau korespon- 
mcijas ir dargi kiršinan- 
as (Fitchburg).
Na, tiek to; visgi mano 

iapyvardį pavartojo “Lais- 
ės” ir “Kovos” korespon

dentai ir dėlei jų protestuot 
nemaniau. Sakau: jei tiek 
tegali, kad net slapyvardžio 
sau nesuranda ,tai dar men
ki..

Vakar susitinku savo ge
rą draugą, kuris sako:— 
Sveikinu naują poetą: ma
čiau tavo eiles, tilpusias 
“Dirvoje.”

— Na tai pabaiga svie
to! Kaip gyvas nesu jokios 
“Dirvos” matęs, nei eilių 
ten rašęs, (eilių aš visai ne
rašau).

Draugai, socialistiškų 
laikraščiu bendradarbiai,
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prašau, nesidangstykite sve
timais rūbais, — negražu.

Gali šimtus slapyvardžių 
sau turėti tokių, kurių nie
kas nevartoja.

Tautišku 
laikraščiu 
jais v i stiek

- Nuo šio
prie savo slapyvardžio dar 
raidę “A.” ir pranešu, kad 
dirbau ir dirbsiu vien so- 
cialistiškiems laikraščiams: 
“Kovai”, “Laisvei” ir ki
tiems ,bet niekados į kitokių 
pakraipų laikraščius, ne so- 
cialistiškus, neisiu. Jei kas 
vartos mano slapyvardę įš 
tautininkų ar klerikalų, tai 
juk negalima uždrausti, jei 
patys mandagumo nepažy
sta ir aš nepaisau.

Nuo 1903 metų jau stoviu 
socialistų eilėse ir stovėsiu; 
peržema man būtų nueiti 
prie tų, prieš kuriuos jau 13 
metų vedu aštrią kovą.

J. A. Svyrūnėlis. 
Montello, Mass.

*
buvo pik- 
Daukanto 
oras bu-

prakalbėlę. Tai ir viskas, 
nieko tarptautiško nebuvo. 
Po tam “koncertui” prasi
dėjo šokiai.

Įžangos nebuvo. Tikėtasi 
gerokai aukų surinkti, bet 
surinko tik $3, tai rengėjai 
turės pridėti. Matomai tvar
ka ir aukoms užkenkė. Pa
tartina rengėjams kitą sykį 
tvarkiau elgtis. 

* ♦
27 d. rugpjūčio 

pikas Simano 
Dr—jos. Kadangi
vo gražus, tai ir žmonių pri
sirinko nemažai. Tik reikia 
pažymėt, kad jokio progra- 
mėlio, jokių pasilinksmini
mų nebuvo, apart pardavi
nėjimo svaiginančių gėry
nių. Tiesa, buvo pagarsinta, 
kad bus puiki muzika, bet 
ir tos nebuvo. Žmonės likosi 
neužganėdinti, ypatingai, 
kad vienaip garsinama, o 
kitaip daroma.

“L.” Korespodentas.

KIEK LSS. IV RAJONAS 
SURENGS PRAKALBŲ 

PER “RAUDONĄJĄ 
SAVAITĘ*?

Labai būtų gerai, kad vi
sos LSS. IV Rajono kuopos 
praneštų man, kiek 
kuopa mano surengti 
kalbų per
vaitę.” Rodosi, kad 
šiol kiekviena kuopa 
svarstė ir nutarė, kiek 
savo mieste bei 
rengs prakalbų. Pavyzdžiui,

kuri 
prp- 

Raudonają Sa
iki 

jau 
jį

apielinkėj

bei klerikališkų 
nepaisau; su 
nesusikalbėsi.
laiko pridedu

GRAND RAPIDS, MICH.
24 d. rugpjūčio buvo va

karas vietos LŠF. komiteto. 
Sulošta komedija “Jaunojo 
Karštis.” Aktoriai savo už
duotį atliko kogeriausiai, 
už ką verti pagirimo. Po lo
šimui prasidėjo šokiai ir 
skrajojanti krasa. Visas pel- 

- nas skirta LŠF.
♦ » v

26 d. rugpjūčio LSD. sve
tainėj, buvo tarptautiškas 
.koncertas ,surengtas centro 
komiteto. Dalyvavo ir lietu
viai socialistai. Reikia pažy
mėti, kad vakaro tvarka bu
vo prasta. Pavyzdžiui, buvo 
garsinta, kad koncertas pra
sidės 7:30 vai. vakare. Pa
skirtu laiku žmonės susirin
ko į svetainę, o dar rengė- 

< jų nebuvo. Žmonėms nusi
bodo laukti ir daugelis pra
dėjo iš svetainės eiti lau
kan. Bet štai 9 vai. pasiro
do komitetas ir pradeda 
programą.

LSS. 51 kp. choras su
dainavo kelintą dainų ir tu-

Ai

čius buvo apskričio valdy- (važiavimą. Išklausęs suva-
boj, tai apskritys buvo pir- žiavimas p. Šeimio praneši-.kių prižadų komisija raštu,’nei p. Tautietis, nei p. J. S. 

—i----  užkvietimą, įgaliojo kaip kad p. J. S. V—Čius Vaškevičius nerausta iš gė*
atžaga-1 apskričio valdybą apie visas sako, p. Bulotai nedavė.

Tiesa, p Bulota, pribuvęs 
suvažiavime, į parką, sutiko ir su mūsų'kaip pas tautiečius, taip ir 

auto mobili ausdamas apie apskričio šuva- vasario mėn, 1917 m. prane- propozicija (kurią augščiauj-as socialistus ir klerikalus, 
sako: šti. Ar susidėt su “vyčiais”, paminėjau), bet kuomet kurie nerausta iš gėdos.

| Toliaus kalbėdamas p. J. 
su 'Vaškevičius apie minėtą “V.

valkos ir matėsi mėsos. Vai
kas nugabentas ligonbutin, 
bet vargiai pasveiks.

Automobiliaus valdytojas, 
suvažinėjęs vaiką, pradėjo 
kaip mažas vaikas raudoti 
ir negalėjo ;
suvaldyti. Pastarasis užėjo (žiavimą, tarp kit-ko
ant šalygatvio ir atsimušė į (“Kadangi šis mažas mieste-'ar ne, tas klausimas bus ap-ijam buvo pranešta, kad ap-|

-...v. •_ li«------  j..... . h,..n.............. ------------- ap- skričio valdyba sutiko GUj
I p. Neviacko propozicija, tai L.” korespondenciją, sako:

6. Apie vyliugystę: p. J. S.-ir p. Buolta sutiko su ja. Ir'“Kada męs pareikalavom 
kad vyliugingais'aukas, $64,65, paėmė į LŠF. “V L.” atitaisyti, tai “V. L.” 

redaktorius atsakė laišku,

meivių rankose, jam gi at-Imą—užkvietimą 
sisakius, perėjo į ;
reivių rankas.

2. p. J. S.V—čius, rašy- ,me apskričio
išlygas sužinoti ir sekančia-

dos.
Reiškia, randasi žmonių,

M

stulpą ir sudužo. Valdytoją 
automobiliaus suareštavo, o 
automobilius iki vakarui 
stovėjo ant gatvės.

Stanislovas Korkuzas ko
vo mėn. atvažiavo į Wor
cester, Mass, iš Rumford, 
Me., manydamas gauti ge
resnį darbą, bet dabar 
patiko baisi nelaimė.

J. Vitkauskas.

ji

NEW HAVEN, CT.
Dėlei “vienybės.”

3 d. rugsėjo buvo tarp- 
draugijinė konferencija, kad 
priėjus prie vienybės ir vi
siems bendrai rinkus au
kas “Lietuvių Dienoj”. Kon
ferenciją sušaukė Sandaros 
vietos kuopa, kaip “vieny
bės” troškėja. Bet deja, tie 
vienybės skelbėjai visai ki
taip žiūri į tą vienybę. Į 
konferenciją nepakvietė L. 
S. S. vietos kuopos, LDLD. 
kuopos ir kitų. O nuo ALTS, 
kuopos pribuvo net 4 dele
gatai. Konferencijoj 
klausimas, ką dar
toms kuopoms, kurios ne
kviestos? Nutarta užkvies
ti. Svarstant apie veiki
mą, katalikai pasirodė esą 
rimtesni už tautiečius. Pa
starieji, kviesdami konfe
renciją, socialistų ir pirmei
vių nekvietė, bet čia kuni-

kila
su

re surengti bent trejas pra
kalbas. Suprantama, kalbė
tojas, kurį Rajonas užkvies 
su maršrutu, visus tris va
karus negales kalbėti ir' 
reikės kitus, vietos kalbėto
jus, kviesti. Meldžiu kuopų 
sekretorių pranešti man 
kuopų nutarimus bei suma
nymus, kiek manoma su
rengti prakalbų, kad Rajo
no komitetas, skirstydamas 
prakalboms dienas, geriau' 
galėtų tą dalyką sutvarky
ti.

“Konferencija turi būti 
atidėta ir tik tuomet galės 
svarstyti apie bendrą veiki
mą, kuomet joje dalyvaus 
visų draugysčių ir kuopų 
atstovai. Dabar, kada tū
la kuopų nekvietėm į šią 
konferenciją, apie bendrą 
veikimą negali būt nei kal
bos.”

Tautininkai nesutinka

CLEVELAND, OHIO.
26 d. mgpjučio buvo pra

kalbos ir prelekcijos LSS. 3 
kuopos. Pirmiausiai drg. J. 
Šimoliuna.s skaitė temoje: 
“Žemė ir išsivystymas gy
vybės” Prelekcija žingeidi 
ir daug galima buvo iš jos 
pasimokinti. Kalbėjo Bart
kus ir Šimoliunas. Buvo ir 
deklamacijų. Viskas pavyko 
labai gerai.

lis yra atsižymėjęs daugu- kalbamas senkančiame 
ma bažnyčių ir pajiegia už- * skričio suvažiavime, 
laikyti net didelį bravorą, 
tai matyt sulig progresyvi-' V. sako 
škumo miestelio ir apskri- I 
čio delegatai elgėsi.” Šiais visuomenę kuopų delegatai, 
žodžiais p. J. S. V—čius nie-!jie tą darė suagituoti mur
kė gero nepasako apart to, Izinų politikierių—sandarie- 
kad pažemina visuomenės'čių. Toliaus sako, kad aps- 
akyse Edvardsviliečius ir, ’kričio komitetas nutarė už- 
podraug, VII apskričio kviesti pp. Bulotas ir Žemai- 
kuopų delegatus. Kad baž- tę kalbėti ant apskričio iš- 
nyčių daug Edwardsvilley, 
tai jog jų Edwardsvillie- tos laike prakalbų, taip 
čiai lietuviai visų nestatė dienos pelną pasiųsti 
ir neužlaiko ir ant galo, ką draugijai ar ypatoms, 
čia bendro turi tos bažny- rjoms p. Bulota 
čios su buvusiu VII apskri- Tam darbui apskričio komi- 
čio suvažiavimu?

Pasakymas, kad “Edward' ri ir prižadėjo p.
svilliečiai pajiegia užlaikyti raštu tą padaryti. P. Bulota 
net didelį bravorą” ir gi .nurodė, kad pinigai būtų

IT • PUJkVj 
drįso pasistatyt save prieš
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važiavimo ir aukos surink- 
ir 

tai 
ku- 

nurodys.

tėtas išrinko komisiją, ku- 
Bulotai

Apie dienos pelną pasakė, 
kad apskritys visgi nepa-kad netalpisiąs. 
siųs klerikališkai draugijai. į Aš paklausčiau p. J. S. V 
Ant to p. Bulotai buvo atsa- [—čiaus kas tie buvo mes, ką 
kyta, kad tas ne apskričio reikalavome koresponden- 
valdybos, bet apskričio Su- cijos atitaisymo? 
važiavimo galėję.

Ir štai apskričio suvažia- rcspondencijai
vi m as 2 Od. rugpjūčio nuta-įkalbinau p. J. S. Vaškevir 
ria dienos pelną pasiųsti į čių, kad atitaisytume minė* 
Vilnių, kaip greit galima, Tus melus, bet p. J. S. Vaš- 
per LGF. tos ypatos vardu,-kevičius atvirai pasakė net 
kuriai LGF. užsitiki. i supykęs, kad jis apie tai

Akyvaizdoje šitų visų' nieko nerašysiąs.
faktų, p. J. S. Vaškevičius 
drįsta vadint VII apskričio nerašėm 
kuopų delegatus vyliugiais, j “aš

Pasirodžius minėtai ko*
V. L.,” už-

Taigi atitaisymą “V. L.” 
“mes’’, bet rašiau

> ’ tik vienas ir atsakymo 
sandariečius murzinais poli-'negavom kad netalpis, p tik 
tikieriais ir tvirtint, kad gavau aš.
komisija prižadėjo p. Bulo-1 Toliaus p. J. S. V—čius 
tai raštu pasiųst pinigus sako: Karsokas žadėjo tą 
tai draugijai, kuriai p. Bu- laišką
X 1 v

net didelį bravorą” ir gi .nurodė, kad pinigai 
neteisingas, nes jei jie vie-'pasiųsti į Vilnių pp. Biržiš
ki pajiegtų jį užlaikyti, tai kos bei Vileišio vardu, bet 
ir pats p. J. S. V—čius ne- politikieriai tuos pinigus! 
būt radęs “Profesoriaus” į perdavė G. F. Ir klausia, 
bonkutės. (Taip čia vadina-Įkur čia sąžinė? 
to bravoro alų).11

Toliaus kiekvienam yra kint plačiaus, kaip 
žinoma, kad minėto bravoro buvo su p. Bulota ir 
alus*pardavinėjamas po vi-'"'“"”1...... ........
sus aplinkinius miestus 
miestelius. Reiškia, Edward-! mui su p. Bulota įėjo aš, 
svilliečiai patys vieni nepa- pp. P. J. Vaškevičius ir A. 
jiegia užlaikyti bravorą. Galinskas. Visi susirašinė- 
Štai p. J. S. Vaškevičiaus jimai buvo vedami per LŠF. 
kriaučių šapa randasi prie sek r. p. J. Neviacką, nes 
karčiamos; tik durimi per-'tuom laiku nežinojom kur 
skirta. Ir jei kas sakytų,'p. Bulota apsistojo, 
kad p. J. S. Vaškevičius vie-1 Išlygas^ pagal apskričio 
nas pajiegia užlaikyti kar- nutarimą, p]). Neviackui ir i Pa., sako, kad “doras žmo-į 
čiamą, aš sakyčiau, kad ne- Bulotai pastatėm sekau- gus turi rausti 
tiesa, nes žinau, kad minėtą čias: 
karčiamą lanko kas tik no-! 
ri.

3. p. J. S. V—čius sako, visokių pakraipų, todėl už- 
kad “buvęs pirm. M Podols-jganėdinimui jų visų VII ap- 
kis per apskričio išvažiavi-'.skritys nutarė, kaip aukas 
mą laike p. Bulotos prakal- 'surinktas per 

[bii stengėsi padaryt viską,,laike prakalbų, taip ir 
kad tik p. Bulota surinktų'dienos pelną pasiųsti 
komažiausia aukų.. Ir gi draugijai Lietuvon, 
netiesa. Berods jo pasielgi- p. Bulota nurodys, 
rnas buvo keistas, vienok

Šį dalyką prisieis paaiš- 
ištikro 
kokią 

'sutartį buvome padarę.
ir'j Komisijon susirašinėji-

“Kadangi SLA. ATI aps
kritys susideda iš žmonių

ne ir reikalauja, kad dabar 
konferencija pradėtų veikti, 
nepaisant į tai, kad tūlų 
kuopų ir nekvietė į konferen ) ui būt kenkę aukų rinkime, štai ką atsakė LŠF.
ciją. Ką męs, girdi, nutarsi
me, tai socialistai ir jų ša
lininkai turi sutikti, o jeigu 
nesutinka, lai eina savais 
keliais, mums jų ir nereikia.

Tautininku buvo dau
giau ,tai pagal jų kurpalį ir 
pradėta veikti. Pasirodo, 
kad mūsų tautiečiai, kurie 
tiek daug kalba apie vie
nybę, labiau socialistų 
jo, negu katalikai.

Konferencija nieko 
baus nenuveikė. Visi delega* 
tai sutiko suriktus pinigus 
siųsti į Liet. Centralį Ko
mitetą, bet kada priėjo prie 
i ii,kimo tai dienai komiteto, 
tai kilo didelių ginčių, kiek 
kurios sriovės ypatų turi 
dalyvauti. Po ilgai ginčų su
tikta, kad komitete turi da- 
lv\auti 6 kataliku ir 6 tau
tininkų (o apie socialistus 

'nieko neminėjo? — Red.)
I nkvamnnhi! Veik vis^ laikil ir Pralei(io JLjciik^V d J11 c II 1111 • • v- 1 tiems ginčams.

N. H. Reporteris.

* * *

Kaip girdėti ,tai vietos 
lietuviai rengiasi išleisti 
naują mėnesinį satyros laik
raštį ,užvaldytą “Klerikalų 
Žabangai.” Nežinia, ar tas 
laikraštis išeis ar ne, bet'/' 
jeigu jis pasirodys, tai ku-į 
nigai galės “pasidžiaugti” ii\ 
suženyti su 
Žiedais,” nes pastarasis ski
riamas laisvamaniams, o 
“Klerikalų Žabangai” bus 
skiriamas kunigams.

žigų Varpas.

WORCESTER, MASS.

bi-

PITTSTON, PA. 
Paaiškinimas.

‘Laisvėje” Nr. 68 p. J. S.
; Vaškevičius, aprašydamas

išvažiavima 
tos 
tai 

kuriai

Ant minėtu musu € V

Neviackas:
(Laiško kopija 

geg. 29—16).

išlygų

tėti nieko panašaus nebuvo.
4. p. J. S. V-—čius sako: 

“Buvo susekta, kad p. M Po-' 
dolskis nepasigordiįęs $4.00, M r. K. A. Karsokas:

Pittston, Pa, 
' Gerbiamas Tamsta:—

Šiuomi pranešu, jogei pp.

rašyto

tai draugijai, Kuriai p. bu- laiška «y. L.” paskelbt ki
lota nurodys. _ . ,tuose laikraščiuose. Ar jis

Taigi iš savo pusės drįstu <a padarys ,tai ateitis paro
ti žkĮausti p. J. S. Vaškevi-i(iys Taip p j s< Vaškevi
čiaus, kur čia sąžinė? prižadėjau, bet jo dar

7. Apie melagystę: Po rn‘gavau nuo p. Bulotos, 
sitiom antgalviu p.f..S. Kad ir gausiu, tai jog ne 
čius rašo, kaip tautininkai 'laiške “V. L.” svarba: 
būbnija apie Tėvynės mei-^varba atitaisyme melagin- 
lę, apie tai, kaip jie rašinė- pos korespondencijos, kuri 
ja melagingas koresponden-lžvmina gerą vardą p. Bulo- 
cijas, ką socialistai niekad ka įr padariau, pa- 
nedaro. Priėjės prie korė- Rasdamas atitaisyma “Lai- 
spondencijos tūpusios “V. Svįi” kurio “V. L.” netalpi- 
L.” Nr. 31 iš Wilkes Barre, no

’ čius nieko nepažemina, a- 
'part savo vardo, o podraug 

’ ir gerb. “Laisvės” kurios 
kiv korespondentai turėtų skaitytoju yra daugumas 
parausti iš gėdos, bet nerau- .Edvvardsvilliečių ir buvusių 

sta. Tautiečio koresponden-' ...............
cija iš Wilkes Barre, tilpu
si “V. L.” N r. 31, yra ly

kcvičiaus VII apskričio S.

K. A. Karsokas,
VII apsk. SLA. suvažiavi

mo vedėjas.

pinigų apskričio pasisavinti j 
ir užtai jo tautininkai, kai- G( 
po buvusį savo gerą tarną, I 
nenubaudė ,bet kuomet p. V.'Bulotai ir Žemaitė sutinka 
J. Tabaras per klaidą laike'pas jumis atvažiuoti ant 
pikniko užrašė tūlam rėks-[20 d. liepos, tik, supranta- 
_.L.i (suprask p. Sujetai).ma siutą išlyga, jeigu su- ■

Laisvę”, I rinkti pinigai eis į Lietuvos

Nelaimingas atsitikimas. Į VII apskričio SLA. suvažia- [skričio suvažiavime pasiel- 
2 d. rugsėjo, 1 vai. po pie- vimą, taip neteisingai apra- girną?

niui
ietoj “Lietuvos”

tai net danguj buvo girdėt Šelpimo Fondą, 
triukšmas ir norėjo priver-1 Su tikra pagarba 
st i, kad p. V. J. Tabaras iš 
savo kišeniaus tam žmogui
“Lietuvą” užrašytų. Vos ne ciją sekančiame 
vos nusiramino. |valdybos suvažiavime,

Čia turiu pasakyti, kad išskiriant ir p. J. S. Vaške- 
p. Podolskio nubaust nebu- vičiaus, komitetas vien bal- 
vo galima, kaip tik nerinkt šiai priėmė suprasdamas, 
daugiau apskričio valdybon kad tik aukos, surinktos lai- 
ir priverst sugražint minė- ke prakalbų, eis į LŠF., ne- 
tus $4.00, ką, suprantama, Į kliudant dienos pelno, 
apskričio suvažiavimas iri Apie tai, kad apskričio 
padarė. |komitetas sutiko su minė-

Jei p. J. S. Vaškevičius'ta p. Neviacko propozicija, 
visa tai vadina triukšmu ir‘aš pranešiau p. Neviackui ir 
jei p. Sujotą, užklausus) .štai ką p. Neviackas 
rimtai, kodėl jisai vietoj ko sekančiame laiške, 
“Lietuvos” gauna “Laisvę”, I tame June 6—16. (Jo 
vadina rėksniu ,tai kaip pa- ja).
vadyt p. Vaškevičiaus ,ap- Mr. K. A. Karsokas:

Pittston, Pa.
Gerbiamas Tamsta:—

J. NEVIACKAS.
Šią p. Neviacko propozi- 

apskričio 
ne-

atsa- 
rašy- 
kopi-

* .K

$ 652.316.39
$ 815.515.04
$1.011.017.68
$1.137.131.85

BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA.

d. LapkriČo (Nov.) depazitas

Jeigu norite slysti pinigus j Rusiją arba į užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siyskite visuomet per BOSAK STATE BANKA- Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti ^100 rubliy, kuriuos taip surku uždirbti 
Lietuvoje.
fife I jaivakortes parduodame ant visy'geriausiy linijy sulyg kompanijos 
prekės. Klauskite informacijy. Patarimus suteikiame dyka:.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyriy.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna”Avenue, Scranton, Pa.

Kovo (March),
30 ., Birželio (June)

Toks greitas ir didelis padėliy augimas aiškiai liudija, kad rr.usy ban
kas turi gerą užsitikėjim<ą tarpe depazitoriy. Ir jeigu jys rorite, kad ju- 
sy sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai buty pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jusy pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STATE 
B A N K A -

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS 1’0 PRILŽil RA BANKINIO SKYRIAIS 
pennsvlvamjo's VALSTIJOJ.

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas i rie didŽiausiy Fennsylva- 
nijos B A N K V •

Štai augimas padėliy tik per septynis mėnesiu
11
12 Sausio (Jan.), 191f»
‘JO

>T

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų bankų galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

w Sutartį su Vokietijos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos na- 
augščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

Labai malonu girdėt, kad 
, tai jūs sutinkat išvažiavime su-

TAI /-<• Ir i T O 17^

šo. kad būdamas to suvažia- 5. p. J. S. V—čius vadina 
virno vedėjas, priverstas esu svarbiausiu nutarimu, 
p. J. S. Vaškevičiaus visą rengimas vienos Liet. Die- 
aprašymą atitaisyti ir tuomi nos kartu su vyčiais. Turiu 
“Laisvės” skaitytojams, nu- pasakyti, kad tokio nutari- 

Vaiko šviesti tikrą dalykų stovį, mo nebuvo. Į apskričio susi-
1. J. S. Vaškevičius sako: važiavimą atsilankė vyčių 

rankos, sužeista krūtinė ir Į VII apskritys SLA. pereina rengimo dienos atstovas p. Į 
galva. Ant vietos nelaimin-lį atžagareivių rankas. Rei-jšeimis, kviesdamas apskritį 
go atsitikimo buvo kraujų'škia, kol p. J. Vaškevi-Į rengti bu jąis vieną iš-

ir 
su
su- 
Ri

tų, ant kampo Ward 
Idchfand gatvių, tapo 
važinėtas St. Korkuzo 
rus 9 metų amžiaus, 
kas, be tėvų leidimo, su “pe- 
tliorium” važinėjo. „2__ 
sulaužyta abidvi kojos ir

mo nebuvo. Į apskričio susi

rinktas aukas skirt į LŠF.
Šiandien pranešiau pp. 

Bulotams ir Žemaitei, jogei 
20 d. liepos turės kalbėt jū
sų išvažiavime. Dėl viso ko 
pasiunčiau jiems ir jūsų pa
skutinį laišką.

J. NEVIACKAS.
.....
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ORAKULO ATSAKYMAI.

Ink, pasakyk man,

Biednas žydelis.

CZ)

Konservatorija siųskite
gaspadinių kaklų.

<Mass.

tų?

DAKTARAS

Market

395 Broadway, 
So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Telephone Yards IKI ar IBS

TIKRCHICAGOJEIŠKA APTIEK A

Klausimas:
Viską žinantis Orakule, 

pasakyk man, ar teisybė, 
kad žydai dievo sūnų nuga
labijo? Jeigu teisybė, tai, 
man rodos, męs, turėtume 
tiems parkoms pirtį sureng
ti. Mano nuomone, geriausia 
butų jiems bausmė, tai pa
karti už kojų ir dūmuose 
rūkyti. Ką tu ant to atsa-

Atsakymas:
Dievo sūnų nugalabijo ne 

žydai, bet kunigai ir dabar 
juos dievas nubaudė daug 
sunkiau, negu tu nori žy
dus bausti. Dabar mūsų ku
nigai, už senovės kunigų 
prasikaltimą .privalo visą 
amžį kentėti, neturėdami 
pačios. Ar tai tu manai, kad 
maža jiems bausmė. Tu žy
dus nori karti už kojų, o 
mūsų kunigai kariasi ant

Jis juos gerai žino.
Sykį teisėjas teisė negrą 

už pavogimą vištos. Kada 
kaltininkas atsistojo prieš 
teisėjo ūkis, tai pastarasis 
užklausė: 

tave gintų?
— Neturiu, ponas teisėj 

— atsako negras.

— Ne, nenoriu.
— Jeigu neturi pinigų, 

tai valdžia tau uždyką ad
vokatą duos?

•— širdingai ačiū, ponas R. GAYSON & CO.

Chicago, ill.

ČI A G A LI M A UŽSI R AK XTI
KANCIERIUSJOKŪBAS

MOKSLOjam CAFE

Sveikata DYKAI
I SVEIKATA

tsilankysiu.

K. Hensas

maistu ;

Valstija

rytim

kurios 
ganė i u 
gauti i 
kia ,|u

BALTRENAS, Menadžeris.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

baime suflkti

žį neturėjo ramumo

skaudančią sai 
įsio pilvo: nuo

°e/

Prlslunskite mums tik 50c.

Gatvė ir Noė

noriu advokatu matyti.
— Kodėl tu nenori?
— 0, aš juos visus gerai 

žinau. Valdžia man duos ad
vokatą, o jis sužinojęs, kad 
as pavogiau vištą, tuojaus 
pareikalaus 
atiduočiau.

am
inio

sirgo ir jau rengėsi 
mirties .tai priėjo 
lovos ir sako:

— Mano mielas, 
mirties, nes męs v 
me mirti. Aš jaučiu,

kis ir, drebančiu balsu, pra
bilo :

— Mano brangioji 
tu mane myli ir gailiesi, tai 
tik greitai nesiskubink pas 
mane atsilankyti, užteks lai
ko ir vėliaus atsilakysi.

Mate dusią.
Sykį kunigas mokino vai

kus tikėjimo. Paskui 
dėjo vaikų klausinėti.

— Vincuk, pasakyk man, 
ar kada nors teko matyti 
velnią?

Vincukas pakrapštęs pa
kaušį, atsakė:

— Nežinau kunigėli kas 
tas yra velnias. Vieni sako, 
kad su ragais, kiti —dievai 
žino kokis, o aš mačiau gir
tą žmogų, tai tūli irgi sakė, 
kad velnias. Tai ir ži
nok, kuris yra velnias?

Kunigas, nerimaudamas, 
perkirto Vincukui kalbą ir 
pasakė:

Gi Tu jau iš mažens pra?

JUOKŲ 
KĄSNELIAI Tik ką Išėjo ii npaadoa

JUSTINO TUMĖNO

dedi dievas žino i ka virs-
4

Vaikas atsistojo ir nedrą
siai pradėjo kalbėti.

turi dūšią, bet kunigas 
tikrai turi.

— Iš kur tu, Rauki k, ži
nai, kad kunigas turi dil
ią. o apie kitus žmones a- 
bejoji? — su dideliu žingei
dumu kunigas klausia.

— Iš kur aš žinau? Ne
tik žinau, bet ir mačiau.

— Kur gi tu ją, tą kunigo 
dūšią, matei?

— Nugi pereitą subatą 
sėdėjau ant kunigėlio kle
bonijos trepu, o tuomet ku
nigėlis išsivedei iš klebonu- I 
jos labai gražią merginą ir, 
pabučiavęs pasakei: “Sudie- 
vu, mano miela dūšele. Ne
pamiršk ir kitą kartą atsi-, 
lankyti. Tavęs neišpasakytai 
lauksiu!... Be tavęs man bū
na labai ilgu.” Bet kunige-'
lis turi labai gražią dūšią, 
—kraipydamas galvą Rau-

Kunigas, lyg devynių per
iamų trenktas, sušuko:

— Tylėk balvone... Ar bie- 
sas tave ten buvo nunešęs?

Pirmas klapčiukas:— 
ką tave gerbiamas klebo
nas už ausies tąsė?

Antras klapčiukas:—■ Ba 
aš jam, laike pakėlimo pri
pyliau tik pusę keliko vyno, 
lai tas ji tik įpykino.

“B. B.”

Buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas "Notų” (gaidų) ant visokiu 
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
ADREsuoKiTi- G. A. BARONAS, 
p. o. g. d. McKees Rocks, Pa.

LAISVES
KALINYS

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

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

I. SHAPIRO, Lietuvižkaa Aptiekoriui
41 • So. 2nd Street, kampas Union Avc

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

Aitas veikalas tari raatla kiekviena 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės | 
"LAISVŲ”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

Temykite LIETUVIAII
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 j 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, 
PAT.IRAU AJ DI.AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
xn Ism 'u t t, IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOMS.

- GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ. 
' Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
n važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 
: VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
> L Filin: 155 CLINTON AVĖ.,. fl® Grand Street, maspetii, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough .f Brooklyn.

M

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Męs ežlaikome kiiogeriaeefae valatee. 8d didele atyda išpildau 
receptee kaip Amerikos, taip Ir Karopoa daktarų. Patarimai per 
laišku* Šateikiam dykai.

Savin’nkaa ir Provlsorlaa
F, A. JOZAPAITIS

80. KALSTEI) STREET.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

NEREIKIA JIEŠKOTI
Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anjft, 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo •* 
muose liuosame laike, visi išmoksta. Nurodymai k 
knyga DYKAI. įdek stempą. Adresas:

' LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO

pajiegos 
ir

SITAS BRANGUS
VADAS

aprašoma aiškioje, paprastoji' kairioji' apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterca, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lyti.škai-šlapinio 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 taip gi pasakys apie musu pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jakną negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ii' panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimą strėnose;

nuo negalėjimo miegoti; nuo blogą sapną. Ar esi si 
nei dingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ii 
turite juodus plotinus apie akis, ambicijos nustojinui 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie sympto.,,.,, 
yra blogose sanlygo.se ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie t 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musu gydymu dėlėj sugra;
nią j ją senu laiką sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtini gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiek\ienas vyras bei moteris turėtu žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurio 
ketina apsivesti. Jąs dažinosite priežastis savo kentėjimą ir kaip jusli negalės 
gali būti siMnažinamoH. Skaitykit- šitą brangu vadą j sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristųskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 502,Mad ison & Clinton Sts., Chicago, Ill.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiąsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jusą brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojant is būdas įtrinimui nur 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 60c. buteliukan viso.e aptieko.* arba 

atačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO. 

74-30 Washington Street. New York, N. Y.

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

K R A U T U V Ė
Savininkas 12 metų praktika

vęs čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ

771 BANK ST., Tel. 964-3 
WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

P AT A R N A VIM A S VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

Pakrie- 
vingua pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados 
teisingą 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
253 WYTHE AVE., kamp. North 1st 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Greenpoint 5311.

kaip t;

DLDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

sopėjimu i 
inal skil\ 
puslęs, n 
žmonlus, 
iŠK.vdyntl , _______,
Gyduoles tas i trumpa laika padarls jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti* gyvenimu ir jo 
ypatiberns. !><•! atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pado
riu, igsiunsine jums DYKAI konipleti$ką 
kursą, tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejiina liefiu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to, kad tai nėra maža ’ dėžutė, bet 
koinletigkas kursas ifisigydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai igsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia anLirumpo laiką. Rašykite mums 
nęątidellokitė. taip-gi pranokite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinlma ir mes 
Ifisiunsme jum^ tuojaus Tas^^duoles.

DepL 37, Box 4000/Philadelphia, Pa.

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Muzikos mokslas 
vėl prasidės 10 dieną 
rugsėjo ir eis kaip 
ėjęs visus mok s 1 o 

metus.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigwri Imperative! Marij A- 
kašerkų mokyklą Peterbvrge ir 
Dipliomuota New Jeraey valsti
joj. Turi puikina pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su aimpto- 
ipaia visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENS
Jauniškaiti

313 Walnut St^NEWAR, N.J.
, * 8052Telefonu. 408fi

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

FARMQS.
Vienintelis pardavėjas že

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

M. WALENCIUS
P. 0. Box 4, 
Scottville, Michigan.

,AR TURI TĄ NAUJĄ- 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nea 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,s moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mes; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
VKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
Ynus dalykus suprasti. <

KAfrNA 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 mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingu 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, kaųio gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už TeisybęJeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo Žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvaaiš- 
kijoa darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:J. STROPUS,6 Loring Si.,> So. Boston,
DR. I. A. LEVITT

SURGEON DENTISTAS
Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. 
skausmo.
pas mane dantis taisė.

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

Ištraukia be jokio 
Paklauskite,

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS

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

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

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farm-s did*iau- 

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoj® 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų ai
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais f armėnais. Mę» 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warant uotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo fannų parduoti: iš
dirbtų. su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juod-emiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. 1 Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miesto 
išmokėti, j ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo 
dėkingi.
bininkus 
gražiame 
pilna apli ik vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų Žvyruotų 
kelių, ap‘ ’’nkė pirklybirvo miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farinas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų f .rmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite.
site ant farmos s 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site j kelis metus 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A.K1EDIS & C0
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
8COTTVILLK, MICHIGAN.

norą, ir už ką būsite mums 
K vie Ame visus miestų dar- 
ir bi nierius apsigyventi 
ir sv ikame krašt . kur yra

Turė- 
u užtikrintą gerą 
laiku farma pati 

skolas, ir jūs lik
tu rtin gaiš farme-

sanlygo.se


III.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

Neatidiliokita

ap»<ialistą 
LANDES

w
0

Žią jaknų ir tt.
DU gydymo nervą Ir lytišką Ilgą 

t a ris visiems gersi žinomą elektrišką 
spartą ir X-spindnliai, per karią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, d<l ta, 
kad labai brangus. Chemiškas Išty
rinėjimas šlapamo.
ant rytojasa, bet taojaa ateikite pas 
gerai Žinomą

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

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

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

rPRAŠO ATSIŠAUKTI

Gepru ft,

314 E.

Box 6UV.

Ciesre, Hl.

PERSKAITYK!

0

Ave.

so atsišaukti šiuo adresuė

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.
A. Meškauskas, 1222

Pa.

Germania, Pa.12

Pa.

Pa.

Pa.
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New York City.

Brooklyn,

J.

st.

N.

Gef.-
K.Ger- Pa.

Pa.

71—78
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Mažiukna 
Pittsburgh, 
Varasia, 
Pittsburgh, 
Komisija:

Pa. 
113, 
Pa.

vertės
arba

Andrius Savukinas, paei-

<9% ALCOHOL 
mibichterico

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisicina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistą vartoti.

Iki 10 
piet ir

Fin. raštln. W. Strumilln,
1814 So. 50th Av«., 

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

Pa. 
pri-

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

('runkite Sovoros Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų I

(Spverps Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

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

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

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

Choro Yodfljaa L. Eremlnaa.

Sta.
Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

Protokolų raštln. J. A. Bekampis, 
183 Roebing St, Brooklyn, N. Y.

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

Iždininkas Kaaimlaraa Šimkus,
MS Larimer St., Brooklyn, N.Y.

st.
80

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRSI.

NINKU ADRESAL
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn.
Vicepirmininkas J. Mockaitia,

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

T. O. Box 176, Ansonia, fkwm, 
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

N. Y.
Grand

Skaitykite šj laiškų: “Severos Gothardiškas Aliejus pasirodė labai veiklus. 
Muno moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bot pradėjus vartoti 
Severos Gotbardi.škų Aliejų skausmas pradėjo maitintis ir kol suvarto
jome pusę bonkos. tie skausmai visiškai išnyko."

John Mikulastik, R. F. I). 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

DYKAI!
Naudingas dėl visų, kurioj atra- 

sit didelę dovaną. Rašykit tuoj.
A. K. C. Maigia Co.,

125 E. Main St., Amsterdam, N. Y.
63- 73

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

Kauno gub. \ Ukmergės

| Akušerka
Z Pabaigusi kut Womans Medical & 

College, Baltimore, Md. g
J Pasekmingai atlieka savo darbą prie ®
• gimdymo, taipgi suteikia visokias rodai Ir W 
x tiagelbs invairioae moterų ligose.

| F. Stropiene,lXn7.‘.’; I
• 80. KOSTOtN. f

Kunigas J. J. D, Razokas 
4;I<>aisvės” redakcijai atsiun
tė laišką, gautą nuo Nau
miesčio mokytojo (kanto
riaus) F. Megnes iš Rasei
nių pav. Kauno gub. Jis savo 
laiške aprašo, kaip jį rusų 
valdžia suareštavo ir per 14 
mėnesių kankino, o paskui 
ištrėmė į Sibirą. Dabar jis 
ir kiti lietuviai-liuteronai, 
randasi blogam padėjime. 
Megnis atsišaukia pas savo 
buvusius mokinius ir prašo, 
ar negalėtų jam kas nors 
suteikti pašalpos. Jo adre
sas toks: Kaczuga, Irkuts- 
koj gub. Russia, Friederich 
Megne.

Taigi jis praneša, kad la
bai blogame padėjime ran
dasi Leopaldas Belataitis iš 
Tamuliškių, šakių parap., 
Suvalkų gub. Pastarasis tu
ri So. Brooklyne du broliu, 
kurie dabar nesivadina Me- 
lataičiais, bet vadinasi 
Muelleirais — vienas Adolf 
Mueller, o kitas — George 
Mupller. Taipgi Buffalo e- 
sąs švogeris Friedrich Rei
nert. Prašo juos atsišaukti 
ir suteikti pašelpą.

Norėdami gauti platesnių 
žinių, kreipkitės pas: 
Rev. John J. 
713 West 17th 
go. Ill.

Arba: kun.
Curtis St., Naugatuck, Ct.

I). Razokas, 
Place, Chica-

pa jieško 
ir Mykolo 
i pirmiau

Varėnų parap., 
brolių Jurgio f 
Dvareckių, kurie 
gyveno Brooklyne. Meldžia 
atsišaukti šiuo adresu: Sta
nislovas Dvareckis, 
mandantur,

Kom- 
Kriegsgef.- 

Pr. Holland, 
Gepruft, Or. Sm. Germania.

nu pav. Gobinių kaimo, jieš
ko Agotos Savukiutės ir 
PeliksozNavicko, kurie pir
miau gyveno Lawrence, 

Meldžia atsišaukti 
šiuo adresu: Andrius Savu- 
knias, Gef.-Lager, N r. 26810 

Germania.

Krušinskaš, paei-
Kauno gub. jieš-

Juozas 
mintis iš 
ko savo švogerio Vlado Nor
vaišos ir meldžia atsišaukti 
šiuo adresu: Joseph Kru- 
chinski, Gef.-Lager, Parhim, 
Mecklenburg, 5 Comp. 6 ba
rack, Germania.

MIMU IR PAŽĮ
STAMŲ.

ger, Gepruft Or. Sm. 
ting, Germania.

Ignas Bajorūnas, nelais- 
vis, paeinantis iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio pav., 
Vaideikių kaimo, jieško gi
minių ir pažįstamų. Adre
sas: Ignat Bajorūnas, Gef.-

Pranas Medinis, nelaisvis 
paeinantis iš Kauno gub. 
^Vilkmergės pav.

irių Domininko Melinio, 
Juozo ir Onos Mekerių, A- 
nielios Kavaliūnas ir Juozo 
Matiuko. Meldžia atsišaukti 
šiuo adresu: Franz Molinis, 
Gef.-Lager Munsinger I. 
Komp. Nr 314, Gepruft, Ger 
mania.

Juozas Manisiovaitis, ne
laisvis, iš Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav.. Panemunės 
gm., Požeikių kaimo, jieško 
brolio Jurgio Stanislovaičio, 
dėdės Mykolo Jakubronio, 
Antano Ruko ir švogerio Si- 
mano Kolegos. Meldžia atsi
šaukti šiuo adresu: Josef 
Stanislovaitis, Gef.-Lager 
Nr. 1, Altdamm, Germania.

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsir*šy« 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

tas gauo dovaną 
knygų 
1 dolerio
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

knygų uz oOc. 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 pažįstamui. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

GERAS 
LINIMENTAS

SEVERAS GOTHARD OIL

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

324 Berriman St., Brooklyn, N. Y. 
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią. 

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

reumatizmo, neuralgijos, niksterėjimų, užsiga
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN. M. D.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.
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DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ. 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

Protokolų raštin. A lėk. Morkus.
907—2 2nd Ava., Melraaa Park*

Iždlninkas 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., Ansonia, Conn.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

J421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

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

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

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

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

Pagelbininkas J. Werdauski#.
Susirinkimai atsibūna kas tremia 

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

Ill.

Ill.

Ill.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebenauskas 
420 So. Chestnut St. 

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

358 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, Ill. 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas, 
416 Wickliff Ave., Collinsville, 111. 

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

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

DENTIST AS
G vara lituotas ant 20 metij
Uždėjimas keparaitėa 22 k. ... |5.IC 

Užplombavimas IQe ir aagščiaa.
Išvalymai .................................... Ils.
Užplombavimai ankin ............... fl.tl

Skaudantį dantį dunk ištraukti ry
ta, e vakare apžiūrėt.

SANITARY DENIAL PARLOR
397 Bedford Ave., Tarps 1-rtwt Is

BROOKLYN, N. T. 
kalbame lictaviikal.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

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

Ant
siunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sam pelius.

A. STRUFA8
Novelty Manufacturer

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ta 
lietuvių kall>o8 gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta. 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoudencijiue Mokykla, 1327 N.RobeySLChicap

Simonas Belieka, paeinan
tis iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Stakliškių miestelio, 
jieško brolio Juozo Beličkos. 
Meldžia atsišaukti šiuo ad
resu: Semion Belieka 
Lager, 3, Comp. 13, 
11518, Schneidemuhl, 
mania.

Ar nori but gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiek, iai pripažįsta 
geriausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes-p’ėtmus sau
lės nuodegimus ir lašus. Kaina dė
žutė $1.00.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

65—60

Jonas Paškauskas, nelais
vis, jieško savo giminių ir 

' prašo atsišaukti šiuo adre- . A 
su: Jan Paczkowski, Nr 104, L 
Gef.-Lager, Nr. 10, Sagan J 
-Germania.

PARSIDUODA SALIUNAS
Biznis gerai išdirbtas (į 

savaite padarau $300-400). 
Lietuvių apgyvento j vietoj.

Martin Wiakis
G Fleming avenue, 

Newark, N. J.

Stanislovas Dvareckas, 
paeinantis iš Kauno gub

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Halstad St,,- 
Chicago, id.

Vlce-Prezidentas 8. Mankus, Cor.
13th &. Vin« Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinešimų Sekretoriui 1) M. M. 
Ric«-Herman, 140 E. 19th 8t.,

Nsw York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Nn- 
viackaa, 188 Roebling St.,

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

Westville, III. 
Finansų Sekretorius 2.) J. fitaslula- 
vičlus, 229 N. 6th St.,

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardw 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, a Jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.

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,

58 Gansevoor" St.
F. Kalpokas
183 Roebling St.,

K. Kriaučiūnas,

223—24th St., So. Brooklyn, N.Y.
Samulevičius, Sąjungos rekomen

duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

28 Powers St., Brooklyn, N. Y.
A. Langaitia,

S.
231 Berry St., Brooklyn, N. Y. 

Pavalkia

M.
37 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Bepirščiūte,

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

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

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

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

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

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

MslrnssAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ui.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park III.

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

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

LIETUVIŲ PASELPINĖS DR-STfiS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St., Easton, Ta.

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Easton, 

Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton,
Finansų rast. Mar. Urba,

606 Northampton St., Easton, 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Easton 
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton,
Pine St.,

Easton, Pa.
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry St., Eatson, Pa. 
Susirinkimai atsibūna kas p’rtaą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Organ Ave.

Vice -pirmininkai T. Rimkui,
1830 Russell R J.

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis, 
1527 E. 83rd St.

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1452 E. 83rd St.

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

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

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūti,

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

29 Hudson Avs., Brooklyn, N. T.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILI
VIRŠININKŲ ADRESAI

Pirmininkas F. Ra.škevičis,
1012 So. Main St.

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ave.

Protokolų raštininkas O. Užbalidtė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West St.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

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

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontroles

F. Urlakis,
313 Sixth St.,

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

_______TREJANKA
Sujuitda d rj ttxiirti, tfjdanČMi ioU^ lt Uiuv.

Sutahyta su degtine arba ’Krintu raodnaiu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu del'skilvia.
Gydo visokias skilvio ligas, nemallms, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemerų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio lięa&. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakali gydančiu 

augmenų užmerkti | viena rvortg čyato apiruio 
ir tiek pat vandens, arba ižvirtl čyatame van- 
denyje ir po 14 valandų gerti puag alildalio 
arba mažiau.

Kampas North ,-to* gatvka.

Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. L 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, Pa. 
kuopos, J. Kvetkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 
kuopos, A. žvirblis,

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

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

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

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

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

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

1025 E. Pine
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintfckas,
• 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.

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street 1o numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTIl VITU
157 GRAND S 

BROOKLYN. N. Y

SERGANTIEJI!
AK NUSTOJOTE SVEIKATA Ifl rutMASTIM LIKBK 

Diena p« dienai, m st na nniatgU
nžsiimn gydymą sergančią IniMilą. 
Prrsistatykita san, kiek 
džian, 
Jeign 
tojant 
nnoiat

ilgy- 
kiek palinksminan gyvenimo, 

jnmis gyvenimai įkiriji var> 
visokiai gyduolei ir jančiatln 
bluglas, tnomot, nieki

linkdamas, kreipkis 
prastantį daktarą ir 

DR. LEONARD 
Jh jami be pinigą

ryti, kad tigelbitl gyvastį ir paall-
kini apie ligą. Gydai per 29 melą 
visokiai ligai sn didžianiiomii pa
sekmėmis, kaip tai: nnsilpnėjimą, ai*

r



MVMRMMIĮHt.

klyniečiai, ku-

Maliauską ir Vidžiūną

F. Karpavičiuj

po $1.09 savaitei

Juozas Garšva

“LAISVES”sau-

Ususizino linini

A.

JOHN KULBOK

11

1B«

ll>

V. Paukštys.

PAJIESKOJLMAI

ša

šu-

u*

120

plaukų . . . 
(užtrynimo

Kas 
apysa- paei

ta

DEL TAVO KOJŲ.
Nekentčk kitą dieną. J- 

trink musų išdirbtais vai-

Musų kainos daug žeme
snes, negu kur kitu r

A. P. OWENS, Dept. 
01 E. 11 (ith Street, 
New York, City.

mos LDLD. kuopos, tai atei-

pomisar Money Order) ir

Šimtas kostem'erių iš via* 
kraštą ir tautą, išmokėdami 
|1.00 ar $2.00 | aavaitę, 
lieka tikrais savininkais 
riassią daiktą.

75c. 
slin- 
Sl. 00 
s 1.00 

ant?
........................... 25c. 
tro jauką 25 50c.ir$l

girdėjau, 
Y., o '

skutinis išvažiavimas, nes

Pajleškau pusbrolio V. Juškevi
čiaus; Kauno gub., Raseinų pav., 
Pračiunų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

P. Škeskaitė-Bukantienč,
39 Swallow St., So. Boston, Mass.

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOK ESČIŲ

JOHN KULBOK Savininkas
291 Wvthe Ave., Cor. So. 1 st. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 2!) Greenpoint.

M&VFURNITURE CO.
' 68C?XvVE-' «58 5tHAvE.

tow. ? H ST. - NEAR 19V! ST.

, _ BROOKLYN. N. Y

F*K1W«3:

MML«sr

-

pri
imame kuogražiau.-iai ir vi-

A/ICnriKlf C 7TNinC Smith, kuris dabar tyrinėja VlttllIlluO LlNlUd* apie pardavinėjimą gyvojo
Tik už 75 c.

Jau buvo nesykį pranešta, 
kad Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija šį metą 
išleis gana gerą knygą “Ka
rė — dėlko?” Ši knyga ka
ltuos apie $1.25, o gal dar 
daugiau. liet ją galima gau
ti tik už 75 c. Reikia tik pri-

draugiją jokio įstojimo nė
ra. Viskas) tai 75 c. metinėsIinokesties.

redakciją, 8 vai. vakare ir 
prisirašykit, nes tą dieną j- 
vyks kuopos susirinkimas. 
Taipgi ir visi nariai malo
nėki ateiti, nes yra ir reika
lu. kuriuos reikia apkalbėti.

3 d. rugsėjo, New Yorke, 
buvo mėnesinis susirinkimas 
Liet. Politikos Kliubo. A- 
part kit-ko, skaityta laiškas 
ir nutarimai Liet. Liaudies 
Mokyklos. Nutarta prie 
kyklos prisidėti. Apart 
s k a i ty t a atsišaukimas 
les draugystės, kuri 
kia ant 12 d. rugsėjo
draugysčių konferenciją, 
kad apsvarsčius apie bū
siančia “Lietuviu Diena”.

Kadangi tą draugystę 
valdo kunigai, kurie, kaip 
žinoma, visuomet priešinasi

mo
to.

žmonėms, tai
atmestas. 1

pažangesniems 
užkvietimas

tom pažangiom dr—stem a- 
pie būsiančią “Liet. Dieną.”

Taipgi Kliubas nutarė ne-

konferencijos Wilkes-Barre, 
Pa., nes pripažino, kad skai
tymas užims daug laiko, o 
jokios naudos iš to nebus.

Bronx, tarpe 151 ir 155 gat
vių .bus prakalbos I 
D draugystes. Pradži 
vai. po pietų.

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti, nes kalbės garsiausias 
šios apielinkės kalbėtojas.

Įžanga už dyką.

Veikalo “Patamsio Galy
bė” repeticijos bus kiekvie
ną nedėldienį “Laisvės” re
dakcijoj. Pradžia lygiai 10 
vai. ryte. Visi aktoriai ma
lonėkite į laiką pribūti, nes, 
kaip žinot, veikalas ilgas ir 
repeticijos daug laiko už- 
ima.

mažėjo ,bet kat| ji visiškai 
nyktų, tai dar nesimato. To
dėl motinos privalo kaip 
saugojo, taip ir saugoti 
vo kūdikius.

Per šią savaitę naujų 
sirgimų buvo sekančiai:
d. rugsėjo 61, 3 d. —51, 4 d. 
— 40,— 5 d. — 43, 6 d.— 
53. Daugiausiai suserga 
Manhattan daly. B 
ne pradeda jau pulti 
serga po 10 į dieną; 
miaus susirgdavo po 
daugiau.

- SU 
pir- 

ir

4 d. rugsėjo, Labor Day, 
New Yorke buvo nemažai 
įvairių parodų. Karų darbi
ninkai, negalėdami surengti 
parodas ir parodyti savo 
galę, nešiojo prisisegę dide
lius ženklus, ant kurių buvo 
užrašyta unijos vardas.

Padėjėjas prokuroro

tavoro, sako, kad daugelis 
vietinės policijos priklauso 
prie tos organizacijos ir vi
sokiai būdais kenkia jo 
darbui.

Jis tikisi nemažai žymių

sužeista automobiliais 18 
žmonių.

Illiodoras New Yorke.
Russkoje Slovo” prane-

garsus rusų juodašim-
vienuolis Illiodoras ir

straipsnius apie Rasputina. 
Kaip žinoma, jiedu su Ras- 
putinu buvo baisus priešai.

Mire Francisco Madero.
New Y.orke, 302 West 

Central Park, rasta negyvas 
Fiancisco Madero, tėvas už
muštojo Meksikos preziden
to.

Velionis labai žymią rolę 
lošė Meksikos revoliucijinia- 
Pie judėjime. Mirė iš prieža
sties širdies sprogimo.

Jau jūrės šaltesnės.
Brooklyne buvo susidaręs 

gerokas būrelis lietuvių, ku
ris kas nedėldienis važiuo
davo maudytis. Bet, rodos,

lioj nors ir buvo nuvažiavę 
bet dauguma pabijojo 
maudytis, nes oras 
včsęs ir vanduo gana

eiti
at

Kadangi New Yorko ka
ru darbininkai rengiasi prie 
streiko .tai įvairios agentu-

streiklaužius, kad sustreika
vus darbininkams, galima 
būtų nors dalį judėjimo pa
laikyti.

Streiklaužiai, neturėdami 
darbo, tankiai pradeda tar-

susibuntavoja ir prieš agen
tūrų bosus. 5 d. rugsėjo 
tūlas streiklaužvs 120 Li
berty st. pakėlė triukšmą, 
kad agentūra jam neišmoka 
algos. Žymus agentūroj 
streiklaužių agitatorius pa
leido į triukšmadarį šūvį ir 
ant vietos nušovė, šovikas 
suareštuotas.

Nuskendo 4 vaikai.
‘ 4 d. rugsėjo, palei Atlan

tic avė., East River sulipę į 
valtelę žaidė 6 vaikai. Jiems 
bežaidžiant, valtelė apvirto 
ir vaikai įkrito Į upę. Du jų 
išgelbėta ,o 4 nuskendo.

Jieškau giminaičių: Viktės, Marės ir 
'akelės Žilinskaiėiu, girdėjau, kad

Zabelė 
Suvalkų 
parapi- 
reikalą,

gyvena Brooklyn, N. 1 
Manchestej-y. Paeina 
gub., Gižų gmino, Šumsku 
jos. Turiu labai svarbų 
meldžiu atsišaukti .

U. Ramanauftkiutų-Bagdonienė, 
211 5th Street, Minersville,

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Babiniutės, Suvalkų gub., Kalvari
jos gmino, Budvečio kaimo.

Joe. Guzevic, 
East Windsor Hill, Conn.

Pajieškau brolio Valantino Kuro, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pavieto, 
Urbantų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

A. Kuras,
St. Clair, Pa.Box 363,

Juozapas Judikis, Kauno gub., Pa
nevėžio parapijos, Pinavo valsčiaus 
Rėklių kaimo, nori susižinoti su ame
rikiečiais broliais, giminėmis, drau
gais ir pažįstamais. Atsiliepkit šiuo 
adresu: Josef Jodikis, Glaunaja )Ma- 
sterskaja, Kontrolnaja Budka, Char- 
bin, RUSSIA.

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—tarpe No. 4th ir 
51h gatvių.

MOTIEJUS KICIIAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint..

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso 

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko 
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, 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 išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas ,

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

PARSIDUODA SALIUNAS
geroj lietuvių ir lenkų apgy-i 
ventoj vietoj. Biznis išdirb-' 
tas. Pardavimo priežastis—1 
sa v i n i n kas se rgaK i 'e i p k i t ės

301 Jackson Avenue, 
Long Island City, N. Y.;

Brooklyne ir visoj upielinkėj.

APT1EKA
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

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

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

Tel. Orchard 3716.
MIK. KARUKŠTIS

— CAFE —

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po p»*t 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo

Nuo

Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS

FORN1CIUS tfa.

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, 
eikite, o persitikrinsite.

Galima gauti šias knygas:
Ženyba ir žmogaus gyvenimo aie- 

kinys .'..................................
Paslaptis . .............................................
Gyvenimo Banga .............................
Revoliucijos Atbalsiai ....................
Kontrobandniirkai .............................
Išvogimas iš l’aviako 10 kalinių 
Pileniečiai .............................................
Butvile, Žemaitijos mergelė .... 
iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
šeimynos istorija ...........................
Sccijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai . . 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už ..................
Darbas, kaina ....................................
Raudonas Juokas, kaina ..............
Moteriškė ir Meilė .........................
Galutinis ’Klesų Kovos Tikslas . . 
Draugijos ir organizmų evoliacija 
Nuosavybės išsivystymas ...........
Moralybės išsivystymas ..............

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Paraše A. Montvl- 

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

SOCTJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dųdasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—ta 
perskaitykit šią knygelę. Čj 
jūs rasit, su kokiu žvėef: 
kurnu caro budeliai kanfkina 
nekaltus žmones ir su okiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties.

GRIUVĖSIUOSE 
siukaitis.

Brooklyno ir apielinket 
Lietuviams.

Lietuviškas Kent Faktorius.
Padarome visokį darbą prie nauji 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš 
plastavojam, iscementuojain ir t.t. E 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N. 5

Jonas MATHUS;
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- < t
NAS VISAM SO. 

BOSTONE.
mal ir užkandžiai. Patamavi- ( 
mas prielankus. Atsilankykite, U 
o persitikrinsite. *

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 VV. Broadway 
So. Boston, Mast.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių^ 
Labdarystės Draugijos namo). T

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

GRABOR1US (Undertaker)

Lbc 
15t 
lit 
Iii 
20< 
20i 
3M 
4H< 
25< 
10< 
20>

TSt 
75, 
S5< 
2(k 
10c 
50< 
t>9< 
25<

20.Kaina ...........
Parašė K. Ja- 

Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvoa 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne, 
myli skaityti gražias 
kaitės, lai perskaito ir šią 

knygelę. Kaina tik ...........
GYVAS GRABE. Parašė Senaa 

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

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

Kaina .................................................!•«

Reikalaudami knygų adresuoki! 
taip:

“LAISVĖ”
183 Roebling st, 

Brooklyn, N. Y.

Reumatizmo .............. $1.00
kojų prakaitavimo ... 50c. 
perša’imo milteliai 
pleiskanų ir plaukų 

kimo . . .
Dėl ataugimo
Nuo vištakių 

kojų .... 
Tilara lietuviška

Taip-pat visokių vaistų dėl visokių
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius patarimus (luošiu 
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

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

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

Šiuoml pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIU MU 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertą 
balių, piknikų, veselijų Ir dėl šiaiy 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu 
vlų draugijos ir šaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems ti> 
reikalingi muzikantai, visuomet ma 
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofiei 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at
kreipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortą 
kurias įsteig’ė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tai neturi vlršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršmlnėto* 
kortos yra Išdudamos kas trįs mėne 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortoa būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantą 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistai* 
ir grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijoe praktike* 
bei repeticijos būna kiekvieną ■•rė
do* vakarą po N78 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

slais “Caustic Pencil” ir 
labai skauadntis kornas ar 
koks sukčtejimas tuojaus 
pradės nykti kaip bema
tant. Gvarantuojamo. Jei
gu jums tas ncpagelbėtų, 
sugražink mums, o męs 
sugražinsime jums pini-

Dide'is hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambariai įtai
syti pagal nuają madą, ir visi 
busit užganėdinti.

Macys & Marcin Furniture Co
period

Kodėl Bre- 
oklynlečiai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jflsą tarpe 
Tienintili ta
kia kraetevl

lieki*.

trifisą, kad Ii

būtą ežganft- 
dinti Įim
tai, bet tlka-

kirai.

198-200 Grand St.,
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Breeklya, N. T.

Telephone 1>71 Greenpolnt

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
, Išbaramuoju ir laidoju numirusias 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius Ir šaria

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pa si va ž i n ė j i m a m s.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn. N. Y.
’0 Greenpoint

Telephone 7867 Main

Brooklyn, N. Y.

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.
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Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius lietuvišku* 
valgius. Pietus galima ^auti po 16c 
20c ir 25c.

Alijoiiutt GrinkcvičiBd
2 HOPE ST., Cor. Roebling St 

BROOKLYN. N. Y

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

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro Ir tei

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

K. LIUTKUS
131 GRAND STm 

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

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriaesia* lUaimu dantą 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danti«e atliekamas be 
mažiausio akausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise vž prieinamą kalną.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—110 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg ?020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai,

AR NORI VALGYT GERA DUONĄ? ;XudtS^
GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Čystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame go
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *♦*»*.*

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V




