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MANOMA, KAD VILNIUS IRGI BUS PAIMTAS
kus kalinius. Tarp paliuo- 
oiiotojų randasi žymus dar
bininkų vadovas Medem, 
“Bundo” narys.

KAUNAS VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Didžioji Lietuvos tvirto
vė Kaunas jau vokiečių ran
kose. Bombardavimas Kau
no tęsėsi apie dvi savaitės.{VOKIEČIŲ SUBMARINAS kiši, jogei greitu laiku jiems 
Daugelis vokiečių atakų bu- PASKANDINO ANGLIJOS ~
vo atmušta. Galų-gale vo
kiečiams pasisekė prisiartin
ti prie Kauno nuo Garlevosivas Royal Edward, kuris ve- 
puses ir privežti savo milži- žė į Dardanellus 1,600 karei- 
niškas kanuolės, kuriomis vių, 17 d. rugpjūčio liko tor- 
buvo sugriauti Lježo ir Ant- pėduotas Egejiškose jūrėse, 
verpeno fortai. 16 d. rug- Prigėrė 1,000 kareivių, 
pjūčio vokiečiai pradėjo išsigelbėjo. P

TRANSPORTĄ.
Anglijos transportinis lai-

pirmyn. Londonas tuo lai- nių liko užmušta ir 36 su- jogei Amerikoj, toj neva ei- sugrįžimui iš ten apsigyve- gyventa Kurše.
mėjrmu labai džiaugiasi, nes žeista. Tarp užmuštųjų—7 vilizacijos šaly, randasi dar no kitur,, bet tankiai atlan-, ’ Revelis. Baronui Ed. Šta- 

kydavo Emiliją. Už kiek kelbergui atimta Kamer- 
laiko ji sužinojo nuo New- junkerio pavadinimas, 
ark o draugų, jog jis myli ki-

lai yra didžiausias laimėji
mas iš visos Dardanellų 
kompanijos. Talkininkai ti-

pavyks prasimušti per Dar- 
danellus.

vyrai, 2 moterįs ir 1 vaikas, tokių barbarų, kokių sunku 
Tarp sužeistų—15 vyrų, 18 
moterų ir 3 vaikai.

CARO PASIUNTINYS 
SERBIJOJ.

Užvis labiausiai caras no
ri patraukti savo pusėn B ai-.

būt rast Rusijoj ir Turkijoj
J. Wahrds”

LENKIJOS KARALIUS.
Laikraščiai rašo, jog ne- kanų šalis. Kadangi Serbi- 

trukus Vokietija ir Austri- ja nenori atiduoti Bulgari- 
manifestą apie jai Makedonijos, tai caras 

atgaivinimą. Į i Mikė tuo reikalu parašė 
Lenkiją” įeis ru- laišką Serbijos karaliui. Tą

. “Naujos gaikštis Trubeckoj, kuris iš 
Lenkijos” karalium yra pa- Petrogrado šiomis dienomis 
skirtas erzhercogas Stepo- išvažiavo į Nishą.
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. 600 Lenkijos 
Royal Edward “Naująją 

bombarduoti Kauno fortus prigulėjo Canadian- North- siška Lenkija, dalis Galici- caro laišką pristatys kuni- 
iš savo didžiųjų (16 colių) ,ern linijai. Jo įtalpa buvo Įjos ir Poznanius. “L 
kanuolių ir per dvi dienas 11,117 tonų. 
Kauno fortai liko beveik vi-i -------- ----
siškai sunaikinti. Naktį, iš RUSU VYRIAUSIO VADO nas, pusbrolis Austrijos se-, 
17 į 18 rugpjūčio, vokiečiai ĮSAKYMAS. inio Franciškaus-Juozapo. i
po vadovyste savo generolo Rusų vyriausias vadas iš- 
von Eichorn, šturmu puolė- siuntinėjo gubernatoriams 
si ant fortų ir po smarkios ir policmeisteriams įsaky- 
kovos užvaldė jais,paimdami mą: 
nelaisvėn apie 5,000 rusų ka-’ 1) Priverštiną žmonių va- 
reivių, apie 600 kanuolių ir | rymą iš karės palaukių—at- 
daugybę ainniunicijos. įmainyti.

Rusų kareiviai, kurie gy-i 
ne Kauną, Ja’ ar ’ "gn linkui 
Vilniaus

Aišvanga.
tą merginą. Emilija pasiju- rašo, kad bėgimas iš gimto- 
tus esanti suvilta ir būda- jo krašto 1 *Ir vėl nauja tragedija 

lietuvių katalikų 
gyvenime.

Nespėjome dar užmiršti 
apie Kiaulėną ir Montvidą, 
kaip jau atsirado nauja tra
gedija lietuvių - katalikų 
gyvenime. Šiuo tarpu scena 
liko atvaizdinta Newark’e, 
N. J. Jauna daili, 22 metų 
mergina, Emilija Bugailiū- 
e, mėgino užbaigti gyveni
mą šiam vargų ir piktada- 
ysE.i pasauly, paleisdama 

?uvį į galvą, bet, ant laimės, 
ik susižeidė ir yra viltis,jog 

pagis. Ji atvažiavo iš Bro- 
oklyno jieškodama savo nu
mylėtinio Juozapo Čelkio, 
kuris apsigyveno pas gerą 
kataliką Daukšį, po num. 
128 Jackson St., Newark, N. 
J. Panedėlio ryte, ji ven
gus pas Daukšius užklau
sė, ar ten gyvena Juozapas 
Čelkis. Daukšienė jai atsa
ke, jog gyvena ir apie va
landa laiko, kaip apsivedė 
su jos duktė re Kašte-Gavė
nių te. (Daukšienė yra ve
dus antru kartu. Su pirmu 
vyru turėjo dukterį, kuri tai 

.’ir apsivedė su Čelkiu). Bu-

dama nėščia, suareštavo 
Čelkį, kurį paleido užstačius 
$500 kauciją.

Paliusuotas Čelkis kuo- 
greičiausia pasiskubino ap
sivesti su savo mylima mer
gina, kad atsikratyti nuo E- 
n j ii i jos.

Iš to tai ir iškilo ta baisi

Nors Čelkis ir jo mergina 
yra geri katalikai, bet apsi
vedė pas protestonų kunigą.

visai pavertęs 
žmones į niekus. Pabėgėliai 
ganos po svetimus laukus ir 
pievas, kiti net pjauna ir 
pardavinėja svetimus javus. 
Vaikai varą laukan senuo
sius tėvus, ūkininkai atlei
džia šeimyniškius be užmo- 
kesnio. Ubagai, valsčių už
laikomi, išginti laukan, lieką 
be duonos kąsnio.

Revclio komendantas lie
pė dirbti prie kasinių kas
dien,neišskiriant nei šventa
dienių bei karaliaus dienų.

Aucės apielinkėje 3 liepos 
vokiečiams užeinant buvo 
smarkus susirėmimas. Be- 
šaudant apgriauta naujoji 
grafo Medemo pilis. Ant 
Aucės vokiečiai užplūdo vi
sai netikėtai, kad mažai kas 
iš gyventojų suskubo pabėg
ti. Iš bėgusiųjų daug liko 
sušaudyta ant kelio. Už
muštųjų kareivių kūnai bu
vo visur matyti po apielinkę. 
Vokiečių raiteliai paėmė 
daug pabėgėlių su jų bando
mis. ‘ K

Daug pabėgėlių sustoja 
Pupių ir Sasnavos apie
linkėse, kur jie gyvena 
palapinėse. Pabėgėlių skait
lius eina mažyn. J

Vindavą vokiečiams pa
ėmus, nebuvo kuomi pasi
džiaugti. Anot “B. Vied.” 
mūsiškiai pirm atsitrauk
siant išsprogdino uostą, fab
rikus, elevatorių, sudegino 
namus ir sukrautus uoste 
medžius. Išnaikinta visa,

TEUTONAI NETEKO 
JAU 3,620,000 KA

REIVIŲ
Rusų karės ekspertai tik 

NOVOGEORGIJEVSKAS >ina, jogei teutonai nuo ka- 
ARTI PUOLIMO.

Iš Berlyno praneša, jogei 
rusų tvirtovė Novogeorgi- 

i arti puolimo. 
’' 7 kurie gynip mies- 

!tą, paliko tiktai trįs, keturi

Karūnavo j imas to lenkų i 
karaliaus atsibus Varšuvoj.

i rėš pradžios iki šiam laikui 
jau neteko 8,620,000 karei
viu.

MIRĖ, 30 APSIRGO NUO 
MASLIONKŲ.

šiame mieste užsinuodijo a- 
pie 30 žmonių nuo maslion- 
kų. Iš jų 3 jau mirė.

2) Laukus naikinti tiktai jevsk stovi 
ppr 20 vim sti1 r’atvmo nuo ’ ~ 

; priešininkų’pozicijų. Į
3) Apkasų kasti ir kitų gi liko visiškai sunaikinti.

FRANCŪZAU LAIMĖJO 
ALZASE.

Prancūzai Alzase pasiva- —. . • • • I —•
LIETUVA

KODĖL KAUNAS NEAT- kariškųjų darbų dirbti tega- Novogeorgijevske yra 100,- re truputį pirmyn. Jie atė
jima varyti tuos gyventojus,1000 rusų, kuriems kelias pa- mė nuo vokiečių kelias ka-SILAIKĖ?

žino, jo- kurie yra laukus šukavo ję. . jbėgimuf užkirstas, vadinasi nuoles ir paėmė apie 50 ka-
galinga 4) Priverstini darbai turi turės pakliūti į vokiečių ne- 

Ru- būti uždėti ant valstiečių ir laisvę.
)gei dvarininkų. j

tai stačiai neuvei-i------------- i
O vienok $4,000 Už D’ANNUNZIO. |

Minlane (Italija) gauta
žinia iš Zurich, jog Austri->

gei Kaunas buvo 
pirmaklesinė tvirtovė 
sai tankiai girdavosi, 
Kaunas— 
kiama tvirtovė, 
vokiečiai ją taip greitai pa
ėmė. Kodėl?

Nors rusų kareiviai, 
darni Kauną, parodė sax o di-;už sugavimą D’Annunzio, |smarkiai kraustyties 
džiausį narsumą, nors am-J italų poeto. Kaip žinoma, ■ Baltstogės ir Vilniaus. Ma- 
municijos Kauno tvrtovėj j tas poetas daug prisidėjo noma, jogei Vilnius bus ati- 
buvo užtektinai, vienok rusų i prie įvėlimo Italijos į dabar-1 duotas be mūšio, nes nėra 
kanuolės buvo permenkos, tinę Europos karę, 
kad atsilaikyti prieš vokie
čių milžiniškas 16 colių ka- kiojo virš Triesto ir 
nuoles. Priegtam vokiečiai,,atsišaukimus į žmonės, kad, 
prisiartinę prie Kauno, ant įkiltų prieš austrus, 
greitųjų pasibudavojo for- j 
tus iš cirnento ir plieno, ku-j 
rių rusų 12-colinės kanuolės i 
neįstengė sumušti. Laike |

gin-i jos valdžia paskyrė $4,000 tvirtovė, ~ J! TA’ A---------------- i 1 • ■

įMANOMA, JOG VILNIUS 
BUS ATIDUOTAS BE 

MŪŠIO.
Dabar, kada puolė Kauno 

, rusai pradėjo
> is

! fortų, kurie jį apgintų.
D’Annunzio aną diena le-1 ’------------- -

mėtė BUELOWO ARMIJA EI
NA ANT DVINSKO.

Buelowo armija, veikianti 
i Kauno gubernijoj ir Kurše, 
jeina ant Dvinsko, kad tokiu 
|būdu perkirsti Petrogrado

GRAIKIJA Už TALKI
NINKUS. •

„ „ 16 d. rugpjūčio atsibuvo'gelžkelį, kuriuo vežama am-
šios karės aiškiai pasirodė, i Graikijos parlamento susi-Įmunicija ir kareiviai
jogei nei jokia tvirtovė ne-. rinkimas. Kadangi rezig-| 
atsilaiko priešais didžiąsias navo parlamento preziden-į 
vokiečių kaunoles. f 1 1 *n “ ‘ "tas, kuris palaikė taiką, tai ■ 

liko išrinktas naujas—kari- 
VOKIEČIŲ SUBMARINŲ : ninku partijos. Iš to aišku, 

DRĄSUMAS. Jog didžiuma parlamento I 
Vokiečių submarinai ant į narių nori karės.

tiek įsidrąsino, kad jau laivų j 
skandinimu neužsiganėdina,; 
bet pradėjo bombarduoti i 
Anglijos pajūrinius miestus, j 
Taip 17 Rugpjūčio vienas vo-, A
kiečių submarinas, prisėdi-1 kindami viską pakeliui., 
nęs prie pakraščių vakari-j -------------
nes dalies Anglijos, apšaudė 350 RUSŲ__DeL SUPIRKI- 
net 4 miestelius. Šuviniai 
uždegė daugelį namų. Vie
nok iš žmonių niekas nenu-’me, ant 23rd st., dirba apie 
kentėjo.

TURKAI LAIMĖJO.
Iš Konstantinopolio pra

neša, jog turkai atgavo mie
stą Van ir rusai bėga, nai-

MO AMMUNICIJOS.
New Yorke, Flatiron na-

350 rusų, kurie yra atsiųsti 
rusų valdžios pirkti ammu- 

Užžiurėtojum to 
pirkinių biuro yra Genero- 

Pagal pranešimą Kanados las Satponikoff. Ginklai ir 
karės ministerio, francūzų iammunicija vežami Pana- 
armijoj randasi apie 2,0001 mos kanalu į Vladivostoką, 
amerikonų, iš kurių suvirs;
šimtas jau užmušta.

UŽMUŠTA 100 AMERI- niciją. 
KONŲ.

RUSŲ FRONTAS PER
KIRSTAS.

Šiuo tarpu didžiausios ru
sų ir vokiečių spėkos randa
si tarpe Osowco ir Brest Li
tovsko, ant linijos 180 vior
stų ilgio. Ten dabar veikia 
šešios vokiečių ir austrų ar
mijos.

Ciechanowo rajone vokie
čiams pasisekė pramušti ru
sų liniją, kur jie paėmė dau
gelį belaisvių ir kanuolių. 
Bavarijos princo Leopoldo 
armija taipgi pramušė rusų 
liniją ir pasiekė Būgą.

Mackenseno armija ran
dasi tik 13 mylių nuo Brest, 
Litovsko. Linkui Brest Li
tovsko taip-pat traukia ir 

j austrų armija. Manoma, 
|kad už kelių dienų įvyks di-
deliš mūšys apielinkėse 
Brest Litovsko.

reivių į nelaisvę.

ŠVEICARIJA EINA Už 
VOKIEČIUS.

Eina gandas, jogei Šveica

PUMPĖNAI IŠDEGĖ.
—Gegužės 11 d., vakare, 

kilo gaisras Pumpėnuos 
(Pan, ap.). Išdegė, Pasva-

triobų, Pačtas, vartotojų 
(•-jos krautuvė išgelbėta.
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rija taip-pat ketina kariaut, gailiūtė reikalavo pamatyti 
Ji eina už vokiečius, nes la
bai neapkenčia italų.AMERIKA Čelkį, bet Daukšienė neleido 

ir užtrenkė duris. Bet Bu- 
gailiūtė įsiveržė per duris į 
vidų ir pradėjo imtis 
Daukšiene virtuvėje, 
Daukšiene apgalėjo ir išme
tė ją per duris. Tuojaus pa
sigirdo šūvis ir atvėrus du
ris pamatė Bugailiūtę gu
lint priemenioje ant grindų 
su žaizda kaktoje. Pašauk
ta policija ją nugabeno į li- 
gonbutį. Jei ji pasveiks bus 
areštuota ir kaltinama už 
m ė gi n i m ą n u sižu dy t i.

Štai ką rašo ape tai New- 
arko anglų dienraštis “The

su 
bet

Su dė
ta i p ogi 

muro

TALKININKŲ PASISEKI
MAI DARDANELLUOSE.

Londonas praneša, jogei 
talkininkams pasisekė su
mušti turkus Gallipoli ir pa- 

vą, paliuosavo visus politiš- stūmėti juos 500

POLITIŠKI KALINIAI PA- 
LIUOSUOTI.

Vokiečiai, užėmę Varsa-

...i.

jardųjba

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 
LONDONĄ.

Naktį, iš 17 į 18 rugpjū
čio, keliatas Zeppelinų nu
lėkė į Angliją ir metė bom-,--------- -------—---------------
bas ant Londono. 10 žmo- dienraščių pasipiktinę rašo,

l.eo Frank nužudytas.
Mūsų skaitytojai jau žino, 

jogei žydelis Leo Frank, ku
ris buvo kaltinamas užmu
šime 14 metų mergaitės Ma
ry Phagan’s liko nuteistas 
mirtin. Bet Georgia valsti
jos gubernatorius Slaton 
mirtį pakeitė amžinu kalė
jimu.

Ir štai naktį iš 16 įl7 rug
pjūčio ant Milledgeville ka
lėjimo, kur sėdėjo Frank’as, 
užpuolė 25 apsiginklavę vy
rai, išvogė Frank’ą iš kalė
jimo,įsidėjo į automobilių ir, 
išsivežę į kaimelį Marietta, 
nulinčiavo.

Kūnas Frank’o atrastas 
ryte, 18 rugp. Jis kabojo 
ant medžio ir buvo sunars
tytas šimtais kulkų.

Dabartinis Georgia valsti
jos gubernatorius Harris 
pasakė, jogei valdžia pavar-j rūpino jieškoti darbo, o tik 
tos visas priemones, kad pa-, sportavo. Emilija uždirbda- 
gauti Frank’o žudytojus.

Ex-gubernatorius Slaton, 
kuris išgelbėjo Frank’ą nuo 
mirties, dabar pasakė ši
taip:

“Nulinčiavimas Frank’o 
yra baisus prasižengimas ir 
kiekvienas iš žudikų turėtų 
būti taip-pat pakartas”.

Kūnas Frank’o 19 rugp. 
liko atvežtas į Brooklyną 
dėlei palaidojimo.

Iš priežasties nužudymo 
Frank’o, daugelis Amerikos

Pribuvus į Ameriką už 
poros mėnesių Emilija suė
jo į pažintį su Juozapu Vel
kiu, jaunu, dailiu ir tvirtu 
vaikinu. Čelkis tuo tarpu 
gyveno New Yorke ir dirbo 
kaipo paprastas darbinin
kas. Bedraugaujant jie su
manė apsivesti, bet ant ne
laimės Čelkis nustojo d irbo. 
Tada jie nutarė gyventi sy
kiu, pakol užsidirbs pinigų, 
tai apsives. Bet Čelkis nesi-

BA1SIOGALA, ŠIAULIŲ 
APSKR.

Nuo vokiečių 'nukentėjo 
miestelis ir bažnyčia, 
gė nemažai namų, 
žuvo ugnyje p u i k ų s
namai grafo Komarovo, kur 
buvo- krautuvė, pačtas, tele
grafas ir aptieka.

Bažnyčia labai is oro pukokkCnoTs nauTą 
sės apdaužyta; matomai, no-1 1
reta bokštas numušti; 
gai visi išdaužyti, ir v 
muro lubos pramuštos.

Iš BALTUOS KRAŠTO.
Lyvžemio, Kuršo ir Eslen- 

dijos gubernijų gyvento
jams gen. Kurlovas apskel
bė taisykles, — kaip reikia 
naudoties žemės keliais ka
ro metu. Tarp kitko liepia
ma: 1, važiuoti visuomet de
šiniąja kelio puse; 2, aplenk
ti sustojusius tegalima iš 
kairiosios pusės; 3, ant kelio 
nesustoti ir arklių nekinky
ti; 4, sulužusius ratus tuo
jaus nukelti šalin; 5, neuž
arti esamų kelelių, neu’wer-1! 
sti iškastų šalę kelio grio- |č 
vių; 
per 
bių nekasti; 7, automobiliais 
važiuoti šasiejum atvirose 
vietose ne greičiaus 50 vior- 
stų į valandą; miestuose ir 
miesteliuose, ne greičiaus 18 
viorstų į valandą. Už per
žengimą šitų parėdymų —

, , atnešti priešininkui.
anL Goldinga gana smarkiai 

nukentėjo nuo bombardavi- 
|mo. Apdegė liuterių bažny
čia ir mokytojų seminarija. 
Kiti namai liko nepaliesti. , 

Jakobštado pavieto virši
ninkas uždraudė pardavinė* 
t: gyvulius žydams, nes jie 
supirkinėdami didelėms par
tijoms ii* išsirinkdami geres
niuosius trukdo darbą val
diškoms rekvizicijų komisi
joms.

Latvių laikraščiai pataria 
savo pabėgėliams toli nebėg
ti nuo gimtojo krašto, bet 
rūpinties kur nors netoli 

I perkentėti karės audrą, kad 
I paskui lengviaus būtų savo 

.; 6, šalikelių, einančiu • k ra s tan sugrįžti.
• laukus; griovių ir duo-|..Tles karciatna išėjo 

is proto aptiekminkas iš 
Griunfordo, išbėgęs iš ten 
su ketvertą vaikų.

Pabėgėlius iš Kuršo, atvy
kusius Rygon, liepta siųsti 
toliaus. Sustoti Rygoje pa
bėgėliai tegali tiktai gavę

vo po $12 ant savaitės, iš tų 
pinigų jie turėjo abudu pra
gyventi. Galų-gale ji susi
rinko užtektinai pinigų ves
tuvėms. Nusipirko du šliū- 
biniu žiedu, pasirūpino lais- 
nius ir paskyrė vestuvėms 
dieną 30 sausio, šių metų. 
Bet kas tai paleido paskalas, 
jog Emilija paliko Lietuvoje 
vyrą, ir kada jie nuėjo pas 
kunigą imti šliūbą, tai tas,_^ _______ , ------- d-----„|W ................ ___
atsisakė juos surišti. iličynas (kaukes), kad vietos,Latvių šelpimo komitetas

Tada Čelkis išvažiavo į gyventojai jų nepažintų, j drauge su miestu valgydina 
Massachusetts valstiją. Po .Matyt tų kareivių seniaus,pabėgėlius “R. G”

stropas iki 3000 rub., arba!J11?®. vietos^ gubernato*'iaus 
kalėjiman iki 3 mėn.

PABĖGĖLIAI.
Pabėgėliai iš Kuršo apsa

kinėja, — sutikdavę vokie
čių kareivius, užsidėjusius

leidimą. Paliekama ant vie
tos tiktai ligoniai. Pabėgė
liai Rygoje turi parodyti 
vietas, į kurias turi būti nu
siųsti. Pabėgėliams įtaisy
ta maitinimo punktas, kur
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Prekyba 
krauju.

(Pagal Shpetteigiąs).

Dar nėra žinoma, kuomi 
pasibaigs karė ir koki bus 
jos rezultatai, bet vienas 
svarbus dalykas jau mums 
dabar yra aiškus: šioji karė 
nutrauks nuo veidų ličihas 
veidmainystės, kuriomis lig- 
šiol prisidengdavo įvairių 
šalių kapitalistiškos val-| 
džios. Po šiai karei turbūt 
jau niekas nebeišdrįs kalbėt 
apie “tautų liuosavimą” ir 
apie “saugojimą tėvynės 
nuo priešų pavojaus”. Po 
to, ką šioji pasaulio skerdy- 
nė parodė — apie kares ki
taip negalima bus kalbėti, 
kaip tik apie paprastą pre
kybą... žmonių krauju. Tuo- 
mi krauju pirkliauja įvairių 
šalių kapitalistai.

Socijalistai jau seniai apie 
lai kalbėjo, tik, ant nelai
mes, plačioji žmonija jų bal
so nenorėjo išgirsti. Dabar

užsimauti, išnaujo žmones 
apgauti.

Ir taip — karė, tai preky
ba. Karė — prekyba žmo
nių krauju. Kapitalistiškos 
šalįs pradeda kares prisi
dengę “augštais idealais”, 
bet pažiūrėkit po jų ličinom, 
o pamatysit paprastą pre
kybą... krauju. Kraujas 
žmonių parsiduoda mažu
moj ir daugumoj arba, kaip 
rusų priežodis sako: “raspi- 
nočno i na vynos”.

si 
už paimtus daiktus nesi
skundė, nes visi gyventojai 
buvo? pabėgę. Mūsų “nar- j 
šuoliai” kazokai spėjo mums 
kelią apvalyti. Gyventojai 
išanksto savo turtą paslėpė 
ir išbėgo Vokietijos gilu
mom Reikia pripažinti, kad 
Prūsų gyventojai gudrus ir 
gerai mokėjo savo turtą pa
slėpti. Pavyzdžiui, Sąmonių 

'dvare, sale Tolminken sto- 
| Derėjosi Italija... Dabar ties, dvarponis, apleisdamas 
j derasi Bulgarija, Rumunija savo dvarą, 
ir Graikija. Pradeda derė

kis ir Amerika. Jos visos 
derasi, visos nori pelnyt, o 
jūs, darbininkai liekit krau-

11 ją ir ašaras...
J. Neviackas.

sidarė dar lengviau: niekas Praeities fantazija Slapumą sulaikyt ĘS

ir dabartis
Linksmos svajonės nevie

nam kutena jausmus, kuo
met prisimena tolimos pra-

i ir aštrus, kad jie mergę, turinčią viršaus 35 
užgauna mėsas inkstuose' metų. Ką daro Siame su 
arba pūslėje ir iš to seka tokiais redaktoriais, kurie 
skausmai, nors kartais jie ir savo moteris su vaikais iš- 
neužblokuotų pilnai šlapumo siunčia kur nors “kiaulių 

Neseniai man te- ganyt”, kad galėt kaip jau- 
yra nereikalinga ir kenks- ko matyt vieną iš pūslės iš- nikiai sportaut, arba kurie 

, _ _ J J.. ____ '____________ savo “apysenes” bobeles iš-
organais. faip per tiek didelis,kaip vištos kiau-! pravodija, kad jaunesnė ko- 

Pradžioj jie būna'kia Petronėlė išrodo meiles
nė — pakol kas dar nesuži- 

Nors yra ir (jaugiau prie-1 riojau. Vienok mums tas 
į tvėrimosi akmenų svarbu, nes ir męs lietuviai

yra kenksminga
Viskas, kas mūsų kūnui tekėjimą.

minga, išmetama iš jo įvai-1 imtą akmenuką, kuris buvo | savo 
eities, o teisingiau pasakius, ’ riais < 
kūdikystės laikus.

Taipgi ir man nuolato
plaučius išmetame anglia- šmis.
rūgšti (C 0 2) ir kitas nuo- maži, bet paskui vis didėja.

prisimena tie laikai, kuomet dingas medegas gazų pavi- I 
aš ir dar kėliatas mano am- dale; per inkstus išmetame,žasčių i—----, . , ...------- , -------
žiaus vaikų žaidėme įvai- urinę rūgštį, ureą, sodiumo,[šlapumo kanale, vienok ne-.tokių bėdų turim. . 1 1 ji —1—1 _• ___ j__ __ __  -.-X 4- r-, r* 1 ninimn rrn n n o Tjon/lnra nrovimnc, fosforo, sieros, I ganėtinas vandens gėrimas

i kalkių ir kitokias druskas, (ir šlapumo sulaikymas pus- 
xr v "i rūgštis ir urea lėj tada, kada jis turėtų

i, jei būt išleistas, yra svarbiau- ckefellerio superitendentas 
—- tai yra J*e nelieka laiku prašalinti, šiom priežastim.

„..i... i Medicinos studentas A. M.

riais žaislais gamtos papuo- patasiumo, 
štose Lietuvos pievaitėse.

Man tankiausia prisimena į Ypač urinė rugsh 
žaislas, kurį, rodos, vadinda- Yra kenksmingi kūnui 
vome “zuikučiu” ■ '
pašiurdavome vieną iš mūs Inkstai yra taip subudavoti, 
“vanagu”, kuris visu smar- kad jie i y 
kurnu puldavo į mūs pulką nėtas ir kelias kitas mede- 
gaudyti, o pastarieji deda- £’as b* per tam tikrą triubu- 
vome visas pastangas, kad kę tos medegos su vandeniu

I nubėga į* pūslę. Slapumas 
kita lrenkasi pūslėj ir jame daro-

> Panamos. Juo ilgiau jis šau? nio tin a? tėvą,"7r~ brolį,
Todėl, jog kritiš-|j°j.stcAzi’.tu<? žymesnės per-'t;ti aš už jo’ • ; • *

‘ - - - - |mamos įvyksta. 1 veriasi: nepadaryčia. Sąžinė, žmo-
;amonija, urinė rūgštis ir 
I kitos kūną perštančios me- nok

* *
George H. Hennessy, Ro-

visus branges
nius daiktus sukrovė į skry
nias, nuvežė -ant kapinių, 
kur uis turėjo išsimūrijęs 
skiepą ir tame skiepe laikė 
grabą, išgriovė skiepe sieną, 
iškasė kitą skiepą, sukrovė 
visas skrynias ir paskui vėl 
visą sieną užmūrijo. Bet 
rusų kareivis nekvailas, jis 
mokėjo ir tame skiepe sura
sti dvarponio brangenybes!

Kitas ūkininkas tvarte iš
kasė duobę, sudėjo visus sa
vo daiktus, užpylė žeme ir 
apkrovė mėšlu. Bet mūsų 
parazitai ir tą sandėlį sura
do — iš ten jie išvilko 9 pū
dus medaus ir kitokių bran
gių daiktų.

Ir daug, daug buvo tokių 
atsitikimu, kad rusu karei- 
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vi ui daugiau niekas nerūpė
jo, kaip tik plėšimas ir jieš- 
kojimas slaptų sandėlių.' 
Rusų kareiviai viską plėšė 
ir niekas jiems už tai nieko 
nesakydavo, nes aplinkui 
buvo tuščia.

Rusų kereiviai išmokino 
ir mūsų lietuvius “stoikinin- 
kus”. Kada lietuvis “stoiki- 
ninkas” pasiskundžia, kad 
jis dirba ir negauna užmo
kės ties, tai tuoj aus jam at
sako: “Dar tau mokesties 
reikia?! Pinigų negausi,

Bayonnej, kur apie 400 lie
tuvių su kitais darbininkais 
streikavo, pasakė: “...Stan
dard Oil Conlpanija daugiau 
rūpinas darbininkais, kaip 
savo gerove. Mūsų širdys 
linksta prie jų. Męs norim 
pagelbėt jiems, kiek tik ga

ilini. Toks yra ir visada bu
vo tikslas mūs Companijos”. 
Ir kas to nežino, kas galėtų 

Vie- būt tokiu begėdžiu, kad tą

iškošia iš kraujo mi-. ..——=
MARGOS MINTIS 

APIE VISKĄ.Iš istorijos dabar
tines kares.

(Laiškas nelaisvėn papuolu- 
šio lietuvio kareivio).

Rusu kareivis nekvailas ir c-
gerai paslėptus daiktus mo
ka surasti! Rusų fronte y- 
ra daugybė vežimų, supran- 

j randasi 
daug ir kareivių. Vežimai 
nuolatos stovi ant sargybos 
ir į frontą pristato maisto, 
amunicijos ir kitokių reik
menų. Tie parazitai labai 
daug laiko turi; kartais jie 
ištisas savaites ir mėnesius 
guli nieko neveikdami. Ne
manykite, kad jiems darbo 
nėra. Jie darbo užtektinai 
turėtų, bet vieton patiems 
dirbti, priverčia valstiečius 
— ramius gyventojus, tą 
darbą atlikti. Tų parazitų 
viršininkais arba, geriau pa
sakius, didieji parazitai, pri
verčia “stoikininkus” vežio
ti į pozicijas kareiviams 
duoną, patronus, granatas 
ir kitokius daiktus. Ir 
daugelis “stoikininkų” pozi
cijose paguldė savo galvas.

“Valdžia” priverčia ra
mius gyventojus net nuo

tik ištrūkus iš jo.
Bet kodėl šioji, o ne 

žaismė man taip tankiai pri
simena? r.
kai pažvelgus į dabartinę si- i 
stemą — ant kiekvieno žing- ■ 
snio matosi panašumai.

nubėga į pūslę. Šlapumas
Kad man kas palieptų mi

tai aš už jokius pinigus to

niškumas nedaleistų. v -T -
aš šiandien supratau,1 užginčyt? Negu gal tie,

tą mūsų teisybę galim už- taina, prie vežimų 
tvirtinti žodžiais vieno iš ka-

Pirmasai Bulgarijos mini- 
steris Radoslavoff neseniai 
atvirai prisipažino,»jogei jo 
šalis veda derybas su abiem 
kariaujančiom pusėm ir ku
ri iš kariaujančių pusių ge
riau atlygins, tai pusei Bul
garija parodys savo “simpa
tiją”. Parodyt “simpatiją”!
— diplomatų kalboj reiškia
— stoti karėn.

Ir štai Bulgarija stos ka
rėn, nepaisant nieko!

Bulgarijos caras Ferdi
nandas yra giminaitis Fran- 
ciškaus - Juozapo ir todėl 
skaitosi Austrijos draugu. 
Bet tai dar neviskas — jis 
yra atkakliu priešu Serbi
jos, Graikijos ir Rumunijos, 
dėlto, kad šios trįs šalis lai-! 
ke antros Balkanų karės at-, 
erne nuo Bulgarijos Make- stočių granatas vežti į pozi- 
doniją, kurią Bulgarija už- cijas 30 — 
kariavo nuo Turkijos. Vie-Į tai jokio a 
nok Bulgarijos žmonės dau
giau 
Austrijai. Reikia dar atsi-p,a atlikti,

dėtis į vežimą ir vežtis — 
paveliju! Štai stovi rogės, 
vežimas, plūgas, įvairios 
žemdirbystės mašinos, — 
imk ir vežkis. Juk prie il
ki o tau viskas susigadys !” 

Lietuvis pasižiūri, pamis- 
lija, kad du-tris mėnesius 
dirbo ir mokesties negavo, 
tai ir pradeda lioducti į ve
žimus, kas tik pasitaiko. Juk 
tuščiam namo • važiuoti ne
galima ! Senesnieji lietuviai 
ėmė ūkininkystės įrankius, 
o jaunesnieji dviračius ir ki
tokius blizgančius daiktus.

Kada jau iš Prūsų viską 
išvežė, kada nieko nebeliko, 
tai Nikolajus Nikolajevičius 
išleido cirkuliora, kad nie- 
kas neišdrįstų nieko iš Prū
sų gabenti į Rusiją. Kas 
nepaklausis to įsakymo, tas 
bus nubaustas 3000 rublių 
bausmės arba ant 3 mėnesių 
kalė ji man.

Bet ir tas cirkulioras nie
ko negelbėjo: vežė aficie- 
riai, vežė kareiviai, vežė ir 
lietuviai “stoikininkai”.

Policija pradėjo “stoiki- 
ninkams” kratas daryti. A- 
tima visus daiktus, parašo 
protokolą, o paskui nuo 
“stoikininko” pareikalauja 3 
— 5 rublių už protokolo pa
naikinimą. Atimtuosius 
daiktus patįs policistai iš
parduoda ir sau pinigus pa
siima.

Pagaliaus, vokiečiai rusus 
išvijo iš Prūsų Lietuvos. Tie 
ponai bėgdami viską su sa
vim ėmė, ką tik pajiegė. 
Kada vokiečiai vėl įėjo į Lie
tuvą, tai ūkininkai, kurie 
buvo prisivogę rogių, veži- 

,'mų ir kitokių įrankių, bijo- 
niškai, atvirai. Išsyk diplo- aficieriai reikalauja priro- darni, kad jų vokiečiai nenu- 
matai, užsidarę septyniomis dyti, kuris kareivis pavogė, baustų, išnešė į laukus, gi- 

žmonių akių, bet jeigu ūkininkas apsi- rias ir ten paliko.
“liuosavimą skundžia ir neprirodo, kuris Bet vokiečiai tuom tarpu 
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• 40 viorstu ir už 
tai jokio atlyginimo negau
na. Mat, patįs kareiviai sa- 

atjaučia Rusijai, negu Vo vežimais privalo tą dar- 
. Reikia dar atsi-p,ą atlikti, per tai ūkinin- 

mint, kad Bulgari ja yra la-Jams, kuriuos priverčia gra
bai nusilpus nuo pastarųjų ; natas ir kitokius daiktus ve

žioti, nieko nemoka.
Kodėl valdžia savo ark- 

neveža granatų, bet 
ūkininkus vežioti? 

Viršininkai, po kurių globa

1 vie jų karių.
Ir visgi, nepaisant to vis- 

<o, Bulgarija “veda dery- liais 
Ue- verčia

v n oiiimncn, Į7V niniii

Ir kodėl nesiderėt?! Juk randasi arkliai, gauna me- 
derybos eina apie naują pre- , dalius ir kryžius už tai, kad 
kybą, prekybą krauju: “kas ju arkliai nesuvargę, riebus, 
daugiau duos, prie to ir pri- dailiai išrodo ir tt. . Kiek y- 

|ra skiriama arkliams mais- 
ipgi pilnai neišduoda- 
Viršininkai, kurie val-

has” su abiem pusėm, 
rasi.

O ką Franciškus
pas yra giminė ir reikės ei-'nia. ..............................
t; prieš ji — tai menkniekis! do arklių maistu, taipgi nori

O ką Bulgariįos žmonos ‘ ‘ ............ .kišenius prisikimšti. Juk 
simpatizuoja Rusijai — nu- ant to kare!

f Kadangi kariški 
nuo veik nieko nedirba, 

prastesnio 
išrodo.

sispjaut!
O ką šalis nuilsusi 

kariu ir jos žmonės baisų nuo 
vargą vargsta —• nusičiau-, dailiai 
dėt!

Teisybė, pinigų Bulgarijoj 
nėra, bet už tai kraujo pas 
“tėvynės sūnus” — kiek tik 
nori — sako Bulgarijos ca
ras. Ir derasi ir susiderės 
ir stos karėn!...

Vienok žodžiai Bulgari-

arkliai 
tai ir 

šėrimo 
Apart to, 

kiekvienas kareivis, kuriam 
yra pavestas arklys, sten
giasi viską vogti ir savo ar
klį šerti. Jeigu kurio karei
vio arklys suvargęs, išalkęs, 
tai tas kareivis nuo savo 
viršininko gauna į sprandą.

Ramus gyventojai rusų 
jos ministerio neturėtų mu- kareivių vežėjų labiau bijo, 
mis nustebinti. Juk su Ita-'negu čigonų; jie. vagia pa- 
lija buvo tas pats. Argi Ita- šarą arkliams ir sau; rusų 
lija nesiderėjo dėlei kraujo, kareiviai vežėjai nakčia įsi- 
kurį dabar taip gausiai Lie-,veržia į tvartus, išsivagia 
ja? Ištisus dešimts mene- žąsis, antis, vištas, avis, par- 
sių ji derėjosi! Derėjosi ei- šus ir tt. Skųstis negalima;

• vi • j* • v vi 1*1 i n** *• *ii • •
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Kaip tie “zuikučiai” užklup- “e8'os- Ilgas laikymas sla-|jCg c]aUg brolių išžudžiau ir kuriuos ta kompanija is sa- 
skraido blaško- Pumo pūslėj gali pagimdyt lle viena motiną nelaiminga v° didžios meilės su pasam- 

tokį jos sienų perštėjimą, padariaU. Mat, aš ..... .............................
. .......... .. V1IV , ,v nuo įurio įvyks užsidegimas Kjnklų dirbtuvėj, kuri gabe- 
nagus, taip darbininku kle- (barštis), kuns gali atnešti La žmogžudiškus įrankius
- - ’ • • ■ • • nrnstns nnsnkmps Kada Europon.

ti “vanago”
si Į visas puses kaip įmany
dami, kad tik nepatekus į jo

prastas pasekmes, 
pūslė prisipildo šlapumo, 
instu darbas trukdomas: jie 
negali išvalyti kraujo atsa
kančiai, o nuodingas krau
jas nuodija visą kūną, šla
pumas pūslėj lieka žymiau 
pripildytas medegomis ir jos 

• palengva sunkiasi į pūslės' 
'sienas i’ į kraujo takus.
Kaip matote, kūnas atgal 

i turi priimti dalį tų medegų, 
.kurios jam kenkia ir kurias 
'jis išmetė. Kadangi nervai

sa dabartinėj , sistemoj pri
versta blaškytis į visas pu
ses, kad tik nepatekus į na
gus dabartinių vanagų: ka- 
pitalo — dvasiškijos ir kapi
talistų valdžios.

Skirtumas tarp žaidžian
čių vaikų paskirto “vana
go“ ir dabartinės sistemos JA 
vanagų yra tik tame, 
vaikai pasiskyrdavo tik vie
ną “vanagą”, o darbininkų' 
klesa išsirenka tris.

Kaip tas vaikų “vanagas” įyra jautriausioji kūno dalis, 
panaudoja visas savo spėkas L y y; \ 
ir gabumus, kad atsiekus sa- labiausiai ant ju veikia. Ne- 
vo tikslą,.taip dabartinės si- išleidimą

panaudoja visas savo spėkas sulaikytasis šlapumas

stemos vanagai įvairių įvai- pu f 
riaūsiais specijalisškumais, piktu,
vienas kitam prigelbėdami, 
stengiasi pagauti, o pagavę

šlapumo savu lai
ku daro žmogų nervišku, 

, nerangiu ir pagimdo 
skausmus daugelyj atsitiki
mų. Reumatizmą turintieji 
žmonės labiausiai turi būt

dirbu įdvtais žmogžudžiais sušau
dė?...

* *
“Dora, dora!” — šaukia 

tautiečiai ir klerikalai. “So- 
cijalistai vagys!” — atkar-

** *
Amerikos kulkomis jau ____  —o.,-- ____

seniai yra varstomi vokie- toja jie, jei koks jų pačių 
čiai. Amerika jau seniai ka- vagilius - sėbras, kaip ana 
riauja su Voketija, vienok; Svirskis, prisirašo prie soci- 
Vokietija Amerikai karės (jalistų, kad galėt prisitaikyt 
dar neapšaukė. OWilsonas .ka pavogt, ir paskui pava- 
beveik 
‘ Notas 
kieti jai kare. Turi galvas 
svieto vaikai.

Lipčius.

kas savaitę rašo ’ gia. Tas viskas gerai. Bet 
grasindamas Vo-'aš skyrių $10 konkursui už • i ' r • i

**
Keleivis”,

parašymą geriausio trakta
to, kodėl‘tautiečiai ir kleri
kalai tyli, kad jų sėbras pa
vogė už šimtus dolerių ver
tės T. M. D. knygučių, kits

pamtęs, kad garsus gerbiamas išleistojas 
S. L. A. istorijoj vien melą-’ir bankierius “persispauzdi- 
gystės, pasigirimai, šmeiži-'no” už T. M. D. kaštus sau 
mai ir faktų iškraipymai, I nežinia kiek tūkstančių eg- 
supykęs sušunka: “Šarma-Įzempliorių ir viską užbaigė 
ta tokias klaidas daryt!”i“išsigerdami” su T. M. D. 
Hm... Sarmata, kam? Au-’tuomlaikiniu prezidentu.| • i 11 < r • i v • ' ' AJL. kO Ct I 111 Ct vCt JtYdl 11 • Ll“ • L Ll 01111 d 1 Iv 1111 Li |1 I U la 1 vi U11 vlL

nimn^ų Kęsą po savo milzi- atsargus su šlapumo išleidi- toriai ir Centrališkas Komi- Dabar vėl klerikalai nusuko 
nisKa Jelena. Jeigu mums mu savu laiku, nes jo sulai- tetas tokio “tinkso” netur, o nuo badaujančiu Lietuvoj 
kartais pavyksta bent is vie-1 kyma^ pagimdo skausmus ir! paprasti • • • • . «i-i
no jų ištrukti, tai pagauna | duoda progą ligai da labiau balsiai s

niška letena.

mus kitas ir slegia mus be šaknėtis. 
jokios atvangos. ; *

Jie slėgė darbininkų kle- šlapume esančių medegų, tai | atsimenat nabašninko Da- 
daugelį amžių, šlapumo sulaikymas i. 

ją būt rengimu kelio reumatiz- 
dabar, bet kmp ilgai jie ga- mui. Bet reumatizmas yra 
lės ją persekioti, tai prigu- tokis dalykas, kurį čia jokiu 
lės nuo to: kaip ilgai męs 
tuos vanagus perėsime, su
teikdami jiems patogumus 
tik gaudyti mus.

Jau rodos būtų laikas 
mums atsikratyti nuo tokių 
negeistinų elementų. Bet, 
matomai, dar žmonija nepil-1 
nai pribrendus prie to. Męs pasilikti pūslėj duoda progą niam palociuj būdams pasi

jus ant kovos lauko esąs.
* *

Pasaulis šaukia ant Vo
kietijos, kam ši viešus priža- 

neganėtino vandens gėrimo, I dus laužo, nes buvo pasiža- 
todėl vandens niekad nerei-' dėjusi Belgijos neužkabint, 
kia gailėtis; jie gali susi-

są jau per
jie slegia ir persekioja

Jei imti į atydą, I suspenduos arba išmes, nes 
kad reumatizmas paeina iš] tai bus “prieš Įstatus”. Ne-

, . čiLcmicjttiv ndua&iiniMi vj<x-

gali! mijonaičio ir Žemantausko 
laiku ?

. 4.

L nariai jei pradės' dėl Gabrio apie $2000,ir “dėl 
sarmatyties — well, I vęs” antrą tiek. D A AAi:
I 1 •V ' v • • T 1 1 - _ - - - «

. Bet tautie
čiu ir klerikalu durininkai 
apie tai nei cypt. Na kur

būdu negalima pradėt dis- 
kusuot dėl vietos stokos.

Kaip minėjau, šlapume y- 
ra keletas druskų. Iš drus
kų, ypač kalkinių, tveriasi 
akmenukai, 
po valgio yra 

! šlapume. Ilgas leidimas joms žinoti, bet Petrogrado žiemi 'tAnmlilrf-i imi zl 11 r\ /I «a ' m n va a I nmn i Tai i / I o ^aa o no ei

** *
Mokslinčiai sako, kad į 

anglis bus
5I:

’ J 1 . . i 300 metu visosPetrogrado tankiai , ; . , vžini-i k-id pans Vėi, sunaudotos, ir todėl žmoni- 
lauko. ua turės gaut sviesą, šilumą, 

taip' iv pujiegą iš saulės spindu-

durimis nuo 
kalbėjosi apie
pavergtų tautų, apie apgy-! kareivis jį apvogė, tai ir j neužsiima ūkininkų baudi- 
i)imą savo šalies”. . Tarėsi, nuo viršininko gauna ant mu, bet rūpinasi, kaip grei- 
*kaip įkalbėt “tėvynės su- “magaryčių”. ,Bet kur taukiau nuveikus savo priešą, 
nam” apie vienybę visos (žmogelis gali prirodyti, kad Išmestus daiktus liepia pa- 
tautos,visn klesu. apie augs-Jas ir tas kareivis jį apvo- imti ir padėti po pastoge, 

Jis pasako, kad buvo,kad nuo lietaus nepagestų.
Tai matot, kaip karėj

- - ; - Abel- 
nai, karė daugeliui atneša 

Nelaisvis.

“čiausius “šalies idealus”. Igė.
Dabar, po Italijos ir Bul-1 kareiviai i~ apvogė, 

’gariios derybų, veidmainys-’ 
•fės ličina nupuolė nuo veidų kad vidurdieny kareiviai pa-

Yra ir tokių atsitikimų, žmonės darbuojasi.

visų valdžių, visų “liuosuo-. vagia nuo ūkininkų geriau- naudą. 
rTri-U UXIma vMtrmnlX cine avVlina ir Varia lio atoi-‘ tojų”. Toji ličina nupuolė sius arklius ir kada jie atei

ninkiško pasaulio, to pašau- nimą. kareivių tampa su 
lio, kurio krauju prekiauja- mušti 

Ir vargiai valdžiomsma
pasiseks išnaujo tą ličiną įsiveržė j Prūsus

Nuo red. — au-
torius laiško prašė jo pavar
dės neminėti, tai ir aplei-

Pagaliaus rusų parazitai idžiame, nors po pavardės lie- 
į Mažą- tuviams plačiai yra žinoma

ateina 
išvažiavo ant kovos 
Jei caro kariumenė 
smarkiai kovos ir tolinus su'liti, su tam tikru konservuo- 

jančių mašinų nagelba. Ne
suprantu, kodėl mokslinčiai 
nepradeda experimentu 
tuoj, kam laukt kol “bepar- 
tyviška partija” susiorgani
zuos arba anglis visai pasi
baigs ?
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Ypač neužilgo vokiečiais, kaip iki šiol, tad 
daug druskų' neužilgo jam nereiks nei va-

nors mažais žingsniais, bet' joms ' susikristalizuot; su
vis žengiame pirmyn, todėl kibt į krūvą ir sutvert ak- 
pilnai galime tikėtis, jog su- menukus. Akmenukai gali 

susitvert ir tuomet, kad šla
pumas perdaug tirštas nuo

lauksime valandc, kuomet 
minimi vanagai tarės išnyk
ti atgyvenę savo dienas. Jie 
paliks užrašyti tik istorijos 
lapuose.

Daugelis mūsų jau spėjo
me ištrūkti bent iš dvasiško
jo vanago ir jo pavojus jau, 
rodos, mums negresia, vie
nok didžiuma mūsų klesos 
žmonių dar nei to nepajie- 
gia atsiekti. Bet kad iš
trūkti iš pastarųjų dviejų va
nagų — tai jau pavieniams 
ar bent mažumai jokiu būdu 
negalima, kad tai atsiekus. 
Pirmiausia mums reikia 
imtis mokslo, klesinio susi
pratimo bei nesuardomos 
vienybės. Jau yra nemaža pumas į pūslę negali ateiti, 
žmonių, kurie tą darbą pra- Jo veržimąsi pagimdo bai- 
dėjo, kad suvienyti visą dar-Jius skausmus, i Prisieina 
bininkų klesą vienon san-' daryt nepaprastai pavojin- 
jungon ir tuomet prašalinti Ją operaciją, kad išėmus ak- 
visus tuos vanagus, kurie menuką arba akmenukus. , ..
naikina mūsų protą, sveika-'Jokiais vaistais išgydyt nė- kas nors bučiuoja bent vie
tą ir gyvastis. j ra galima ir tik kartais per ną iš jo trijų bučiavimui la-

Taigi, kam tik rūpi švie-[laimę akmenukas lieka kaip bai tinkamų dukterų, Da- 
sesnė ateitis—-privalo nevil- nors paties organo išspaus- Į bar Jis galvoja, kaip surast 
kįnant stoti į tų veikėjų ei- tas arba nervai po didelių j instrumentą, kuris patart

tvert ir nuo inkstuose esan-|melę sunaikino visai. Na, 
,v ’ ,v v‘ 1 [J čia jau velnias geresnis ir

*
Kada vokiečiai ir kitos 

o pasitaikius progai tą že- kariaujančios tautos mušas,

čių ir iš jų išeinančios triu- 
belių perštėjimo arba užsi
degimo, kuris ; 
alcholio gėrimo, nuo bakte-.
rijų, ilgo šlapumo sulaiky- kad pakaustyt jį, o kada a- 
mb,1 nuo tūlų nuodų ir tt. nas pradėjo, peklos “mena- 
Akmenukai gali susitvert ’ džerių
pūslėj, iš inkstų einančioj' tom patkavojn kaustyt, tad 
triūbelėj arba inkstuose. Pa-' jis prisižadėjo niekad neru- 
vojingiausia, kada jie susi-!šiot to žmogaus ar žengt į 
tveria svarbiose inkstų da- tą stubą, kurioj padkava y-

(tada rusai meldžias. Taip 
yra visur, kur tik tikėjimiš-arba užsi- už vokietį. Apie .1000 me- f* KUI ,

įvyksta nuo!tų tam atgal ponas Šėtonas J<as fanatizmas teber įsisak- 
nuo bakte-'užėjo į kalvę šv. Dunstano,1 nijęs. Bet kas sugrąžins

lyse arba iš jų į pūslę vedan
čioj triubelej. Tuomet šla-

les, kurie pasiryžę, nepai-, skausmų lieka paralyžiuoti 
sant jokių jiems statomų 
kliūčių, kovoti, kad panaiki
nus plėšrius dabartinės sis
temos'vanagus, po kuriu už-

ir inkstas netenka vertės, 
nes negali daugiau dirbt, to
dėl pereina išsigimimo eilę.

” su raudanai karš-

žmonėms protą, 
gija atėmė?

kurį reli-

Fritzas.

DIDŽIAUSIS PAMINK
LAS PASAULYJ.

ims vietą daug-daug darbi 
ninku klesai žadantis Soči 
jalizmas!

J. Žebrauskas.

užduoti, nors ir ne taip ge
rai, kaip du.

Tūli akmenukai būna taip

ra laikoma už talismaną. Ir 
velnias savo prižadą pildo!

** *
Tūlas Toystown, Pa., pi

lietis surado a para ta. su ku
rio pagelba jis gali girdėt 
kitam ruime būdamas, jei

Da-

jam, ką daryt, kada jis iš
girsta skambėjimą tų gar
džių bučkių.

♦

* *

Didžiausias paminklas pa
saulyj yra milžiniška Egip
to piramida, kuri liko pasta
tyta apie 6000 metų atgal. 
Senoviškas graikų istorikas 
Herodotus rašo, kad 100,000 
žmonių prie jos dirbo per 
20 metų. Ji užima 13į ak
ro plotą ir turi 7,000,000 to
nų medegos. Ji turi 200 
sluogsnių ir akmenįs,jos sta
tymui vartoti, sveria nuo 
dviejų iki šešių tonų. Ka
da ji buvo pastatyta, augš- 
tis jos siekė 480 pėdų ir kož- 
na šalis turėjo 775 pėdas il
gio. Tiesiog stebėtina yra,

gal kuri kaliniai gali būt pa 
leisti iš kalėjimo, jei jie su 
tinka vest nors vieną sen-

tuos akmenis galima buvo 
atvežt ir tiek augštai už- 
kelt. j
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J. Patus.

Aptiekoriu suktybės ir 
žmonių tamsumas.

daugiausia visokiomis žolė- mų, neturi imt jokių vaistų, Saules Brolis, 
mis, šaknimis, žiedais ir tt.' o nuo tų bobelių tur visai 
Tai yra paprastas senoviš-' šalintis, neprisileisti arti 
kas gydymo būdas, kuris ne- prie savęs. Visuose atsiti- 
'turi dabar jokios vertės, kiniuose privalo kreiptis 
Tiesa, visi vaistai sutaisomi prie teisingo gydytojo. , 
yra iš šaknų, žolių, ir.tt., bet 
pagal nurodymą medicinos.nų, turėję lytiškus susineši-'neramus: galvą žemai nulenkęs, lupas su- 
mokslo. Daleiskim, lietu- mus ir netekę mėnesinių

BEPROTIS.
Jis sugrįžo į savo kambarį labai vėlai, 

kuomet jau visi buvo sumigę. Bet jis kaž-j 
Daugelis moterų, mergi-' kodėl šį vakarą išrodė baisiai nusiminęs ir

1 — • 1 j • v 1 • Y • I

Jokie apsvarstymo dalykai, jokis nusi
raminimo punktas suvis neatėjo jam į min
tį. Vien tiktai tas aklas, begailestingas 
tamsus nusiminimas buvo tikriausiu jo 
draugu...

va • i -i n n racicVnmnA atoifi TnninnQ rr?oRsl°- . ymeisKim, netu-.mus ir nereKę mėnesinių, čiaupęs, kaktą suraukęs, o ant jo visos iš-Kadangi laikraščiuose, o pasiskubino ateiti. luojaus vlai tanklal vartoja “grybe- eina i aptiekas jieskoti vai-i • , huv0 u«raxvta aiški ir di
-- -- ---J—• v,v_____ Jei daro stų. Žinoma, kiekvienoj ap- v,a ftl0,s 1 aiytu™ buvo uziasyta aiski n di-

žai matosi apie vaistų par- chest-protector (parsiduoda maudynes (vanas), daugu- tiekoj jos gauna minėtu vai- c'e e atmaina, svarbus nuotikis, kurį tiktai 
riovSJn arba, dėl pridengimo krūtines nuo mas geria nuo išgąsčio, nuo stų, užmokedamos mažiau- gali pergyventi žmogus didžiausion nelai-

1 uuni iwviuvcv, W I --- „J Viai LčlIlKiai vaiu _
ypatingai lietuviškuose, maldavę tam ligoniui raudona ]į» (nux Vomika)/ Jei daro stų. žinoma, kiekvienoj ap-■ . ... 
žai matosi apie vaistų par- chest-protector (parsiduoda niaudynes (vanas), daugu- tiekoj jos gauna minėtų vai- 
davėjų teisingumą arba, dėl pridengimo krūtinės nuo ......____ _______________ _ _______
antraip sakant, jų^suktybes, šalčio), potam davė taipgi. šalčio ir tt. Bet nežino žmo- šia 5 ar 10 dol.. Tie vais-' mėn pakliuvęs. .

nes, kad vienu ketvirtadaliu tai (pilės vien tik dėl minė-tai žmonės mano, kad aptie-' raudoną, platų moterišką1 
koše nėra jokių apgavysčių, diržą “abdominal suppor- . • Perėjęs kelis žingsnius per tamsų kam-

----- - , to “grybelio” galima nusi- to reikalo), kurias gauna uarį iempio-ė liūdnoą nkią i innon nnvknri
Užtat aš čionai nors trum- Už trumpo^laiko ap- nuodyti, nes jame yra daug aptiekose gelbsti tiek, kiekį c

1,1 f’ tapo vi-lstrychnino,o kas nežino, jog numirėliui kodylą
vaistų pardavėjų sas raudonai aprėdytas ii”strychninas yra dideli nuo- žinau, ”* ' _.x.__  #

jų gražius išrodė, kaip angliškas vėl-Idai. Naudodami tą “grybe-Irius prašančioms moterims Putį prasiblaivė, nukrito ant jo lūpų kaž- 
nias. Bet tai dar neviskas.Ip” ne jų ’ " ’ • • ■ ’ ‘ -

pa- Aptiekorius davė dar mos-1 lįiek blogo.
Kur i ties, proškų, ir didelę bonka'

męs tik neis'im, kur neatsi- skystimo dėl gėrimo. “Tei- ......   x _ __ ______ _____
visur rasim ap- singas” aptiekorius už pa- nuodyja (neseniai Chicagoj i ščiau minėjau.

pai noriu parodyti skaityto- kalbamas “ligonis 
jams tą 1 
“teisingumą” ir 
darbelius.

Šiandieninio “biznio” 
matas yra apgavystė.

nias. Bet tai dar neviskas. !]p>

Tei-

xwzvAjxev Tikrai > matčsi žvaigždėtas giedrios nakties dangus 
, kad vienas aptieko-Pr uiški pilnačio šviesa. Jo veidas lyg tru- 
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tiek padaro sau gero, bei merginoms tokių vaistų, kokis šypsos spindulėlis, bet vėl greitai iš- 
_ . Žmogus, prie-j duoda cathartic compound ryko, palikdamas dar aiškesnį liūdnumo 

męs strychnine, negali mie- pilis (paliuosuojančios vidu-k^sa 
goti, o taipgi tankiai nusitrins) ir ima kainą kaip aug

Saulė jau gerokai buvo pakilusi, kuo- 
bet jis perlindo per stovinčių žmonių būrį 
ir išvydo gėlėmis apkrautą karstą. Po plo
no šydo uždangalu jis pamatė jos veidą ir, 
pažiūrėjęs beprotišku veidu, smarkiai iš
tarė:

— Ji mirė !...
' Stovintieji didžiai nusistebėjo ir pra

dėjo šalintis nuo jo. Bet jis niekur nenu
kreipė savo akių nuo karsto. Jis, rodos, no
rėjo įdėti tą karstą į savo širdį.

žvelgsim 
gavimą, 
gystės šakoj rasim mažiau 
apgavysčių, kitoj-gi dau
giau, nes su viena vertelgy- 
stės šaka žmonės daugiau 
apsipažinę, o su antra ma
žiau.

Vaistų pardavimas ir ran
dasi antram skyriuj, kur 
žmonės turi visai maža su
pratimą, kaip pamatysim 
žemiau.

. Kiekvienos tautos žmonės 
apie mediciną turi skirtin
gus supratimus.

Paimkim lietuvius — jie 
mažai reikalauja daktaro 
pagelbos. Paprastai lietu
viai laike ligos vartoja vi
sokias žoles, šaknis, žiedus, 
zmiejecznikus, pamočnikus 
ii- tt. O jeigu mato, kad tie 
jų “vaistai” ligoniui negelb
sti, tai tada bėga pas aptie
koriu klausti “rodos”. Pa
klausk. kodėl jis nesikreipia 
pas daktarą, tai atsako, kad 
pagal jo supratimą aptieko
rius daugiau žino už dakta
rą, nes jis visą laiką randa
si prie vaistų. Aptiekorius, 
žinoma, duoda tokiu vaistu, 
kurie atneša jam daugiau 
pelno, neatsižvelgiant ar tie 
vaistai suteiks ligoniui nors 
kibirkštėlę pagelbos.

* #

Lygiu, išeimentuotu keliu važiavo dau
gybe karietų. Palei vieną baltą karietą, 
kurį vežė karstą, jis ėjo tyliai dantis sukan
dęs kaž-kokius tamsius paveikslus tver
damas.

Štai ir kapinės. Gili duobe; ant kraš
to kniva žemių ir senas samanotas kryžius. 
Jis pirmutinis, tarytum norėdamas sulai
kyti tas žemes, kad negalėtų jų niekas pa
judinti, atsistojo ant pat viršaus.

Karsta nuleido duobėn.
Suskambėjo akmeniukai, atsimušdami 

į karstą, bet jis vis žiurėjo ir žiurėjo be są
monės.. Ir štai prieš jo akis vietoj gilios duo
bės išaugo krūva vos tiktai supiltų žemių.

Ji liko užkasta . Žmonės išsiskyrste, 
bet jis ten pasiliko.

Minėtas an-1 i?askui perbraukė ranka per veidą, 
_ _ * ' /•, iilml z\ vi z 1 n 4- i n i -» L vi r 1 r <■» 4- * -.z. z— 1 - — —1 _ -

ne iš to atžvilgio, kad dau- netekęs, praleido pro dantis skaudu žodį:
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Tik vienoj vertei- tarnaviniij ir vaistus paėmė .moteris nunuodyjo kūdikį tiekorius duoda tokias piles su eno dantis n yk ką atsiminęs, lyg ko
t ik $9.50.

Toliau. Karta buvau už
ėjęs pas savo pažįstamą ap
tiekoriu ii’ mums kitam 
kambary (laboratorijoj) be
kalbant kas tai atėjo į ap
tieką. Aptiekorius išėjo ir 
už kiek laiko sugrįžta vėl į 
laboratoriją ir skubiai nu
siminęs ko tai įieško. Aš 
užklausiau, kame dalykas? l^u’ikjtuviaiaČ 
Jis sako: nuo šito kostume-.uL •.
i lauš paėmiau jau $15 ir dar į, 
kelis galima paimti, bet ne-i, 
žinau, ką duoti”. Paskui ; 
ant valandėlės sustojęs gal
voja ir pats sau kalbą: šitą r 
daviau, šitą daviau 
nau, da nedaviau aš jam ši-! 
to. Paėmęs viena bonka iš v 
patentuotų vaistų, tuojaus 
nulupo visas popieras, uždė
jo savo firmą ir parašęs 
“direction” atidavė tam li
goniui. Turiu primint, kad 
ta bonka vaistų jam kaš
tavo 75c., o jis paėmė $4.50.

Gal skaitytojas nudžiugs, 
jeigu aš pasakysiu, jog mi
nėti aptiekoriai yra ne lie
tuviai ir pasakys, kad mūs 
tautiečiai nemoka panašiai 
apgaudinėt. Užtat .čionai i 
privedu tikrus atsitikimus iš

tuom grybeliu)*.

o zi

• Žydai elgiasi kitaip. Jie 
visai nežino jokių žolių, šak
nų, lapų ir tt.

Žydui — kaip tik ką nors 
suskaudėjo, tai jis tuojaus 
bėga pas daktarą ir gavęs 
receptą eina į vaistinyčią. 
Žydai taipgi nepripratę mo
kėti už vaistus taip bran
giai, kaip lietuviai, lenkai ir 
kiti. Žydai už vaistus sutai
sytus pagal receptą moka 
r-.uo 25c iki 50c., o jeigu pri
sieina mokėti apie 90c., tai 
yra labai brangus vaistai, o 
nuo lietuvių arba jiems pa
našių imama po .$2 ir dau
giau už panašius vaistus.

Pristojus man į vieną ap- 
tieką dirbti, “bosas” davė ši
tokią instrukciją: “Jeigu žy
das atneš receptą, tai da
ryk jam už pusę kainos, 
kaip kitiems, nes jeigu pa
sakysi tokią pat kainą, kaip 
kitiems, tai jis (žydas) atsi
ims receptą atgal ir išeis”.

Anglai yra dar daugiau 
apsipažinę su vaistais, negu 
žydai. Beveik kiekvienam 
anglų name galima rasti 
taip sakant “naminę aptie- 

y. reikalingiausius 
kaip tai: quinine, 

jodini ir kitus. Bet 
sunkiau susirgus, 
skubinamasi prie 

. Aptiekoriai nuo 
anglų irgi mažai pelno.

Dabar eisim prie pačios 
temos t. y. apie aptiekoriu 
suktybes.

Vieną kartą ateina į ap- 
tieką didelis ir drūtas vyras 
tik biskį pagavęs- šaltį. Ka
dangi tas žmogus niekados 
nesirgęs, tai jam pasirodė, 

„ kad jo laukia jau grabo len
ta. Minėtas “ligonis” krei
pėsi pas aptiekoriu, kad jam 
duotų vaistų ir išsireiškė, 
jog jis pinigų nesigailės, bi
le tik pagelbėtų. Aptieko
rius pamatęs, jog yra proga 
gerai pasipelnyti, tuojaus tą
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vaistus, 
aspirin, 
anglui 
taip-pat 
gydytojo.

“ligonį” pakvietė į kitą 
kambarį dėl “išegzaminavi- 
mo”. Žinoma, aptiekorius 
atrado “ligonį” labai pavo
jingam padėjime ir da pri- 
dūrė, jog jis laimingas, ką

— Ji mirė!
Tas žodis taip aiškiai, taip iškilmingai 

jišskrydo iš jo lūpų, kad rodos net tos tam- 
riaus cathartic compounda?c"UB J” gailėtis,
pilis yra naudingesnės, nes ... - .

Apart nežinojimo, nuo ko S’iaa Hktų pelno, bet todėl, 
• kaip vartoti visokius žie-|kad jis žino, jog kaip C. C., 

taip ir tos “tikrosios” nieko y 
nepagelbės. Anot to aptieko-j , • • „ i-.
riaus cathartic compound i )S ail.° s e^°, I Jo veide pasirodė dar aiškesnes liūdno nu
jos nors vidurius paliuosuo- įminimo dėmes, kurias jis, lyg norėdamas

11
dus, lapus, šaknis ir tt., dar 
žmonės negali gauti! to, ką 
jie mano. Vienoj 'aj) tiekoj 
aš pažiurėjau į knygelę, ku
rioj surašyta lietuviškai ir 

'lotyniškai visokios žolės ir 
! šaknys. Patėmyjau — užra- 

: “gyvatžo- 
Į lių šaknys”, o angliškai — 
■any root, t. y. bile šaknys, 
(lotynų kalboj gyvatžolių 
šaknys vadinasi sanbentari-

Beabejonės, aptiekorius, o 
| ypatingai svetimtautis, ne- 
Igal žinoti vardų šaknų bei 
žolių lietuviškoje kalboje, 
už tat ir duoda bile šaknų.

Taipgi tankiai lietuviai 
įieško po aptiekas taukų: 
meškos, vilko, zuikio, o kar
tais net ir žmogaus. Žino
ma, gauna beveik kiekvienoj 
aptiekoj — tik paprastų, 
kiaulės taukų, o kur pasako 
tiesą, jog nėra, tai žmogus 
sako, jog čionai negeras 
drugštoris ir eina kitur. Sy- 

Įkį ateina lietuvis pas lietuvi 
1 aptiekoriu ir prašo žmogaus

lietuvių aptiekoriu “darbe- taukų; aptiekorius davė pa- 
* ** Vi i" ii Iri n 1 i 1 rn vi Iru Ir 1

lių”...
Žmogus užnuodyjo kuom 

tai ranką ir pradėjo tinti. 
Tuojaus jis kreipėsi pas 
daktarą. Daktaras 
rėjęs parašė receptą ir tas 
žmogelis nuėjo į aptieką ži
nomo tautiečio, kuris garsi
nasi laikraščiuose, kaipo tei- 
sngas ir geras aptiekorius. 
Minėtas aptiekorius, 
męs tą receptą, pamatė, jog 
mažai galima už tuos vais
tus pasipelnyt, nes buvo pi-! 
gus ir mažai vaistų prirašy
ta. i

prastų kiaulės taukų, tik la
bai mažai ir paėmė $5.

Ant viršminėtu klausimu 
reikėtų atkreipti atydą mūs 

anziu- gydytojams, reikėtų tan- 
Ir tas-kiau I)er laikraščius, per pa-

Taipgi daugelis moterų a- 
teina į aptiekas, klausdamos 
patarimų, apsaugojančiųItas- 
nuo apsivaisinimo. Gaila 
matant 'moterį - motiną 3— 
4 mažų vaikučių ir dar.žmo
ną mažai uždirbančio darbi
ninko. Tokios moters yra 
vertos pagyrimo, nes jos 
permato savo vargus; jos 
supranta, kad negales atsa
kančiai išauklėti kūdikių. 
Bet kas joms suteiks pana
šius patarimus, nes Su v. 
Valstijose yra uždrausta net 
ir daktarams duoti šiuos pa
tarimus. Kodėl? Kam ir 
kokia blėdis būtų, jeigu ma
žiau vaikų? Ant šių klau
simų teiksis pats skaitytojas 
surasti sau atsakymą.

Dar turiu priminti, kad 
Prancūzijoj nebuvo uždrau
sta ir baudžiama už suteiki
mą nuo apsisaugojimo pa
tarimų ir todėl gimdymų 
daug sumažėjo. Tad val
džia dabar apmoka tėvams, 
rodos, už kiekvieną kūdikio 
auginimą.

Dar sykį atkartoju augš- 
įčiau išreikštą savo mintį, 
' kad moters bei merginos ne
ieškotų jokių patarimų pas

paslėpti, uždengė delnais veidą ir smarkiai 
sėdo kėdėn.

— Ji mirė... Ne, tai negalimas daik- 
Tai tik sapnas. Ji tokia graži, tokia 

jauna, pilna simpatijos ir gailestingumo. 
Ne, ne, ji gyva, — tai tik sapnas... Žmones 
kalba, kad rytoj bus jos laidotuvės... Tai 
negadinąs daiktas... Ji turi gyventi.

buvo pilna abejonių ir širdį veriančio skau- 
S mi. Pagaliaus jis pradėjo snausti, bet 
kaž-kc.kios šmėklos, tarytum norėdamos jį 
užsmaugti, artinosi prie jo. Jis kėlėsi, 
vaikščiojo iš kampo į kampą kaž-ką mur
mėdamas. Bet nuovargis viską pergalėjo: 
vėl sėdo kėdėn ir užmigo.

Laikrodis išmušė trečią valandą.

' ** *
Ant rytojaus visuose laikraščiuose di

delėmis raidėmis margavo sekantis antgal- 
vis: “Tragiška bepročio mirtis”.

“Ant kapo vakar palaidotos jaunos 
merginos rasta nusižudęs kokis tai bepro
tis. Jo užrašų knygutėj, kurią jis laike 
drūčiai suspaudęs rankoje, rasta sekants 
užrašas:

“Kadangi mano gyvenimo saulutė nu
sileido ir džiaugsmas liko užkastas šitoje 
duoboje, tad maldauju išpildyti mano pas
kutinį norą ir užkasti mane, idant drauge 
galėčiau ilsėtis ten, kur ilsisi mano gyveni
mo laimė”.

** $ ’
Skaistus saulėtekio spindulys, įsiveržęs 

jo kambarin, nupuolė ant jo liūdnos, nuvar
gusios galvos ir, rodos, lindo per jo užmerk
tas blakstienas į akis. Jis neramiai pasi
judino ir, atvėręs akis,suvis nesistebėdamas 
ryto puikumu, liūdnai ištarė:

— Ji mirė...
Bet j.o akis,vėl užsimerkė ir lūpos dar 

kiečiau susičiaupė. Per jo veidą slinko vie
nas. po kitam švelnučiai šventos praeities 
atsiminimai.

Kiek tai malonumo, kiek tai žavėjan- 
čio jausmo ir tyrų nekaltų minčių, surištų 
su šventa ir niekuo nesudrumsta meile, 
stojo jo vaidentuvėj.

Štai pirmoji pažintis, pirmas paspaudi
mas rankos ir sutikimas žėrinčių ir klajo
jančių jos šviesių didelių akių; tas pirmu
tinis ištryškęs per baltus dantis juokas, ro
dos, tik ir skamba jo ausyse. Arba štai vėl: 
jis stovi ir žiuri į jos laibus pirštelius, ku
rie nesulaikomai šokinėja per pijano 
šus. Tyrus, švelnučiukai akkordai, 
mušdami jo ausyse, sukelia bangas 
kokio neaprubežiuoto troškimo, ir
momente nedrąsiai jis uždeda savo ranką 
ant jos peties. Nutrūksta gražiai skam
bantis valsas... Ir... o laimė! Ji suspau
džia jo ranką ir, meile traiškančias akis 
įsmeigus jo veidan, prataria:

— Kokis tu geras...
Ir tame momente jis norėjo gyventi, 

norėjo savo džiaugsmu dalintis su nelai
mingiausiais. Jis užmiršo visas gyvenimo 
žaizdas, kurios kadaise jį kankino. Dabar 
jis jautėsi laimingiausiu.

Jis truputėlį pasijudino, bet vėl sal
džiuose atsiminimuose užmigo.

Kiek tai šventos atminties paskleidė 
tas malonus vakaras, kuomet juodu sėdėjo 
tarpe žalių medelių ir glamonėjami švelnu
čių vėjalio bangų, žiūrėjo žvaigždynan ir 
prisiekė vienas antram būti ištikimais iki 
mirties.

— Vardan šitų danguje mirgančių 
žvaigždelių —: jis kalbėjo — aš prisiekiu 
tau iki mirties būti tavo gyvenimo keilonės 
draugu.

— Taip ir aš — ji patvirtino savo žodį, 
priglausdama savo galvą prie jo peties.

Bet jo maldavimas nebuvo išpildytas. 
Jis, kaipo saužudys, prasižengė dvasiškijai. 
ir šį nedavė vietos kur jis panorėjo.

Jis liko palaidotas toli nuo savo myli
mosios apleistame kapinių krašte. Jo kapo 
tiekas nepapuošė,niekas nepasodino žydin 

čios gėlės, niekas nepastatė paminklo. Ant 
augštai iškilusios smėlio krūvos rodos aiš
kiai buvo užrašyta jo nelaiminga meilė 
mirtis.

. Vandergrift, Pa., 16-V-15.

įskaitas nurodinėt žmonėms, 
išaiškint blėdingumą tų se
noviškų gydymo būdų.

Čionai nors trumpai pa- 
pae- kalbėsim vien apie moterų

• i reikalus. Kaip jau sakiau, 
j kad mūs lietuviai netikį į 
'dabartinę mediciną, arba, 
teisinginu, su ja mažai, ap-:nepažįstamus: aptiekorius, 
sipažinę. Tad ir mus mote-1 akušerkas, bobeles, nes nau- nncilrrpima v ...i iš to jokios neturės, o' Tad aptiekorius savo pači- US reikale nesikreipia prie (}os ucuur^, u

vaiatsi daktaro, bet tiki kokioms v . / .v. . . ..
Ji rhvS ’ bobelėms “akušerkoms”, ku- tlk uz isleis kells do"

nieko nepagelbes- r,ll tarPe hetuvllJ yra gana lenus.
uaila tik ka tamsta užmokė- dauS- moterėlės užsiti- tais reikalais kreipkitės pas
si pinigus. Jeigu nori, tai ¥ *r kreipiasi su visokioms gerai pažįstamus: daktarus,
aš sutaisysiu gerus vaistus j^°ms, patarimais, prie tų medicinos mokinius ar ap- 

- - - bobelių, akušerkų , kurios
i . Tas žmogdirsuHko.' Paciosmei mažiausio supra- 
Aptiekorius sutaisė vaistus j tim?. neturi apie ligas, bet 
ir paėmė $2.50, ką už vais-ovdvfl ir imn oprnR 
tus, sutaisytus pagal recep
tą, būtu galima daugiausia , v. ..
išlupti 60 — 75c Už dienos- Padar0 amžinom ligonėm, o 
kitos to žmogaus ranka ! tankiai ir visai “išgydo” nuo 
tik ka negijo, bet dar ]a.isio pasaulio. Girdėjau kad 
biau ‘išsipūtė ir dar labiau neseniai vienam mieste net 
pradėjo skaudėti, žinoma, idvl Įį«tuves moterjs mire is 
žmogus turėjo kreiptis vėl nimetos priežasties Nege- 
prie gydytojo ir daug nu- !,iaH n. akuserk°s 
kentėjo, kol ranką atleido. mddwife ’, kuriom yra da- 

Toliau. Lietuvė mergina 
ateina pas lietuvišką aptie
koriu ir prašo duot jai vais
tų, kad mylėtų ją vaikinas.1 
Aptiekorius pastebėjo, 1 
tokie vaistai yra brangus, 
kaštuos apie 10 dol., b^v .
merginai pasiderėjus, aptie- * k_lldlkį 
korius sutiko atiduoti už ....... .. ..........
$8.50. Mergina, gavus ma
žytę bonkutę • “vaistų”, už-1 
mokėjo minėtus pinigus ir. 
išėjo. | .

Apie panašias apgavystes 'moteris pasiuntė^ savo vyrą 
privesčia daugybę faktų, bet i aptieką parnest daugiau 
manau, jog skaitytojams tokių vaistų. Męs pamatėm, 
aišku bus iš augšciau pami-p°S tie vaistai tai buvo ace- 
nėtų ir neverta dėl to dau-

j e n tu i sako:.
kuriuos tamstai daktaras 
prirašė, i

NUSIVYLIMAS.
Su augščiaus minė

ir

si pinigus.

ir tamistai bus tuojaus ge
riau”. ’

kitos to žmogaus ranka ne-

bobelių, “akušerkų”, kurios

apsiima gydyti ir ima gerus 
pinigus. Tos bobelės, begy- 
dy damos, sveikas moteris,

tiekorius.
Žinau, kad šis mano 

straipsniukas nepatiks ap- 
tiekoriams ir bobelėms. Bet 
teiksis jie man atleisti, nes 
aš nenoriu, kad tamsybė ir 
apgavystė viešpatautų.

klevi- 
atsi- 
kaž- 

tame

elgiasi ir akušerkos 
"V”, kuriom yra da- 

I leista vien tik priimdinėt 
kūdikius. Jos taip-pat duo
da visokius patarimus ir 

i “gydo” nuo visokių ligų, 
kad aiškumo paduodu tik 
fnis (mažą atsitikimą. Garsi a- 

kušerka priėmė nuo moters 

tėsi blogai, turėdama didelį 
galvos skaudėjimą. Aku- 

išerka jai davė vaistų ir pa- 
'ėmė 3 dol. tik už tuos vais
ytus. Baigiant tuos vaistus

giau užimti laikraštyje vie

Čionai dar plačiau pakal
bėsiu apie gydymą žolėmis.

Kaip jau augšciau minė
jau, kad -lietuviai gydosi

ma gauti 12 šmočiukų už 
10c. ir nieko ne gal gelbėti 
nuo panašaus galvos skau
dėjimo.

Moters neprivalo jieškot 
pas akušerkas jokių patari-

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten j Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS l 
LIETUVĄ piriausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatoma kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT

1112 W 35th Street, Chicago, III 
(Valdžios prižiūrimas bankas), 
Jo turtas yra suviri f1,500,000, 

Kreipkitės rafitu ar ypatiškai 
Visokias žinias maloniai su- 

telkiama.

dailiosios mintįs išsisklaidė — dingo. Vie
toj tų gražių paveikslų, stojo jo akyse gili 
ir tamsi bedugnė,
Ir vėl nesulaikomai suskambėjo tas žodis

— Ji mirė...

nusiminimo skradžia

Tą mėlynakėlę;
Jos veidelį, gelsvas kasas, 
Jautrią širdužėlę.

Apkabinęs ją prispaudžiau
Prie savo krutinės,
Ir užklausiau meiliais žodžiais
Vilties paskutinės:

Ar myli mane, mergele,

Ar sutiksi man pavesti
Savo širdužėlę?

— Būk laimingas, bernužėli, 
Be manęs, mergelės;
Nenorėk nuo manęs gauti
Jautriosios širdelės.

— Aš jas seniai pažadėjau
Kitam bernužėliui,
Daug brangesniam už pasaulį, 
Mylimam Joneliui.

J. Sakalas
o----------

Nuostabiais kelias atėjęs 
į šviesybės bokštą, 

aš jaučiu, ko liūdi vėjas, 
ko žolytė trokšta.

Besvajodamas įspėju 
ir bangų siekimą, 

kaip šėlodamos su vėju
krantą plakti ima.

Bet kokiems tikslams atėjęs 
pats esu į bokštą, 

nežinau; nesako vėjas, 
ko platybės trokšta.

‘L. Ž

fesSfc
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jai su dviem vaika’is

MOTERIMS 
NA U JIENOS

KORESPONDENCIJOS

Žymiausias pasauly kum
štininkas Jess Willard, pa
sakodamas apie tai, kaip 
jauni žmonės gali įgyti ge
rą sveikatą, užsimena ir a- 
pie moterų teises. Jisai sa
ko: .

“...Niekas taip nepakerta 
jauno žmogaus spėkų, kaip 
degtinė ir tabakas. Mano 
gyvenime daug kartų man 
teko kumščiuotis su tokiais 
vyrais, kurie buvo daug sun
kesni už mane ir išrodė sti
presni. Bet jie neatsilaiky-i 
davo prieš mane, nes jų ši r-j 
dys buvo perdaug silpnos ir 
jie apalpdavo. Kaip man 
vėliau tekdavo patirt, tai jų 
širdys buvo nusilpnėję nuo 
perdidelio vartojimo tabako: 
ir degtinės.

“Vienok retkarčiais man 
tekdavo susitikt ir su tokiais 
vaikinais, kurie negerdavo 
ir nerūkydavo, o v>etgi jų

!bai atlikinėti ir darbininkai 
•prieš tai nieko negali saky- 
Iti. Bet čia, Amerikoj, męs, 
' darbininkai, neduosime sa- 
'vo laikraštį pasmaugti, ne
duosime savo vadovų nekai

stai šmeižti, nes gerai žinom, 
kad netekus darbininkiškų 
laikraščių, netekus vadovų, 

smalsiom kapitalistai ir jų šalininkai 
veikiausia, dar didesnį jungą ant mūsų 

, L v. K j sprando uždės. Per tai męs 
r aVie bedie-paskutiniųjų stengsimės 

j kovoti,stengsimės remtisavo 
Čia jau šalę, miškai dunk-'spaudą. Męs nepasigailėsi- 

vakarpaaukauti kovai su tais,
1 -- 1-T-'—i ant mūsų

Kas spaudos ir ant mūsų vado- 
jiems, kad viena žvaigždutė Vll ’ 

Gyvenimo < 
gamtos pulso tvaksėjime — 
i.u menkaniekis. Šalta gam-j

Rapolo Baltrūno I Saule leidosi. Senukai iir 
vaikai, nusėdę ant verandų, 
lydėjo mus savo 
akimis. Jiems, 
buvo proga paplepėti ir apie 
nabašninka ir

laidotuves.
EAST ARLINGTON, VT.

’ Ne tik East Arlingtono lUaua 
lietuviai, bet ir visi susipra- vius. 
tę Amerikos lietuviai darbi- - -
cinkai nustojo didelio veikė- gojo kalnų kelei doskope. savo menko,uždarbto da- 

, . „ „ . Jo. kuomet atsiskyrė su šiuo Jie buvo tokie jau ' ................................. '
kaip So. Bostone, ■ pasauliu neužmirštinasis kaip ir

Man visai netikėtai teko ‘‘
. a. Rapolo Baltrūno užgęso.

'laidotuvėse išvien su J. Ge-'r 
gužiu, K. Šidlausku ir F. J. į

kaip 
rasi

ir liūdnų apsireiškimu Dau- žo moterų skaičiaus, 
gelis katalikių merginų taip kad So,. Bostone, vos 
įpratę .alutį maukti, kad jau keliatą, kurios būt galima 
nesigėdina. prieiti ir papra-: suskaityt ant vienos rau
syti dešimtuko arba pasaky-1 kos pirštų, katros prisideda1 
ti: “Na, užfundyk, ines prie visuomeniško veikimo. I
burna išdžiuvo!” Ypač, ? \ _ ____

Užfundyti nesigėdina reikalinga ir pageidaujama Papoias Baltrūnas, 
prašyti, bet kada pasiūlai vietos moterų tarpe dau-| ‘ _
laikraštį arba knygą, tai ne- giau paskleisti .apšvietus bei būtina. 

“Bučiuok, šasi, kaip šuo nuo perkūni- Į mokslo.
į Bet dabar -yra atbulas; ,

- vadinamos mūsų inteligen- iBagočium ir aš noriu pasi- salti žiaurus žmones Jie
tai vyras pagriete už jos butų karstos fanatikes, * tės miega ir laukia rankas Alinti su “Laisvės” skaity-. m’r'iudo bet nesie-Mli

■ ’ ’.s tikėjimą ir susidėjusios, kad kas atei-itojais savo ispudžiais. |PaC>jn >, nesiąaui.
Kada neužsiimtų girtuokliavimu,; tų ir užimtų jų vietą. Ro-j p Baltrūnas gimė Ramy-

lovos ir bet dabar labai liūdna žiu-, dusi, jųjų pareiga butų dau- 'galus parapijoj, Kauno gub. lna dejuoja Našlaičiu ke- 
■_ _ ■ reti, kuomet tokį gyvenimą giau rūpintis moterų reika- Sąlygos jam leido pabaigti Įjas vargingas 'ir man ori- 

žgalį ir veda. Lietuvoj tėvai augi- teis, bet jos nei prie jokių Panevėžio realinę j - 1 1 1 ' - -- -- ‘ 1
kir to vyrui per nosį, paskui no, lepino, tikėjosi, kad jų draugysčių nepriguli, 
pagriebė vyro pirštus i r. dukrelės, išvažiavę Ameri-| Męs matom, I 
pradėjo kąsti. Vyras palei- ----- ... ~ ________ ______
do rankas ir tuomet mote- gų ir ves dorą gyvenimą. O buojasi sparčiai,progresiviš- bašniiikui teko persiskirti su 
ris, atgavus kvapą, pradėjo dabar jų dukrelės daugiau 1 •
pagelbos šaukti. Kilo bai
sus triukšmas. Vyras pa-'“užfundyk, nes 
griebė nuo pečiaus geležgalį džiu!” jrint į jų veikimą, galima ra-|kurj laika ‘buvo valsčiaus
ir pradėjo moterį mušti, i Suprantama, jų perdaug sti tokias vietas, kad jau raštininku, vėliaus gi, revo- 
Antroj pusėj gatvės gyve-; kaltinti negalima, nes atva-mūs sesytės yra pralenkę S. i Rucijai kilus, i 
no airiai ir išgirdę baisų žiavusios Amerikon pakliu- Bostono moteris, nors jų Amerikon. Atwk.es 
triukšmą, pradėjo į

Willardas Įuž po ^tu/is dolerius į
' tai jai bet
turėsią nueiti pas kunigą 
padaryti prižadą skyrium 
gyventi. Jeigu jis su tuom 
sutinkąs, tai ji būsianti jam 
dėkinga. Vyras gi sutikęs 
tik du doleriu į savaitę mo
kėti. Paskui paėmęs kryže
lį ir pasakęs: 

mes tuojaus būsi sustingus!” jos. ' 
’ Kada, moteris kryželį pabu-: Nieko nesakyčiau, 
jčiavo. 1 
gerklės ir pradėjo smaugti, pildytų šventą 1 

įtempdamas iš lovos. Kada neužsiimtų girtuokliavimu,; tų ir užimtų jų vietą. 
; moterį ištempė iš 1 

irtrenkė ties pečium, tuo-

šiandien. Jie bus kurie^ kėsinasi 
! tokie jau ir rytoj.

ir .dukrelės, 
kon, užsidirbs daugiau pini-

nieko nei nežino, kaip tik 
burna iš-

Pasirodė, kad tokie vaikinai 
pertankiai lanko namus su 
raudonom šviesom, t. y. už- 
si ima paleistu va v i m u.

“Jauni žmones negalės 
būti sveiki, pakol jie neatsi
sakys nuo viršminėtų ne
švarumų, t. y. nuo girtuok
liavimo, rūkymo ir paleistu
vavimo. O prieš tuos ne
švarumus šios šalies ukėsai 
mažai tekovoja. Bet už tai 
moterim sufragistės, kur tik 
gavo balsavimo teises, visur 
stengiasi uždaryti paleistu
vystės namus ir smarkiai 
kovoja prieš saliunus ir rū
kymą. štai Seattle, Wash
ington!) valstijoj,kol moteris 
neturėjo balsavimo teisių, 
majoras leido statyt paleis
tuvystes namus ant švariau
sių gatvių ir jaunimas buvo 
paskendęs nešvarumuose. 
Kada gi moterįs gavo balsa
vimų teises, jos apvalė tą

” fą pati darbą moterįs at
liko ir Californijos mestuo
se — San Francisco ir Los 
Angeles.

“Per pastaruosius balsa
vimus moterįs “užgesino” 
raudonas šviesas Salt Lake, 
Denver h* Chicagoj. Mote
ris sufragistės visur smar
kiai agituoja prieš saliunus. 
Ir kur tik moterįs balsuoja, 
ten saliunai arba visiškai 
panaikinti arba bent jų skai
čius sumažytas.

“Šitie moterį] sufragisčių 
geri darbai ir priverčia ma
ne joms simpatizuot”.

ŽINIOS.
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| Draugai Laisvieciar , ne- 
' ’’.'busiminkite, bet būkite tvir

kti ir džiaugkitės, kad jūs e- 
sate rie vieni, bet už jūsų 

j pcčiiĮ stovi tūkstančiai 
{darbininkų, tų darbininkų, 
už kuriuos jūs iki šiol kovo- 
jot ir esat pasiryžę ant to-

■ ”.if’ kovoti. Tie darbinin- 
|l-ų tūkstančiai visuomet pa
duos savo pūslėtas rankas ir 

is; jie 
sušelps jus pinigiškai ir pri

duos daugiau energijos ant 
'teliaus kovoti. Tik tas ne- • 
gelbės, kuris išsižadės savo 
klesos reikalu.

į Darbininkai jnu nor« to
li ke- k’e vergai, kad jie išsižadė- 

i’i savo klesos reikalus e*in- 
įti; darbininkai jau pradeda 
| suprasti, kas yra jų drau- 

i LAIŠKAS REDAKCIJAI. I pai. o kas priešai, pėr tai jie 
Draugai! Išgirdės, kad g daba’’- .„Pa,’uos jums, 

jūs patraukei “Vienybę Lie-1 Ea’svieciai , savo ranką ir 
.tnvninkn” toicmnn siunčiu I paRelhcs kovotl- M?s tlk1’

O jauna mergaitė g r au 
Jžiai verkia. Velionies žmo- 

; na dejuoja.

j mokyklą, simena Kudirkos eilės: 
. / . j bet universitetan jisai nė-l
kaip kitų pakliuvo. Tėvai varu varė'

miestų mūsų sesytės dar- kunigų seminarijom Na-‘
" .____ ~ V .t .7 7____ i ,._i i

kam judėjime, tūri savo idėja pabaigti augštutinį| 
kliubus; L. M. P. Susivieny-1 mokslą. Jisai pradėjo dar- 
jjmo kuopeles ir tt. Žiū-; buoties sodiečiu tarpe. Ne-1 

; rint į jų veikimą, galima ra-{kuri laika buvo

mūs sesytes y ra pralenkę S. Jiucijai

“Daug .gražių žvaigždelių padės kovoti su priešai 
Danguje ten spiečia, 
Nemanyk varguoli, 
Kad tai tau jos šviečia 
Liūdna nustojus gero 

‘žmogaus, bet gyventi reikia, 
darbuotis reikia, nes darbi
ninkams apsnūdus poną....

turėjo bėgti Ha puotas nors ir maro lai
kais. L. Pruseika.. . _ _____________________ ______ v. į šią

viršų vo į tokių žmonių tarpą ir skaičius mažesnis, negu kad šalį, išpradžiu dirbo prie 
---- —. ‘Keleivio”, pcioixw- 
sutverti L. p; White Plains, N. Y. Pas- 

savo gyvenimo I , 1 -J Al- X JUO pciui V 1CI„ . įmetus praleido h. Arhngto- tuvninku-> teisman,
v. ' Beje’<mnai ra2daS1 n?> Vk - U PJačiųjįj jums savo užuojauta ir stip- 

Supiantama,: namas Moterų Gaspadimų girllJ lr augstųjų kalnų. įrinu juntis kovoje su tekio- 
vietonsoči-iKhubas”^kuris tupimo vie-j Puikios E. Arlingtono a-' - - - -

"H“■■■’'■ ......... 'nygardos . Gamta patiekė.“VienybėsLietuvninku”,"ku-
žmogui puikiausių r------  * - -
bių, bet darbininkui žmogui 
ir čia sunkus gyvenimas. E 
Arlingtone mažai_darbų c ruvo 1XV1 OWJL
alga dar menkesnė. \ eho- Amerikos lietuvių klerikalų 
mui Rapolui reikėjo sunkiai ]ai k ra štiš neišdrįso ant soči-. 

. . , , . . . ■ v. - . Mokovą užmesti. Draugai,
bais, bet moterų ir mergi- ti su šiuo gyvenimu. . dirbkite savo darba, kaip ii-

'=■ — i Žmonių ant laidotuvių bu-1 iki šiol dirbote, nenusilenk-■n? pal a™ra 
„ n t ... Įvo veik tiek, kiek yra tame. (iami prieg savo pri<?gus. I Ylenas 

laigi, bo. Bostometes mo- miestelydietuvių. Visi jie visada buvom ir būsime i-tcN -i i' rvi v> Ir iai i n Lit « .L ~ . ... 1 ! ’ T! _ . _ _ , e e t
su jumis ir ta juoda dėmė! 
kurią “Vienybė Lietuvnin-į 

T.. . ,V1 ku” bando primesti jums, iš-;
Dirbo tautiškame^ Su- nyks, kaip dūmai. O blo-l 

gos valios žmonės susilauks 
nuo visuomenės paniekos.

Draugiškai,
i . , v , .v . . _ . 2. - -. i r - . .v > Jūsų J. A. Janušionis.pietos lietuviu progresyvis- pradeda rūpintis gyvenimo/o auginami ne tik lietuvis- -Newark, N. J.

duodami signalą, pasekė jų pėdomis Joms ’ mūsų tokio didmiesčio. Y-, “Keleivio”, vėliaus persike-! 
Kada pripasakojo visokių nesamo-’pač reikalinga : ‘ ' r

policija pribuvo, tai dar ne'nių apie socijalistus, o kada M. P.'kuopą, kuri čia galėtų taruosius 
taip lengvai į stubą galėjo į-j nuėjo į bažnyčią, tai dar iš- gyvuoti.
eiti, nes durįs buvo uždary
tos. Išlaužus duris ir įsi
veržus į stubą, rado moterį 
gulinčią ant grindų apalpu
sią ir visą kraujuose paplū
dusią; vyras irgi buvo kru
vinas. Moteris tapo nuvcž-

kad policija pribūtu.

dar iš- gyvuoti.
girdo kunigėlį bekeikiant 
socijalistus. f
jeigu kunigėlis vieton soči-1 Kliubas”,
jalistų keiktų girtuoklius, tos kun. Tamošiaus skvernu, 
tuomet gal daugelis visai I Yra čionai progresyviška 
kitaip pasielgtų. draugystė vyrų ir moterų

Mielos sesytės, labai mani po vardu “Lietuvos Dukte- 
liūdna darosi žiūrėti į jūsų rų ir Sūnų”, kuri kas kart 

įėjimą. j tokį tamsų gyvenimą.
Ant rytojaus moterį visą' 

apraišiotą iš ligonbučio iš-i 
leido, o vyras kalėjime sėdi.

Reikia pasakyti, kad abu- Į 
du buvo dideli fanatikai,, 
tamsus, jokių laikraščių ne-‘ apsigyvenus man So. Bosto-| 
skaitė ir socijalistus keikė, ne ir įdomaujanties progre- terš ir merginos sukruskit gerbė velionį. Jisai buvo 
kaip išmanydami. Taipgi syviškos visuomenės veiki-(prie didesnio veikimo! Jūs jiavyzdingas šeimininkas ir 
neapkentė progresyviškes- mu ir politika, tankiai tek- laukia dideli ir svarbus dar- dar’ pavyzdingesnis veikė- 
nių žmonių. /lavo lankytis ant parengtų bai. Kviečiu visas prie dar- jas. '

Kaip matot, tai tikrai Ma- vakarų, prakalbų, koncertų, bo. . sivienyjime, rašinėjo į laik-
(teatrų ir viešų visuomenės Gana miegoti, sukruskite i raščius, daugiausią į “Kelei- 
;susirinkimų. Tatai turėjau sesytės! Mums, vyrams, v;”, lavino savo vaikučius.j 
,progą arčiau,susipažinti su matant, kad ir mūsų sesytės Paliko jų tris ir visi jie bu-'

kaja publika ir pastebėjau, I reikalais ir prisideda prie i koje, bet ir darbininkiškoje 1... O’ „ T > J----  --- 2.    • I * t v < t 1 1 I 1 * .

cochiškai norėjo pasielgti.
E. M.

Liūdna ir gaila darosi,

įgyja populi arišką vardą 
tarpe vietos visuomenės sa-

SO. BOSTON, MASS. 
Moterų judėjimas.

Apie 3 metą; tam atgal

vo gerais ir naudingais dar-'dirbti ir pirm laiko atsiskir- ! 
bais, bet moterų ir t----~ ' v’ * i.
nu, sulyg jų skaičiaus, ma- 

.žai priklauso.

kada pažiūri į mūsų moteris, kad So. Bostono moters ir1 progresiviško darbo, drą-j
,’siau ir lengviąu bus tverti |
pamatas namui šviesesnio’pus, man teko pasakyt ma- 

mažai darbuojasi del visuo- gvvenmo lygiai dėl visų 
Iš tokio nema- žmonių. Ku—ku.

PHILADELPHIA, PA. 
Pirmiau liepė kryželį pabu

čiuoti, o paskui pradėjo 
smaugti.

13 d. rugpjūčio tūlas lietu
vis B. bandė savo pačią pa
smaugti. Minėtas vyras 
nuolatos užsipuldinėdavo 
ant savo žmonos, kad ji 
daug pinigų išleidžia. Jis 
sakydavo, kad ji gali išmai
tinti šeimyną, susidedančią 
Iš keturių ypatų, už du, o 
daugiausia tins dolerius į sa
vaitę. Kada būdavo blai
vas, tai tik išmetinėdavo, 
bet kaip ateidavo girtas, tai, 
suprantama, ir triukšmą 
keldavo. Apart to, girtas 
moteriai prikaišiodavo, būk 
ji esanti neištikima ir tt.

Pėtnyčios vakare parėjo į- 
kaušęs. Radęs visus bemie
gančius pradėjo savo moterį 
keikti ir metė jai į lovą “bu- 
černės” knygutę, kad ten 
daug išlaidų padaryta. Su-

ypatingai merginas, karštas 
katalikes. Gal moterų kata
likių jau toks likimas, nes( 
jos veik visos būna vyrų ka-,n)en^s labo.

vergėmis bet visai * 
kas kita su tomis mei gino ’ 
mis, kurios dar žydi, o gal i 
kitos jau vysta, kaip rudens 
lapas. Ir tos, pilnos fana
tizmo-, senmergės, prisiden
gę tamsybės skraiste, kar
tais net juokingai atrodo, 
kuomet jos pradedą mąstyti, 
kaip čia laisvas moteris ar 
merginas įtraukus į tą tam
sybę, kurioj pačios paskendę 
ir nei nemano iš tos tamsy
bės išlipti.

Ar žinot, kokį tos vargšės 
šposą iškirto laisvesnėm mo
terim bei merginom? Ogi 
^usirinko keliatas senmer
gių - davatkų, suklaupė vi
sos ant nuogų kelių ir su
kalbėjo po penkis poterius, 
kad dievas duotu dvasią 
šventa tūlai moteriai ir kad 
ji atsitrauktų nuo socijalis- 
tų, bet prisidėtų nrie jų.

Ar tai ne juokingas dar
bas?

Kita senmergė susitiko 
vieną laisvą mergaitę ir už
sipuolė ant jos, kad važiuotų 
sykiu su ja i New Yorką ir 
atliktų išpažintį. Senmergė 
sako: “Aš nuo Velykų jau 
keturis sykius buvau išpa
žinties, o tu visai neini! Jei
gu jau nenori su manim sy
kiu išpažintį atlikti, tai va
žiuokime pas kleboną pasi
kalbėti !”

Mat, senmergė mano, kad 
ta mergaitė tik tiek proto i 
turi, kiek ir ji pati. 1

Jeigu katalikes merginos 
tik tokiais juokais užsiimtų,.

merginos mažai rūpinasi vi-; 
i. suomeniškais dalykais ir

nabąšninką į ka-

•’■•.-larMii

Pabaigusi* kursą akušerijos BELLEVUE HOSPITAL TRAINING 
SCHOOL for MIDWIVES, NEW YORK. Pasekmingai atlieka dar
bą prie gimdymo. Patarimus duoda dykai. Reikalaujančios kreip
kitės šiuo adresu: *

265 Berry Street, Brooklyn, N.Y.

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

Kazimieras W. Ziurinskas and €o. 
Kostumieriškas Kr jaučiu s.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

prantama, moteris irgi šį -------- „ --------------- - t _
bei tą atsakė ir pareikalavo/tai pusė bėdos būtų, bet yra

i r.ės, kad mūsų priešams ne
pavyks darbininkišką judė
jimą nuslopinti tokiais pra
simanymais “Raudonran- 
kių” organizacijos, kurių 

i niekas nežino ir niekas ne
girdi.

Man

ji’inu jumis kovoje su tokio
mis ypatomis, kaip popai iš 

v } ---------------' --------------- C ? ---------

gražy-, rįe bando ant jūsų žymaus 
1 ir gero vardo užmesti tokių 
• bjauria ir juoda dėmę, ko- , . , , .. . .
> kios dar iki šiol nei vienas ... ’/os, kad t>ę visi

i Laisves skaitytojai, kurių 
'prenumerata jau baigiasi, 
'pasiskubins ją atnaujinti ir 
tuomi duos “Laisvei” dides- 
----------- Apart to, kiek- 

ivienas “Laisvės” skaityto
jas, kuris tik jai prijaučiu, 
kuris tik supranta jos nau
dingumą, privalo prikal
binti nors po vieną naują 
skaitytoją. Jeigu męs taip 

'padarysim, tuomet “Laisvė” 
susilauks didelės paramos. O 

I tų męs privalom padaryti, 
i nes mūsų, darbininkų, šven
čiausia pareiga remti savo 
klesos reikalus!

Aš prižadu “Laisvei” gau
ti keliatą naujų skaitytojų 
ir tuojaus įstosiu i bendrovę 
—kooperaciją, nupirkdamas 
■keliatą šėrų, tik praneškite 
Šero vertę (sero vertė $5,bet 

spauda kėsinasi l;ugal direktorių nutarimą

LAIšKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamoji Redakcija!

Man, kaipo darbininkui, 
liūdna, kad pastaruo-

žą r"''va*bėlę. Visa, ką aš
gale:'ui pasakyt, tai kviesti labai
svečius ir gimines eiti na-|ju laiku darbininkų priešai 
bašninko pėdomis. Jį bias- per savo :
kė gyvenimo audros i visas {ant tų laikraščių gyvasties, 
puses, kaip blaško ir dange- kurie visuomet užstoja dar- 
li iš mūsų, o vienok jamlbininkų reikalus. Man ro-

išsvk reikia pirkti nemažiau, 
kaip du šėru, t. y. už 10 del. 
c paskui galima pirkti po 

.už 15, 20, 25 
laikraščiai tu-1dolerius ir tt. — Red.). Ti-

, niekad nepritrūko kantry- ’ dosi, kad tautininkų ir kuni- viemy L^ ty.
bes veikti. Jisai ir senose gų leidžiami L. ? 7 , .

ištikimas retų užtarti darbininku kle-.kiu, kad ir kiti draugai ne-
________ __ ; _ ~ , atsisakys nuo paramos. O 

*sų draugais, bet jie to nepa-', gal .tūli draugai sugalvos ki- 
Pastaruoju laiku tokius būdus parėmimui.

sift

Siuvu siutus, overkotus ir reinkotus, o taipgi 
ir kitokius drabužius pagal naujausią madą ir už 
pigiausią kainą. Todėl, draugai - darbininkai, 
kreipkitės prie manęs, nes aš esu jūsų draugas. 
Jūs tankiai remiate savo priešą, sustiprinate jį savo 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi esu darbi
ninkų partijos žmogus ir visada su jumis darbuo- 
siuosi. Man nerūpi jumis išnaudot, bet jums pa
tarnaut. Turiu viltį, kad perskaitę šį apgarsini
mą jūs, draugai - darbininkai, pasiųsit man atvi-. 
rutę ir savo adresą, kur gyvenat, o aš atvažiuosiu 
pas jumis ir atsivežšiu įvairiausių sampelių. Ga
lėsit išsirinkt pagal savo tikrą norą. Paimsiu mie- 
rą ir bus pasiūta taip, kaip tik jūs norėsit. Darbą 
gvarantuoju.

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip 
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, “Naujienas”- ir 
kitus. - ■

Jisai ir senose gu leidžiami 
dienose likosi i______
tiems idealams, kuriems tar-lsos reikalus, turėtų būti mu- 
navo jaunu būdamas. , .

Paskui męs keliavom į ka-1 daro.
pines, nors pakeliui reikėjo “V iei-^ — ------------ Q p
užsukti bažnyčion, kur kuni-,kiai pasikėsino jxnt darbi- , , bhonas.
gas paskaitė trumputę loty-'Rinkiško laikraščio “Lais- Scranton, l a.
nų kalba maldelę... * .Taip, vės”, kurį leidžia ne viena 
mat, norėjo senutė motina ir ir ne dvi ypatos, bet darbi- 
dalis “svieto”. Keista buvo ■ runku kooperacija, priskai-1 
toj bažnytėlėj. Nežinau tydama tos kooperacijos re-{ 
kaip kam, bet man -----
žmonių tarpe visuomet jau-‘žmogžudžių, 
kiau, negu ten, kur kodylą tuvninkų”_ 
smilkina. Nenusiramina te- kad L. Prūseika ir J.

NEWARK, N. J. 
Atėjo užpuolimo gadynė!

■ Sakau, kibą jau žmogus 
gyvų daktorių ir viršininkus prie turėtum daug didesnę galvą 

~ “Vienybė Lie-i ir už paties Saliamono arba 
aiškiai pasakė, mūsų kurio nors didvyrio, 

1 j tai: ambasadųxi. us 
Gabrio-Paršelio, dr. Rut
kausko, kun. Duros arba 
naująją galvą brolio šnervy- 
do ir tai vargiai galėtum at
sakančiai “išekspleinyt”, 
kaip tas svietas “supiksy- 
tas”.

Tik klausykite! Kunigai 
sako, kad bedieviai negerai 
daro, nes jie nuveda katali- 

lias, o mums rytoj reikės jau už kapitalistų reikalus, bet kus ant tokio negero kelio, 
vilkti sunkybės jungas. Męs nepaiso darbininkų reikalų, j kuriuomi paskui kunigai vi- 
dėkingi velioniui, kad jisai baisus yra darbininkų lei- sai negali nei paeiti, nei pa
dirbo, bet mes, gyvieji, tu- džiamas laikraštis. 1 .......... (
rime imti iš jo pavyzdį” — pasinaudodami < 
toks buvo motyvas F. J. B. į darbininkų bedarbe, bando j atkerta, kad kunigai,bemul- 
nrakalbos ir ji žmonėms tą laikraštį pasmaugti, kindami žmones per devy- 
daug labiau patiko, negu a- Jie labai džiaugtųsi, jeigu j nioliką šimtų metų, visą pa- 
no kunigėlio šalti, nejaukus, pavyktų “Laisvę” ——i; 
nesuprantami ir už pinigus nuo. žemės kamuolio, 
pirkti žodžiai. < _ ? ’ _ ' \.

Grįžom namo. Vieno iš i ryti tik Rusijoj, kur galima bėga žmoni 
tų, įęurie dar vakar buvo visokie provokatoriški dar-, penty tos”

Ne- kaip 
nais nei širdis, nei jausmai, viackas priklauso prie“Rau-( 
girdint trafaretišką poterė- doniosios” organizacijos ir 
Ii, žinoma, už pinigą ir tai yra tos organizacijos virši- 
dar kokia tai nesuprantama ninkais. Reiškia, “V. Lie-1 
kalba. jtuvninkų” ir kiti nori pa-

Ant kapų pasakė p rakai- smaugti tą laikraštį,kurį lei-1 
bą F. J. Bagočius. “Nabaš-{ džia susispietę patįs darbi
ninkas atsiskyrė su pašau-Įninkai—kooperacija. Tiems, 
liu, bet mums reiks gyventi, kas palaiko kapitalistišką si-| 
Jam užsibaigė erškėčiu ke-'.stemą, kas guldo savo galvą

■

t

. Ir jie, važiuoti.
dabartinei Bedieviai netyli ir tuojaus 

j - - 7 ----  --- c,-- 7 ’ ---------

pasmaugti, kindami žmones per devy-

nušluoti, šaulį privedė prie tamsybės, 
Bet, ištvirkimo ir žudynių, kad 

apsiriko:_jie tą galėtų pada-’šiandien Europoj visos upės 
nių krauju “nu- 
. Na, ir kad kyt-

Atwk.es


'

Ji

’■ .. -i •' .

LAISVĖ 5
■ norėjo dvasią*atstovus ne nuo draugysčių,'lauš ir keliatą galionų degti-’ir šautuvas iššovė pataiky- 

šventą pamatyti, bet bejieš- bet nuo skaitliaus narių ar- nes, susikvietė visus pažįsta- damas į veidą. Tas klausi-
ras, tai dabar žinok, katrų geidus ir
teisybė? j _ ,

Dabar jau žmonės prade- kodamas dvasios šventos, ba nuo įmokėtos sumos pini- mus ir pradėjo puotauti. Be- mas7pasiliko neišrištu. (Ro
jo pasakoti, kad atėjo pas- visai nepatėmyjo, kad jo ga- gų. Jeigu L. T. N. draugys- —x — ' i— .... i.....................
"1 . . . A • . V • 1 • i 1 * • — • V 1 -J— . 1 * A • 1*kutinę užsipuolimo valanda, spadinės dūšia išspruko tė pasielgsianti taip, kaip1 
Žinomas dalykas, kad mū- laulan. jos savo rezoliucijoj nurodo,*
sų kunigėlis ir tautiečių va-1 Ir jeigu jau tie prasižen-1 tuomet galima būsią L.T.N. * 
dai jau nuo seniai turi viso- geliai tapo nubausti, tai tiek išgelbėti nuo pražūties (sū
kių nesmagumų iškentėti, y- to, gal jie ir verti nubaudi- prask, nuo bedievių).
pač bedieviai visokius “tink- m o. Bet jeigu šiandien kas 
sus” kaišioja po nosia.
kunigėlis, kaipo dvasiška a

Besiginčijant kaslink mi-
Bet .išdrįsta kaltinti kunigą Šak- nėtos rezoliucijos, A..Vait- 

t-:nevičių, kad jis pabėgo, tai kus pasakė, kad minėtos 
saba ir tautiečių vadai, kai-.tikrai sakau, kad tokį žmo- draugijos lietuvių bažnyčią 
po mokslo vyrai, kantrus, gų galima palaikyti už cha-į pavedė airiams, o dabar nori 
per visą laiką tylėjo, laukė, imą, beširdį ir dar be kito- * panašiai pasielgti ir su L. T. 
kad kokiu nors būdu gavus kių tinksų. J 
progą ir atkeršijus i 
nedorėliams. R

Bet štai, šmakšt ir pasi- niškesni, jis niekados ..... .........v----- -
taiko proga! Kiaulėnas su mūs nebūtų pabėgęs. Kada'čių vadai pradėjo prie Vait- 
Montvidu papildo žmogžu- aš su juomi pasimačiau, tai .kaus kabintis, norėdami jam 
dystę, o kunigai vienu žo- jis man sako: “Ir 
džiu, tartum susitarę, i, 
skelbia plačiam svietui, kad venimui

. Jeigu jam ne- Namu... (Vaitkaus ištartus 
tiems'būtų atsitikęs “trubelis” ir, žodžius, kurie spaudai ne-

• parapijonai būtų buvę žmo-’tinka, apleidžiame.—Red.).
; nuo' Tie žmonės bei draugys-

puotaujant tūla moterėlė su-1 dosi, tyrinėjimai turėjo tą 
’sipeša su vaikinu; vaikinas klausimą išrišti? Red.), 
sudraskė moterėlės drabu- Bet kas keisčiausia, kad 
žius. Moteris pašaukė poli- korespondentas, paminėda-

i - x-__ x-„c- Toj para--
Vaikinas turėjo pij°j gaji būti daug tokiomis 

užsimokėt 12 dolerių su cen- pavardėmis ir žmonės per-, 
tais bausmės ir keturis do- skaitę nežino, su kuriuom 1 
lerius moteriai už sudrasky-, Kapicku atsitiko nelaimė. J. 
tus drabužius. Laike teis-'Kapickas paėjo iš Kauno, 
mo publika turėjo įvalias gub., Vilkmergės pav., Ku-! 
2,10kų. piškio parap., f*-1--1--

Reikia pažymėti, kad di- vienasėdžio. S. V.

Bet kas keisčiausia, kad VIENTAUČIAI!

Tie žmones bei draugys-

ciją ir vaikinas tapo suaręs-1 mas velionio paėjimą, pasa- 
tuotas. Ant rytojaus buvo kg tik parapiją. ' 
teiSmaS Voilzvnoc l-nrnin __ ii 1__—i* .1 _

Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy
site PINIGUS, kreipkitės per laišką ar ypatiškai pas visiems 
gerai žinomą LIETUVIŠKĄ BANKIERIŲ

juokų.
pciv., liti , 

piškio parap., Šalnakundžių 1

Henriką C. Zaro
ir reikalaukite jo kurso, o tuom sugėdysite daug pinigų.

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČĖDIJIMO J 
VALDIŠKA TAUPOMĄJA BANK A AR KASA ir įteikia iš
siuntusiam BANKINE KNYGUTE. J° bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoti.

džiuma mūsų jaunimo, va
saros laiku, daugiau nieko 
nežino, kaip tik šventadienio 
sulaukus išvažiuoti ant far- 

Pirmiau- mų ir girtuokliauti. Girtuo-

BRIDGEPORT, CONN.
Rugpjūčio 1 d. pas Liti-' 

, džus buvo parengtas drau-' 
.xx^. v.xx ____ ---- ant Vaitkaus kliauja netik vaikinai, bet ir; pjškas vakarėlis kur besi-
reikalinga—-visko'skundą Liet. Piliečių drau- merginos. O paskui, su-'linksminant tapo pakviesta

žo- jis man sako: “Ir ko man! už tai atkeršyti 
pa- pas jus trūko? Kas tik gy-’siai padavė

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

bedievių vadai nužudė kuni- 'turėjau: šiitą kleboniją, jau- gystės susirinkime, bet. susi- prantama, susipeša ir po tei- per j. Segevieių paaukauti nnrimp ma-linukuose nakvoti
gą Žebią ir jo gaspadinę.Su-įną gaspadinę, visokių gyvu- rinkimas isteismo. • 1 uomet srnus tamposi. . nukentėjusioms nuo kares. slvįų kad supratus ta kas i as prie naujos
prantamas daiktas, kunigai lių, o pinigų, tai kaip šieno, padavė skundą šv. Roko Laikas būtų susiprasti ir! Visi sutiko ir aukavo šios'"npcnnHnhnn^’ nos'/kordvklos stovi •
gerai žinojo, kad tiedu'Tik per tos gaspadinės ne- draugystei, kad Vaitkus bū- paliauti girtuokliavus. ypatus: R. Brazys; Z. Pui-'p-praf žinom kad nėranasair-*darbia ir laukia d1’
žmogžudžiu tikmti ir gen.atsargumą negalėjau ilgiau tų nubaustas arba is drau- Apsvietos Draugas. siute ir Segevičia po $1.00; v tokio daikto ko Žmopaus’(’-viai‘liepia oabr 
VninKtnl O-1 ik, „apaIa t.... ThH iv Invninn vicVa o .Uni J p-vsfps nra šnl i n tn s Dmnavs-_____________ t c_________________ ,;x;? a t ! U UcimLU, KU 41 nu^u Ub ( .< < 1d p1lU ęt p<Udlkatalikai, bet jie norėjo tru-jbūti ir turėjau viską aplei- L /] L.. .L < r. X •» ' trnrrmpūtį “pnfūlinti” bedievius ir 
pažiūrėti, ką jie tuomet da
rys.

/\le kas tau! Bedieviai — 
toki sutvėrimai, kurie bai- 
kų nepažįsta. Jie manė, kad 
kunigai ištikrųjų nori jiems 
savo žmones primesti ir 
tuojaus pradėjo nurodinėti, 
kad tie žmogžudžiai yra tik
ri Rymo katalikai. Kunigai, 
nenorėdami su bedieviais 
ginčytis, nes jie visgi pro
tingesni, tuojaus Kiaulėnui 
ir Montvidui davė paskutinį 
patepimą, liepė Kristaus kū
ną suvalgyti, įtraukė į dan
gaus karalystės knygas ir 
atliktas kriukis.

Dabar daugelis šneka, ko
dėl kunigai “nepafūlina” be
dieviu primesdami j’iem« tė
vą Domaza Macochą, kuni
gą Richesoną, kunigą 
Šmidtą, na, ir daugelį kitų 
kunigų?

Bet aš pasakysiu, kad 
žmogus, nors su senąją gal
va, visgi gali suprasti, kad 
šių asabų negalima prilygin
ti prie tu žmogžudžiu, nes 
jeigu jie kitu kuo nesiskirtų, 
tai nors pakaušiais praskus
tais atsiskirtų.

Nekurie kaltina, būk tė
vas Damazas Macochas kir
viu nukirtęs galvą savo bro
liui. Bet kitaip jis ir nega
lėje pasielgti. Elena verkė 
ir skundėsi, kad savo vyro 
nemvli. O juk katalikiška
me tikėjime pasakyta, kad 
jeigu kunigas surišo vyrą su 
mote re, tai tą mazgą niekas 
nedali atmegzti ir niekas ne
gali jų perskirti, kaip tik 
grabo lenta. Macochas, bū
damas geni kataliku ir tu
rėdamas gailistinga širdį, 
susimylėjo ant Elenėlės aša
rų ir jai patarnavo—pasi
ėmė kirvį ir nukirto tą maz
gą, kurio, niekas negali at
megzti.

Tiesa, Domazas Macochas 
dar išlupinėjo panelei šven
čiausiai deimantines akutes, 
bet už tai ji kaltinti negali
ma, nes įdėjo stiklines. O 
juk per stiklines daug ge
riau matosi, negu per dei
mantines; deimantinės tik 
spindi, o stiklinės šviečia. 
Reiškia, Macochas padarė 
“onereišeną” ir atliktas 
kriukis.

Nemanykite, kad kunigas 
Richesonas buvo koks pie
muo ir pradėjo kibti prie 
merginos, kaipo koks cha
mas, mužikas, kuris, pama
tęs dailią merginą, “runija” 
gatvėmis paskui ją. Jam, 
kaipo dvasiškai asabai, la
bai norėjosi pagelbėti nelai
mingai mergaitei, bet jeigu 
ji mirė, tai ar gi čia jo kal
tė? Juk tai pačios merginos 
buvo kaltė, kad ji buvo silp
na ir mirė.

Bedieviai labiausia kalti
na kunigą Šmidtą, kam jis, 
girdi, pjūklu supjaustė savo 
gaspadinę. Tai kvailas kal
tinimas ! Jeigu gaspadinė 
nebūtų apsirgti s ir jeigu 
daktaras nebūtu pripažinęs, 
kad į ją įlėkė dvasia šven
ta, argi kunigas šmidtas

važiuoti”.
Pater Noster.

(Toliau bus))

gystės prašalintas. Draugys
te 44 balsais prieš 43 nubal
savo nubausti.
Kadangi draugystė turi iš

rinkus ant visu metu teisė-
C 4-

ją, tai visus “prasikaltėlius” 
atiduoda teisėjui, kuris ir 
teisia prie uždarų durų, 

i Taip atsitiko ir su Vaitkum. 
Teisėjas “už ardymą broliš
kos vienybė

CHICAGO, ILL.
Rubsiuviai organizuojasi.
Pats judėjimas tarpe rub- 

siuvių mūsų mieste yrabj 
daug gyvesnis, negu, kadvienybSs» nuteis6 kad 
pirnnaus buvo. Kada jvyko, v>u,!US nl,iv;ilo užsi^okgti 
persiskyrimas su U. G. W.v-. h.„!sr‘(-s> 0 jeigu neužsi. 
of A., išsyk buvo daug ne-, kęs tę)j bus prašalintas iš 
susipratimų del orgamzaci- 
jos: vieni norėjo remti se- 8 d. rugpjūčio buvo susi

rinkimas šv. Roko draugys
tės ir Vaitkus pareikalavo 
viešo draugystės teismo. 
Jis faktiškai prirodė, kad 
draugystės nariai neteisin
gai nubalsavo jį nubausti, o 
“teisėjas” visai neteisingai 
savo nuosprendį išnešė. 
Nors buvo iškilęs didelis 
triukšmas, bet visgi Vaitkus 
likosi išteisintas, t. y. di
džiuma balsų sulaužė teisėjo 
nuosprendį.

Iš to visko matosi, kaip 
nepraktiškai draugystė el
giasi, išrinkdama ant visų j 
metų vieną teisėją ir jam Į 
pavesdama visus dalykus, j 
Apie tai turėtų draugystės 
mariai truputį pagalvoti ir tą 
dalyką atsakančiai sutvar- 

ir ;kyti.

YOUNGSTOWN, OHIO.
8 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos L. S. S. 56 kuopos. 
Kalbėjo drg. K. R. Baltrū
nas iš Rochester, N. Y., te
moj “Kas tai yra socijalistai 
ir socijalizmas?” Kalbėjo 
labai puikiai. Ant pabaigos 
buvo duodami, klausimai,ku
riuos išrišo gerai ir klausė
jus užganėdino. Publika už
silaikė ramiai. Aukų pa
dengimui 
$1.30.

Daugiau tokių prakalbų.
*

* *

Dabar mūsų mieste tarpe 
politikierių verda didžiau
sia kova. Mat, artinasi no
minacijų laikas, tai repub- 
likonai su demokratais ima
si, kaip levai. Vieni kitų 
pradėjo visokias šunybes į

Sinkus, F. Andruškevičia, 
A. Stupiutė ir M. Liudžiutė 
po 50c.; A. Krikščiūnas, J. 
Slavickas

kaitis ir 
po 25c.

Pinigus 
Šimkui .

J. To tūlas, J.1 
J. Loris, J. Jor-| 
N. Rasimavičiutė:

nutarė pasiųsti das Lietuvoj
M1VUS1

MAHANOY CITY, PA.
1 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos vietos lietuviu kuni
go. Kalbėjo S. Šimkus. Jis 
daugiausiai agitavo nesi
gailėti aukų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams ir po 
karės grįžti į Lietuvą. __
kos buvo skiriamos Tautos 
Fondui.

Kada kalbėtojas pertrau
kė prakalbą, tai aš papra
šiau balso, nes norėjau pla- 

aikštę kelti ir iškelia net tą,' tesnių paaiškinimų. Bet 
kas buvo padaryta dvide- i pirmininkas kunigas Dargis 
šimts metų tam atgal. Bu- ■ atsakė, kad šiose prakalbose 
vusis policijos, viršininkas1’" 
pasirodė didžiausiu “grafte- 
riu”.

Darbininkai, dabar ne
miegokite, bet žiūrėkite, 

I tuomet persitikrinsite, kas 
per vieni tie demokratai ir 
republikonai.

surinkta

Kas ry- 
į gyvulių 

stovi minios be
darbių ir laukia darbo.Darb

iai liepia palaukti. Ka
ida pradės darbai eiti geriau 
— nežinia, bet dabar darbi-

i protas negalėti! suprasti.
Taigi kunigėlis bijojo, kad 

męs jo parapijonams nepa-pankai baisiai vargsta, 
'sakytum teisybės,tai irneda-l Kurie naujoj skerdykloj 
A C mums balso. Supranta-:dirba, tai labai mažą užmo- 
ima, kas skaito laikraščius,'kestį gauna: moka po $2.50 
i kas šiektiekprotauja,tasma-! Į dieną: darbo diena —.9 
Ito. kaip klerikališkasis fon-j valandos. Tiek gaunant ir 

j aukas dalina, prie tokio brangumo pragy- 
mieste Patuškai.veninio reikmenų, labai sun- 

" gyventi, ypatingai 
kurie turi šeimynas.

Ipia tik tur-j Bet kaip nėra geresnių dar- 
ir pažįsta- bų, i

Štai mūsų 
gavo iš Lietuvos laišką,.kur J'u *■ y ' I .
nurodoma, kad kunigai gau- tiems, 
na pinigų, bet š 
tingesniuosius 
mus, bet į kitus visai nepai

!bų, tai bedarbiai, kad išsi- 
'gelbejus nuo bado, nepaiso į 
i žemą užmokestį, bet veržia- 

Męs matėm, kas buvo pa-'?i i dirbtuvę, kad tik darbo 
kyta “Tėvynės” N. 30, kad gavus. Kapitalistai gi is to 

U AIJ°iP- Gabrys už surinktus pini-i b' naudojasi^ jie matydami, 
' Au- lgUS leidžia francūzų ir ang-'bad minios išalkusių darbi- 

lii kalba žurnalą. Kada Ga-. njnkų stovi u z vartų ir lau- 
brys rinko aukas, tai sakė,/da, kada (urbtu ves vartai 

- - - ' __ i atsdarys ir darbdavys pa
karės. bot dabar leidžia koki ^'uiks Į vidų, moka koma- 

ą ag i žiausias algas.
Bet darbdaviai dar tuom 

porą 'neužsiganėdina, kad darbi- 
ninkai už pusdykį dirba —-

kiti gi ėjo atvirai su Amel- 
gamated Clothing. Workers 
of Amerca. Pastaroji dau
giau užsitarnavo nuo žmo
nių užsitikejimo. Kada A. 
C. W. of A. vietinės unijos 
nutarė ir pradėjo vesti agi
taciją tarpe neorganizuotų 
darbininkų, tai pradžia buvo! 
labai sunki, nes žmonės vis! 
dar mislijo, kad ta pati or
ganizacija, t. y., U. G. W. of j 
A. Vienok, laikui bėgant, 
persi tkrino, kad tai visai ki
ta organizacija.

Šiai organizacijai jau pa
sisekė laimėti apie du strei
ku: Chicago j Cohn Rissman 
i) Chas Kaufman. Tie lai
mėjimai darbininkams pri-Į 
davė daugiaus energijos rJ 
drąsos, kurie dar nėra orga-i 
nizuoti. Žmonės skaitlingai! 
lankosi į susirinkimus ir* 
stoja unijom nepaisydami į* 
tai, kad darbdaviai Jtios uz ų<a||30S g g JQ5 kuopos.! po kuria pasirašo 
tai pei sekioja._ PasKutmis j<aibėjo T.J.Kučinskas dvie- * galės Vaikas.

uzsibaige darbininkų laime-Įr darbininkų skurdas ir.su teisybe. Pirmiausiai ko-| lai matot, kuom kunigėliskad nereikalinga žmones 
jimu, labai geiai atsiliepe kaip nuo jo galima išsigelbė-; respondentas sako, kad štai-j baugina, j _
ant suoiganizuotų darbinin- ir tikėjimo klaidingumas.!giai mirė Bikulčiu vaikas ir ’Migeliui už tokias malony- 
kų. Kas pas mus sunkiau- Į Kalhėtojag savo užduotį at-j anglų laikraščiai praneša, * bes, bet męs manom, kad 
šia, tai kad trįs trečdaliai y-:pko gerai. Nurodė, kokias būk miręs nuo ___ “. / į "
ra moterų dirbančių rubsiū-, baigenybes žmonijai atneša! Vaikas mirė ne staiga, bet /amžinai nepražudytum. 
vystės pramonėj. Jos daug karės ir kiek gyvasčių pra- sirgo 9 dienas ir

kad šelps mlkentėjusius nuo

ten žurnalą. Ir kodėl jis; 
negali leisti, kad jam tam-i 
sus žmoneliai sudėjo 
tūkstančių dolerių! , # .

Mes matom “Keleivv” i reikalauja daibininkų iš- 
pranešimą,*kaip kunigai eik- jčkhnybės, reikalauja

jis esąs gaspadorius ir per 
tai jokio balso neduosiąs. 
Kaslink platesnių paaiškini
mų, tai jis pats paaiškinsiąs.

Paskui prašė balso vietos 
L. Š. F. komiteto pirminin
kas V. Žemaitis, bet kunigas 
ir tam nedavė ir pasakė: 
“Ne čia vieta žmonės klai
dinti. Čia viskas eina ko- 
geriausioj tvarkoj” . Ant 
galo kunigas pridūrė, jeigu 
dar męs balsų reikalausime,

>, nuo
pirmų darbdavių atnešti pa- 
liūdyjimą, kad ten dirbdami 
buvo ištikimais; darbdaviai 
bijo, kad į jų dirbtuvę neįsi
skverbtų susipratę darbinin
kai ir nepradėtų tamsesnius 
šviesti. t

4 d. liespos buvo pašventi
nimas naujosios skerdyklos. 
Iš La Platos į Berisso pribu
vo specialis-traukinys, ku- 
riuomi atvažiavo kapitalis-

voja surinktas aukas nuken- 
tejusiems nuo karės lietu
viams. Jie už kiekvieno 
straipsnelio parašymą pai
ma po kelias dešimtis dole
riu. Iš Tautos Fondo kuni
gėliai ir jų kompanai jau 
spėjo daugiau tūkstanties 
dolerių savo reikalams iš
eikvoti.

Kunigėlis bijojo, kad męs 
nepareikalautum platesnių 
paaiškinimu, iš ju to šeimi- . 
ninkavimo, per tai ir paša- P/’J bl]s darbininkai įsnau- 

. Joiami. Jie vaikščiojo ir 
Širdingai aciu ku-|]<v.1i]mįi Kunio-ėhN hiioin Igėrėjosi dailiais mūrais ir 

- i kad naraniionai nem a lėtu’' naujom automatiškom maši-IlSclCl petį cipiJUilcll UUp 1 clllC LŲ v ą r x • i •
x -t- .-į galvoti, kas ju pinigais nau-.......................
“choleros”.!kunigėlis uz teisybę visgi tioias;

ilga, ui-i vxx.xzxxxxexx xx^x vvxxvxvxj wxxxx. kaudamas mano, Kati tie jo
net trįs * Dabar kįla klausimas, ko- kruvinai uždirbti centai bus 

dėl kunigėlis nedavė balso? nusiusti j Lietuva ir p; 
[Jis bijojo, kad męs nepasa- klius‘ tiemS) kurie"- badauja. 
, kytum publikai, kaip Lietu-. Tuom tarpu Tautos Fondo 
■voj klerikališkasis fondas viršininkai už kiekviena pa- 

!______  ___ ____ f   _____ o____________  i.__. aukas dalina nukentėju-
nusileidimas prieš darbda- kalbėtojas nurodė tas visas Įžasties girtuokliavimo pami-. siems nuo karės lietuviams, dešimtis doleriu, 
uina Lpi iii tn vniK rla vlirl n _ , • . • • • y. i.— *   : j _ ~ t I TTi-i v-G ic< Li in Irn G i n „ t

tai persekioja.
i streikas New Yorke,

D-gas.
Bačkų Naikintojas.

LEWISTON, ME.
8* d. rugpjūčio buvo p ra

LEWISTON, ME.
“Laisves” N61 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija,
► Lakštin- tai tuomet pašauksiąs poli- 

...... .o___ _____ Bet korės- ciją ir numalšinsiąs 
kuris jC)Se temose: karių baiseny- pondentas truputį apsirinka ’ balsus.

mūsų v

nuo

vystės pramonėj. < 
kantresnės ir daugiau nusi- ryįa# 
leidžiančios darbdaviams.

daktarai tyrinėjo, bet ligos 
Antroj temoj aiškino šven- nesurado (?—Red.).

VjL- • 11,1 / 1 ’ . ’■ Toliaus korespondentas
Bet buvo ir tokių,1 rašo, kad J. Kapickas buvęs 

i, nes , didelis girtuoklis ir iš prie-

dėl kunigėlis nedavė balso?

l aipgi jos mažai paiso apie ragta ir publika labai pri- 
orgamzaciją. lie dalykai, juokino. .1.
kaip didelis kantrumas Jr kuriems labai nepatiko

vius bei jų tarnus, darbda- nesenmones, kurių tikintieji šęs protas ir nusižudęs. Ir 
viams daugiau duoda drąsos prisilaiko. Daugeliui išro-!dar priduria, būk jis už gir- 
persekioti tuos žmones, ku-i^ kad kalbėtojas tikėjimą! tuokliavimą buvęs iš L. S. 
rie drįsta ką nors reikalai!-'niekina. Dvi moterėlės ne- 105 kuopos prašalintas.
t** M()terįs neperniato ma-1 iškentė, atsikėlė nuo suolų,! čia vėl netiesa. Velionis 
terijališkos naudos, jos nesi-į parodė kalbėtojui ameriko-; nebuvo girtuoklis, kokiu jį 
gilina į tą dalyką ir nesvars- niška špyga“ir išėjo per du- i korespondentas 
to apie daromas skriaudas J rįs ų___ .......... ........ ’ ž č.lš.
Mažai arba visai nėra tarpe niacjjų, kurias atliko vieti-įsigėręs ir kada draugai pra- 
moterų tokių, kurios būtų nįaį vaikinai. Taipgi buvo ’ dėjo tyčiotis, kad jis girtuo- 
aktyyjškos organizacijoj renkamos aukos lėšų paden- Įkliauja, tai velionis atsakė, 
veikėjos, nors jų daugelis gimui; surinkta 8 doleriai su * kad jį nugirdė kiti ir rengė- 
priklauso prie unijos. Dau-1 centais. ............ ' ’

r perstato.
Pertraukoj buvo dėklą-i Tiesa,prieš tai buvo syki nu-

guma dar prisilaiko savotiš
ko persitikrinimo, kad uni
ja, tai bedieviška organiza
cija. Tas jau aiškiai paro-l _
do, kad jos nesupranta apie ’s. s’ 51 kuopos/ Kalbėjo D^ 
tas organizacijas, kurios Klinga. Prakalbos išėjo ge- 
darbininkams neišvengtinai, rai, nes oras buvo gražus, 
reikalingos dėlei pagerinimo' tai ir žmonių atsilankė gana 
savo būvio. Galima tikėtis, : daug. Pertraukose buvo 
kad laikui bėgant organiza-1 dainų, deklamacijų ir mono-
ei ja įgis stiprią papėdę.

“L.” Reporteris.

MONTELLO, MASS.
“Laisvėj” jau buvo rašy

ta, kad šv. Roko ir Lietuvių 
Piliečių draugystės buvo 
sušaukusios ekstra mitingą, 
kuriame išnešė rezoliuciją,

būtu ją pjaustęs? Nieką- kad Lietuvių Tautos Namo 
do«! B«t kunigas buvo žin- draugystė pripažintų siųsti

i į

aukas dalina , nukentėju-

si iš to buto kraustytis. Iš 
kuopos irgi niekas nepraša
lino, nes velionis 20 d. liepos 
pranešė nekuriems kuopos 
draugams, kad iš kuopos iš
stoja.

Netiesa, kad velionis gavo 
proto pamišimą . Jis iki pat 
nelaimingajai minutai bu
vo sveikas ir dar atėjęs ant 
vakarienės juokavo. Bet 
kada įėjo į kambarį, tai pa- 

D. Klinga turi kalboj gabu- sigirdo šovinys. Negalima 
mą ir nuosekliai klausimus tvirtinti, kad jis ir pats nu- 
riša. Vietinis, .šižudė.

Lakštingalos Vaikas.

GRAND RAPIDS, MICH.
7 ir 8 d. buvo prakalbos L.

logų. Viskas buvo gerai.

Gali būt, kad išne- 
į tyčių tas atsitiko Jeigu šė
poj buvo užtaisytas sau tūRUMFORD, ME.

8 d. rugpjūčio buvo labai vas, o jis ėmė iš šėpos dra- 
iškilmingos krikštynos “su- bužius, tai galėjo šautuvas 
sipratusio” parapijono. Kad kristi ir iššauti. O gal jis 
pažymėjus tas iškilmes, par- buvo į šėpą įlipęs ir koja už
sivožė keliatą bačkučių a-mynė ant šautuvo liežuvėlio

I
*'1 11 ' •' V1' n.

O gal jis

Kunigėlis bijo, kad jo išti-* 
kimi parapijonai neišgirstų I 
teisybės žodžio ir nepradėtų 
galvoti, kas jų aukomis nau
dojasi.

1 Kunigai nori, kad parapi- 
; jonai nieko nemąstytų, nie
ko negirdėtų ir nieko nema
tytų. Pavyzdžiui, kunigėlis 
1 d. rugpjūčio sakydamas 
pamokslą štai ką pasakė:

“Mano mieli klausytojai! 
Kam mums reikalinga gvil
denti tikėjimą, kad męs apie 
jį nieko nešuprantame, nie
ko nežinome. Tik vienas 
augščiausias tegul apie tai 
žino. Męs, katalikai, net 
gamtos paslapčių mažai su
prantame, o juk tikėjimas 
yra didžiausia ir nesupran
tamiausia esybė. Tai kam- 
gi mums po tą tikėjimą klai
džioti ir jį gvildenti?”

Matot, kaip kunigėlis kal
ba savo parapijonams. Jis 
nori, kad jie visai nieko ne
mąstytų, bet tik aklai klau
sytų, ką kunigas jiems sa
ko.

Męs, susipratę darbinin- 
kai, visai kitaip norim: męs 
norim klaidžioti, kad paskui 
išėjus ant tiesaus, neklai-

: v-'.č-..’ • . ‘a,- - L į, -V ,'Y ? A

inom. Ant rytojaus kapita- 
nes kiekvienas au-’^stl* laikraščiai koplačiau- 

kaudamas mano, kad tie jo šiai aprašė apie tą apvaiks- 
ciojimą. Bet apie darbiniu-1 
kų padėjimą, kaip ten dar
bininkai dirba ir kiek algos 
gauna, visai nepaminėjo.

Kapitalistų laikraščiai ir 
to nepamini, kad policistai 
daužo darbininkus, kuomet 
jie eina prie dirbtuvių var
tų darbo prašyti. Kapita
listų laikraščiams tokie da
le kai neapeina, jiems dar- 

.bininkų likimas visai nerūpi 
— tai svetimi reikalai ir a- 
pie juos neverta rašyti.

i Kaštonas.

nusiųsti į Lietuvą, ir pa-

sijudinimą pasiima po kelias

Bet męs, susipratę darbi
ninkai, visuomet skelbėm ir 
skelbsime teisybės žodį, nu- 
i’odinėjom ir nurodinėsįme 
jūsų blogus darbelius ir vi
sur ir visuomet reikalausi
me nuo jūsų pasiaiškinimų.

Per S. Šimkaus prakalbas' 
aukų surinkta $55.87.

J. č. Uolionis.

BERISSO, F. C. S., AR
GENTINA.

26 d. birželio mūsų mieste 
tapo pastatyta nauja gyvu
lių skerdykla, vadinama 
“Nuevo Frigorifico Ar
mour”. . Laikui bėgant bus 
priimama nemažai darbinin
kų ir darbininkių. Vos tik 
spėjo naują skerdyklą pas
tatyti, kaip kapitalistų laik- 
raščia ėmė šaukti, kad jau*L. Rimkus 
reikalinga darbininkų ir 
kad čia jau jų trūksta. Ka
dangi Argentinoj daug be
darbių, tai iš visų pusių pra
dėjo darbininkų važiuoti 
darbo jieškoti. Trumpu lai
ku tiek darbininkų privažia
vo, kad jau daugelis ir nak
vynių negali gaut ir turi

KEWANEE, ILL.
“Laisvės” N. 64 tilpusioj 

mano korespondencijoj, su
rašė aukautojų, buvo pada- 

! ryta klaida, kurią dabar ati
taisau. Ten pasakyta: “Au
kavo V. Petraitis, J. Arlaus
kas ir M. Punis — po 50c.; 
J Petraitis, St. Lakitskis ir 
L. Rimkus — po 25c.”

Turėjo būti:
“V. Petraitis — 50c., J. 

Arlauskas, M. Punis, M. 
Keršienė, St. Lakitskis ir 
_. ______; — po 25c. Viso
pasidaro $2.00.

Jurbarko Vincas.
Nuo red. — Ir vėl klaida: 

viso $1.75, bet ne $2.00. Ma
tomai,korespondentas šiuom 
sykiu nepriskaito J. Petrai
čio arba klaidingai skaitli
nes paduoda.
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50c ir $1.00 
gyduoles

Pubniifiii.l kursą Woman* AU-ilicu' 
College. Baltimore. Mil

Pasekmingai atlieka hiivo dnrbii pri< (j 
gimdymo, taipci suteikia vii oi mo rodąs ir W 
paKt'lba invairioae motoru ligose 2

F. Stropiene,*,^",''".. j
SO. l . mass.

A

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačią:

Nuo Reumatizmo ............
Kraujo Valytojas ..............
Vidurių Reguliatorius . . .
Trojanka ..................  25c. I

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių l’’gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

i Akušerka 
-J,- J ■...«»*• M ..

21

ORAKULO

Pora kvestijų Orakului.
Sei, Orakule, ar gird

važiavai nuo vakacijn? (Je- 
sery. Or.). Lisin. ('Gojet. 
Orak.). Aš noriu paduot 
tau porą kvestijų, gal teik
siesi atkreipt si 
ten turi, domą ir 
nyt man, už ką prisiųsiu su
dulkėjusį “proto sandėlį” 
dovanų, nes matau, kad tau

Atsakymai: —
1) Bereikalinga baimė. 

Kol Gabrys gyvas — Lietu
va nežus. Žinai, bratku, kad 
šiuose bakuose tas laimi, 

ikati’o galva geresnė. O už 
Gabrio galvą neturi geres
nės nei vienas džermanas. 
Vieną sykį Lietuvoj, kada 
Gabrys dar vadinosi Parše
liu, vienas piemuo šovė jam 
į kaktą ir, ar tu vierysi, kul
ka atšoko nuo Gabrio kak
tos ir užmušė ant tvoros tu- 

i pinčią vištą. Taigi, bratku, 
ikada lenkai norės mus pa- 
įvergt, tai Gabrys suorgani
zuos drūtagalvių armiją ir 
apšauks lenkam vainą. Ka
da lenkai pradės šaudyt, tai 
jų pačių kulkos, atsimušę

IMAI. lietu viii drūtagalvių kaktas, 
išklos visus lenkus.

O pas lietuvius drūtagal
vių nestoka. Štai kad ir 
“vyčiai”. Į bile vieno “vy
čio“ galvą gali sumušti 24 
bonkas nuo alaus — ir galva 
paliks sveikutėle. Taigi, 
bratku. vyčiai, tai mūs tau
tos išganymas.

2) Su “Liaudies Mokyk-
litin” prastas gešeftas ir O- 
rakulas tuo bizniu neužsi- 
iins. Keli metai atgal vie-

tau liks? Juk tik vieną su-
n/Jn i? -i e t cnnrlnli tiiii /TVkoIz \

name mieste buvo tokia mo
kykla ir Orakului teko būti 
ant jos pre'lekciju. Ten,

\š esu, man rodos, gerai vydami“ su gyvanašlėm ir 
jie žinai, goru tautiečiu, senmergėm, visus kakročius 
tai man tautos klausimas iš kampų išvaikydavo. Mu- 

Tik sės — ir tos užsimerkdavo 
iš gėdos prieš jų zobovas. 
Vyriausias gi tos mokyklos 
pravadyrius taip nuprogre- 
savo, kad gazietos rašo, jo- 
gei jis apsimainė su asilu 
galvom ir gavo priedo uo
degą. Taigi, jeigu tamista 
nori įgyt asilo galvą su uo- 

tverk “Liaudies 
Orakului gi tas

už vis svarbiau ir rūpi, 
sisimildamas, nosies 
krapštęs klausyk. (As tavo 
nosies ir nekrapštau, o prie 
mano nosies tamista neturi 
biznio. Orak.). Kaip tik 
Rusijos caras paskelbė, kad

natomiją, ar autų nuomiją, 
ii’ dabar, vokiečiams užėmus 
\ aršavą, kaipo lenkų sostą-, Mokyklą“, ’ 
pilę, tuojau tapo paskirtas viskas nereikalinga. 
Lenkijos karalium koks tai 
fliukas (Atsiprašau, kadį 
negaliu paduot plein kvosti-1 
ją), tai nuo tada man vis' 
mislijosi ir mislijosi, kuri 
dings Lietuva su savo tau-1 
ta? Man rodosi, lyg kas sa-i 
kyte į ausį sako, kad visa 
Lietuva su visais savo tau-1 
tiečiais teks lenkams ir vis-i 
kas. Aš labai nenorėčia po 
lenkų valdžią būt, Ru^ 
buvo užgynę lietuviams i

Sa liūne.
rorcapiejus: — Li, 

syk, šinkoriau! šita 
degtine man pradeda

Šinkorius:

ATPIGO RUSbKi PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS l RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, G VA K ’-.H DJU. kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PU PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodoše patari 
mai DYKAI. Israndavoju baksus laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU J SAVAITE IŠEINA 1 RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS 1 AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku anl 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Fiiija: 155 CLINTON ST.

BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH. L. L N. Y.
NEW YORK

PARDUODU KARMAS

AUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA

1R3 Roebling SL.

Toje knygoje aprašoma 
visos kares baisenybės. Ję 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per-

Laisves” knygor
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ JKCNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V.. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisves kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 

ant mirties. Kaina ......
MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksą. ši 

knygele išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
Ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dvu- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Paraše K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaite, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi,vob 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių 
kų dainelių ir deki 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
la šią knygelę. Joje yra go
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio. Kudirkos ir kitu žymes
nių poetų. Kaina tik ..........

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ....

LEKCIJOS APIE
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski- 
rimo ženklų, padaro raštą b« 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nain laikraščio 
tui. Kaina t ik

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersųojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kftin* .........

ŽENYBA IR ŽMOGAUS* GYVE
NIMO SIEKINYS .......

PASLAPTIS :.......... į.
GYVKNIYk) banga ...........
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI . . 15c
KONTROBANDNINKAI ............ 20c
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10

ANKINIŲ .....................................20c.
PILENIEČIAI ................................ 35c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................... 40c.
i A DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .................. .. , . ,
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina........
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už .....
DARBAS, kairia .............................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ...
M

Ir šią
15c

Tnl y r* 
lietuvis- 
amacijų

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Leptuzką
IR

Julių Germanavičių 1
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėry mus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. Atsilankykit.o per- I 
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Lackawannos 
geležinkeliu i New Yorką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap
silankyti pas mus. į

BROOKLYN,. N. Y.

NEREIKIA JIESKOTI
Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglį 
kalbą, arilmeliką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na
muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai if 
knyga DY KAi. {dėk štampą. Adresas:

LIETUVIU KORESPOFiDENG!JENE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO

“DIDELE
Nebo pakelio

Visas K"
Tel. 885 Greenpoint.

seniausia užeigos

ISc

A. SHRUPSKl

K61 S.2nd st., Brooklyn,

15c

>4

20c

10<

25c

60c

60c

314

io<
60c

25c
10<

15c-

15c
15c

-10 ryte
--2 po piet

Y vakare

tu

Taipgi pa- 
_ .• Jie 

Raseinų pav., Minkš

ti RIKES 
LIGŲ.

JUOZ. MARTINAITIS

Žichkus
Cary Station/ Ill. 

(66—67)

nesuprantamą 
Ypač šia kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden■ 

.......................... 10

.......................... Iftc
ATSKYRIMO. . .

Pxh mus galite gauti d.#- 
nlaubio siaus, puikios degtinėm ir 
skanaus vyno Patarnavimas 
persitikrinsite.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Spečijalif>tMH Motoriuku Ligų.
E. 50th SL New Tart

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p*

phone .'ft;' Greenpoint

klanas J. h'lisevičia

I
FT» » Vi

VIETA PAS

r|

L. 10

L; pnięs's 
ninlg

Visas K 
pačiĄ vei 

arba š

* M A U J I E N 0 S

NEWARKO
AKUSERKA

jį £ Paba’guui Inipcmtricl Mari’ a 
H Vn^rrkų mokyki? P^t^rburg* 
. t Dipliomuota New Jersey valkti- 
U joj. Turi puikini.’ pasekme 
?! praktikoje prie gimdymo,'tsi?
S s _____i____ :__

kl au- 
tavo

Porčapiejus: — Kaip tai? 
Šinkorius: — Nugi taip: 

.Migi ši oi tavo galva buvo tus
yčiu, o dabar joje bus bent 
k, degtinės.

dar jokios valdžios neturė-i ~ .. _. , ,, .
cianu, jau pradėjo lietuvius! T/ .persekiot: bažnyčiose neno-1 “ klausykit,
1 - ■ • vaikai, kada.dievas užleido

patapą, kad nukorut grieš 
nykus, tai visgi jis paliepė 

, Nojui paimt po porą visokių 
paukščių ir žvėrių dėl veis
lės:

Vaikas: — Kunigėli, o‘ką 
dievas padarė su kunigais ir 

nražuve Saspadinėm. Ar taipgi pa- 
• n‘ O,Š bko porą dėl veisles...

| . Kunigas: — Tylėk, snarg
liau, nes aš tuomet negyve
nau ir nežinau.

rodavo leist lietuviškai pa
mokslų sakyt, ar rožančių 
giedot, o kaip jie gaus tą 
autų nuomiją, tai netik ką1 
lietuviškai nedaleis nei 
“Sveiką Mariją” patyka kai-, 
bet, bet nei į dievnarnį ne-' 
norės įsileist. Tada męs 
būtume visiškai į 
C) gal dar ir baudžiavą su
grąžintų, kad mužikai po
nams tarnautų. Mano ma-1 
nymu, ar nebūt gerai, kad 
sušaukus Amerikos lietuvių 
visuotiną sėiūia Ir išrišt šį 
klausimą? Ką tu, Orakule,’ 
manai ?

Antra kvestija: Amebų- ro^ą, kad prašalint nuo 
tų gerai, kad ant žiemos mano nosies tą raudonu- 
pradėtųme mužikus organi- mą.
r uot į “Liaudies Mokyklas?” i Daktaras: — O kam tas 
Pas mane pienai jau išdirb- reikalinga. Juk tamista 
ti. Tos mokyklos užsilaiky- Jau apysenis žmogus ir to
tų iš pašelpinių bei apšvietą yeJ nėra nieko stebėtino, 
platinančių draugijų iždų. !^a(J tL]r? raudoną nosį._ 
Pirmiau sušauktume drau- Andrius: laip, dėl ma
gijų sekretorius, kaipo gra-! n?s ,VU. būtų nieko, bet kaip 
motnus žmones. Jei jie su- ' ^k ,lse.ir!1! an^ gatvės, tai 
tinka, tada šaukiame iždi- jtuoj^visi klausia, kur galima 

iždus, komitetą užgnybtuzi- 
javę, šiur, kad pas mus iž
dus supeštų.

Andrius: — Klausyk, dak- 
jtare, ar negali duot man ko-

Pamatę draugijų' &aut geriausią degtinę.

. Baisus sapnas.
Du kunigai, surengę atlai- 

‘ Turėtų būt dvejos rųšies dus, prisipinigavo nuo savo
vieni juodo darbonariai: vieni juodo darbo parapijonų, gerai išsigėrė, 

atlikimui, o męs tik prelek-(pavalgė iy sugulė. Nakčia 
cijas, x paskaitas laikytume. ’ vienas iš kunigų pradėjo 
........................ šaukti:

— Gelbėkit, gelbėkit!...
— Kas tau yra? — klau

sia antras.
— Ach! Tegu) juos visi 

velniai. Sapnavau, kad ma
ne paėmė į dirbtuvę dirbt.

Svirplys- ■'

Tie juodo darbo nariai nie
ko negautų, o męs, kaip jau 
pastaytume tokią “Liau
dies Mokyklą”, tai mūsų 
vardą ant sienų auksinėmis 
raidėmis užrašytumėm. Ką 
sakai, Orakule? Ar nebūt

f Jonas MATHUSl
t GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS
< IR ŠVARIAUSIAS SALiT-

NAS VISAME 80.
J BOSTON’.?.
jį Sv«ikl

i
'iTisI Ir užkandžiai Pnlarnav!

tnaa prielanku#. Atsilaakykltw,
i persitikrinsi':a

IGNAS MATHUS
(Lietuviu

—‘M i W; Broadwsij

So. Boston, Maus
(Dailinta žlngablų nu® Llatv/rlą 
L<bd&ryi’*u Dra-jgljas aara©)

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAY ANOS,

H gi g-ixi apsipažinus su uunvU 
!’ maia visų moteriškų ligų ir rvi į [ ...
h
e =

kalni esant, galite gauti aatar 
imą.

O. STROL1ENĖ
Jaaniškaitė

V* VValnat St., NEWARK, N. .«
Telefonas*

1 ietuviškes Daines!
11 Sąsiuvinys. Ketuuems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams. Kaina už 
septynias dainas 25 . Cho
rams duodama 30 knygučių už 
5 dol.

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

395 VV. Broadway
So. Boston, Mass.

ršrAi‘-is tt’ri tą 
: ‘norui j pinigus

> dovanas.
Jhu.h ki Doc.31. 1615)

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO 
Ccvcrykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

75< 
75< 
85c 

MOTERIŠKĖ IR MTEILfi 20c 
GALŪTfNiS kLESŲ KOVOS.... 

TIKSLAS ........ ,..............
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

Kaina................................... • • -
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ 

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 
. . .Kaina ........ .............................

Iki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*;

Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

rlame ir pasakome visas ligas ir p* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
geniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

l SKAITYTOJUS.
Pajieškau darbo. Jei kas žinote, 

kūr būt galima darbas gauti, būkit 
taip geri pranešti man. o 
jiešku Juozo ir Onos Stiegvihp 
yra Kauno gub., ~ 
tučių kaimo.

F.
P. O. Box 61,

Kas užairaŠys 
pas man* 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaua s* 
kančias dovi 
nas: “Laisvę 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Liatuv- 
ninku”, ai 

'“Lietuvą”, bj 
“Amerikoi 

arba knygų vei

Nun
Nuo
Nuo
270 B' PPY ST., BROOKLYN; N. Y

109 Grand St Brooklyn, N. Y.

Lietuvį”, ar “Šakę”
tčs $2.00. Taigi Tamista už $5.0( 
gauni dienraštį “Naujienas“ ir dai 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
mlsta atsimink, kad užsirašęs “Nau 
jienas“ gausi dar vieną visai dykai pe: 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos,

J. BRAKNIS
577 Hudson Avėnue,

Rochester, N. Y.

GAL1 GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

Kas nori gaut “Socijalde- 
mokratą” (mokslo laikraš
tis)—tegul prisiunčia 6 cen
tus.

Turime pirmą ir antrą 
“Soc.—Dem.” num.

“Laisves” Administracija.
UBjn^waaMMMaaiwimvrMM

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienr *st| 

“NAUJIENOS” E
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien,,

NAUJIENOS” praneša naujausias teisingiau 
sias žinias iš kares lauko .r abelnai iš vzi*- y 
pasaulio — kasdien.

NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

’NAUJIENOS” talpina darbininkam* nau * .ngus 
straipsnius ir žinias.

‘NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne avienioa 
ypatos ir darymai pašalinio biznw,

Prer >metatos kalnai
Chicagoje—pc Anešiotojus 1 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic^nje metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cnjcaėoi'’ metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem met 1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

1841 S. Hoisted St., Chicago, HL
Šiuomi prisiunčiu$------------ už “NAUJIENAS"™™——

<netus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresui

>

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

Jei nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS HOTELIS NEW YORK CITY.

VIEŠBUTIS arba HOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
Kambariai yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKT

RIŠKA ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitokį įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl 
VESTUVIŲ, šokių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į vi
sas dalis pasaulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatys
čių, kas kokių reikalauja.

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iŠ kur ir Iki kur 
nori keliaut.

Mūsų antrašas yra tokia:
GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

198 Washington Street,
Corner Spring Street

NEW YORK CITY, N. Y.
820 Bank St., Waterbury, Conn.

261 VV. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykitės p ic Susivienijimo Lietuvių 
/Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St.. New York City.
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7ininc ič I iofiivac ’ tylus. gražus vakaras ii šil-' 
X41111VO io LlulUVUo* ta. Ėjome vakare, nes die-

----------  ‘ną sunku prieiti—tuoj pa- 
APIE MŪŠIUS TIES PA- stebės. Už 3 verstu nuo po-!

NEVĖŽIU.
Panevėžys tebuvo rūbe- . , , . _ _

žiu vokiečių atplūdimo. Bal.
15 d. Panevėžį apleido ad
ministracija. Mieste tepali
ko keli policistai ir isprau- 
ninkas. T 
gubernatorius paėmė para-

’zicijų prasidėjo ūmai neap-i 
'sakomas koncertas. Rodos,' 

; žemė i 
drebėjo. Šautuvai davė to
ną, ant to tono xkulkosvai-| 
dŽiai griežė solo, akompana- 

Nuo miesto galvos jsos Patarėjos Ir tai iš 
abiejų pusiu! Klaiku ir gra- 

t-UMVl IICIVVI 1 UO Į7CIVUIV vi V °
šą, kad neapleistų miesto, izu huvo.
Bal. 18 d. nebeliko ir likučių.1 abai ,Sv. jlLl, saiL
Mieste pasiliko visai nedaug.Svl()SPant s.iauc^:v. (’eraT ir 
gyventoju. Bal. 23 d. atėjo'r'e| ldom\> !sPrad.zJ»i-.. ,P.er, 
rusų kariumenė, žmonės nu- !K!G‘at »s able;’ 
rimo ir net pradėjo grįžti. J1!, pusių šoviniai, bet greit 
Šios dienos vakare vokiečiai d)nPrantl— 
jau buvo suėję į Krekenavą. 
Bal. 24 d., 5 vai. rytą vokie
čiai Krekenavos vieškeliu, 
per Naumiestį, prisiartino 
prie Smiltinos (6 varstai nuo 
Panevėžio). Vokiečiai išsi
driekė frontu tarp gelžkelio 
(kairysis jų flangas) ir sod. 
Navaršonių (dešinysis flan-| 
gas) Sūžylos ir Nevėžio pa
upiu. Ant tilto vokiečiai pa
sistatė kulkosvaidžius. Ru
sai buvo apie Nausodį ir su
tiko vokiečius šūviais. Vo
kiečiai nuo rusų buvo per 2 
var. Išpradžių 
šautuvų ugnis, 
vai. ryto nuo 
sodž. vokiečiai paleido kelio- 
liką šovinių iš armotų į 
Nausodį, kuris nuo jų užsi
degė. Tuo laiku aplinkinių 
kaimų ir miesto gyventojai, 
Hgšiol belaukę, kas čia bus, 
jau tikrai pabūgo ir išsi
kraustė į miškus, susislaps
tė duobėse, o daugelis pabė
go ir į tolesnes apylinkes.
Vokiečių spėkoms didesnėms 
esant, mūsų kariumenė jau 
buvo besitraukianti atgal, 
bet tuo laiku traukiniu1 Pa
nevėžin atvažiavo artilerija, 
kuri tuojau, sustojus prie 
Savitiškio dvaro gojaus (3 
varst. nuo Pan.), pradėjo 
atsakinėti atgal . Iš rusų 
pusės prie Nausodžio aukų 
nebuvo.

Tą pačią dieną du mūsų 
furažininku nuvažiavo į 
Molainių sodž. (4 varst. nuo 
Pan., Upytės vieškelis) pirk
ti šieno. Tuo tarpu atlėkė 
nuo Upytės vokiečių žval
gai. Vienas kareivis spėjo 
pasislėpti, kitą vokiečiai su
ėmė nelaisvėn, bet rusai pa
skiau. pasiviję, jį paliuosa- 
vo.

Vienas vokiečiu kareivis, 
sužeistas į ranką, buvo pasi
slėpęs Zubiškių sodžiuje. 
Kazokai niekur negalėjo jo 
surasti; paraginus ėmė jieš- 
koti gyventojai; vokietį su
rado pasislėpusį klojime po 
šiaudais.

Vokiečių žvalgai iš gyven-' 
tojų valgymui pasikalėdoda-' 
vo kiaušinių, kumpio, pieno,' 
už kuriuos nemokėdavo, o’ 
tik padėkodavo.

Bal. 18 d. vokiečių žvalgai 
išsprogdno Liepojaus —! 
Romno gelžkelio tiltą per u- i 
pę Šuoją. Gelžkelių batali-' 
jonas, bal. 21 d. betaisyda-1 
mas tiltą, sužinojo, kad prie' 
Balnoravos sod. vėjo malū
ne yra vokiečių žvalgai. Ru
sai pričiaužė ir pradėjo ma
lūną šaudyti. Vokiečiai no
rėjo pabėgti, bet kelis jų ar
klius užmušė; vokiečiai, ku
rių kelis rusai sužeidė, pasi
davė nelaisvėn.

Tokiu būdu suėmė 11 vo
kiečių.

Gyventojai, nerangiai ka
sę duobes, bal. 24 d. ir to
liau Panevėžio pradėjo sku
biai kasties ir rašyti savo 
turto apkainavimo aktus. 
Atmušus tolyn vokiečius,vėl 
aprimo, išsitraukė suslėptą 
mantą.

buvo tik 
bet apie 7 

Navaršonių

RADVILIŠKIS, ŠIAULIŲ 
APSKR.

“R. Garsas” rašo:
Teko man būti šiam mie

stely. Nors vokiečiai ir bu
lve čia, bet didelės blėdies 

L nėra padarę; miestelis neiš
degintas, tiktai gerai ap
daužė gelžkelį.

Kunigai per tą laiką ne
buvę pabėgę. Gelžkeliui 
pradėjus degti, džiakonas iš
prašė vokiečių viršininko, 
kad pavelytų užgesyt> ugnį 
ir džiakonui vadovaujant, 
ugnis likosi užgesyta ir taip 

i paliko čielybėje miestelis. 
Vokiečiams prasišalinus, 
pritvino daugybė čia pabė- 

Lietuvių draugijos 
dėl karo 
surašinėja

gelių.
Lukentėjusiems 
šelpti skyrius 
tuos pabėgėlius ir dalija mil
tų, gautų iš D. Kunigaikš- 
taitės Tatjanos Komiteto. 
Šioje draugijoj vien tik vie
tiniai kunigai ir darbuojasi 
nuo ryto iki vėlam vakarui, 
rašydami ir dalydami mil
tus, 
jau, 
ties.

Pašalinių nepasergė- 
kad kas padėtų darbu o-

Kaures Aukos

SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- 
duok suvedžioti. Nedaryk bandymą. Vartok

na
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SEVERO BALSAM OF LIFE 
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS | 

ir rimai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstanticji, seni ir 

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
. quali, Wis. mums ne
senai parašė: "Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severn’s 
Babnm of Life. Aš 
turėjau trukdės) su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severn’s 
Balsam of Life visi 
tie t.rukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
j)io tai laikraščiuose 
del naudos tu, kurio 
panašiai kenčia.’’ 

i Preparations 
i So voros. Jei 

rašyk tiesiog

K
E B

VM
v

drugio ir sustingusių jakną. 
silpni žmonės ras jį labai geru.

O<lof sveikumas daug priguli nuo inui- 
'o gerumo. Mes patariamo vartoti

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

[Sevcros Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, niaudanties, galvą trenkant.) 

Kaina 25c.
imanana

VV

Visi aptiokininkai parduoda Severn’s 
(Severus gyduoles). žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

F. SEVERĄ CO.*
I....® «-• ..CH M....B-.. »■' . ifj
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LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, Ill.' 

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas,
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, Ill. 
Fin. Rašt. — J. Baronas,

500 S. Clinton St., Collinsville, Ill. 
Iždininkas —- J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už urėtojas — V Raudonius,

306 Strong Ave., Collinsville, Ill.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inoiw.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRA UG Y SIES, ROCK FORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI

PirrnininkRH P. G. Aleksina?
1436—7 th Av.

v n ;nrnnnlnk.a» F. Raškevlčiue
539 lalanti Avi 

Protokolų raėtininkan Ona Užballūte
1214 West St 

‘F’huanR!*. raitininkas J. btružaa
1125—8th Si 

Ižilimnk&n St. Buzlnakls
539 Inlanc

Kane*. Globjcai.
M. Geruliūtč 

1109 S. Winnebago Si
Ona SavrKKevičlūtč

539 Island Av*
Maršalka A. Neverauska*

411 So. Church St

i«
in

jums z*

Laisvės“ AGENTŪRĄ
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

, PARDUODAME LAIVAKORTES.
Jeigu nori važiuot į Lietuvą arba gimines parsi- 
kviest iš Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisvės” 
Agentūroj.

*

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepų*, 226 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiukn*

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, T*.
Centro Iždininkas K. Varašis,

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, 
Tartų Kontroles Komisija:

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbe* St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Mc Kees Ročka,

va’.; Tupauskas Ladas, Kama- 
stelio; šitku^ Antanas. Kražių 
Jburis Petras, Raseinių vai.; 
s Viktoras, Batakių vai.; Kun- 
Antanas, Kurbaičių kaimo; 
Mikas, Eržvilkio va'.; Van- 
Ircnijus, Šimkaičių va!.; Lia'is 
iš Raseinių; Mankos Kipras, 

o vai.; Gručius Joną.-., Jurbar- 
; Janskis Pranas, Mankūnų 

Leikis Pranas, Bernikis Jonas, 
Eržvilkio vai.; Baltrušaitis Juozas, 
Vanutis Jo as, Šimkus Pranas, Šim
kaičių vai.; Nevierauskas Kazys, iš 
Jurbarko; čekavičius Jonas, Kelmės 
vai.; Agli.s Tomas, Meniauskas Mar
tynas, Sartininkų vai. Kleimaitis Jo
nas, Lošis Justinas, Vilkijos vai.; Ol
šauskas Jonas, Tauragės vai.; šiškus 
Kasparas, Jankauskas Silvestras, Er- | 
žvilkio vai.; Stonaitis Mot. Petraitis 
Petras Sartininkų vai.; Jurgėnas Au
gustas, Raseinių vals.; Ladična Vin
cas, Jurbarko valse.; Barščilas Anta
nas, Pajūrės valse.; Kaličinskas B- ne- 
diktas, Tauragės valse.; Martynas j 

I Juras, šidlavos vai.; Dankus Antanas, j 
Kelmės v.; Gudavičius Juozas; Eržvil- , 
kio v.; Bendžius Zidorius, Šimkaičių į 
v.;Urbonaitis Martynas, Šimkaičių į 
v.; Navickas Jonas, Povilitis Tomas, 
Bolius Povilas, Kveiselis Juoz.; Ečis 

| Kazys, Kazlauskas Kasparas, Luko
šius Juozas,—Kaltinėnų vai.; Kapau- 
skas V., Martušaitis Jurgis, Taura
gės v. Visi Baseinų apskrities. Klei
va Kajetonas.Krakių va’.; Kunsis Ka
zys, Boptų v.; Butkus Ant., Raudonių

■ v.<; Goričilis Stasys, Veliones v.; Ža- 
lluda S., Krasnoselsko v.; Butkus Sta
sys, Krakių v.; Musėt Ladąs, Ju- 
džengis Ant... Alęksandravo ,., Biels
kis Juoz. iš Kauno; Vaicekavičius 
Juozas, Vilkijos vai.; Kačulis Sima- 
nas, Vilkijos vai.; Ivaškevičius Ma- 
teušas, Vilkijos vai.; Norbus Juozas,

’ , Stankevičius Pranas 
Vilkijos valsčiaus; Možinas Juras,An- 
taniškių v.; Meliaška Juozas, Kras- 
noselio v.; Mažeika Justinas, Boptų 
vai.; Grajauskas Juozas, visi iŠ Kau
no apskričio.

Sužeisti: Pranevičius Ladas, Vilgai- 
tis Jonas', Vonias Kazys,Raseinių ap.; 
Kelmės vai.; Bardukas Motiejus Ra-

i ni.;

cant is
12 

Pa

Pa.

P*

Pa

t

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

131 Granu
BROOKLYN,

(Arti Berry
N.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

.Kuopų aekretorių adresai:
1 kuopom, J. K. Mažlukna, 1111 

Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, P. A. Samulionia, P. . O. 

Box 63, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Ga1 dinas, P. O. Box 

118, Laupurex, Pa.
4 kuopos, Ig. Bašinskas, 2104 

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauskas, Post office 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

Box Lock 476 Export, Pa. 
kuopos S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
.Rugpjūčio (August) 7 d. 
Rugpjūčio (Augusi) 18 d.

‘KURSK
“CARICA”

Laisvės4 SPAUSTUVE
Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 
greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos 
ir bizni^’iai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit Į 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

Užmušti, sužeisti, prapuolę lietuviai. 
KAUNO G U B.

Užmušti: Gaižiauskas Juozas, Ra
seinių ap., Peiza Konstantinas, Ge
naus Julis, Raseinių ap.; Rudeikis 
Jonas, Paulauskas Jonas, Kelmės v.; 
.•diudii Ras. ap., Barščiauskas Edvar
das, Kauno ap., Kėdainių vai.; Žem-

.Šven tądien ia is nuo 10—4 v. po pietų.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

SI.

st.

st.

St.
St.

liauskas Pranas, Raseinių ap., Jurbar- Čekiškės vai.,
ko vai.; Pūras Vincas, Kauno ap., 
Vaškonis Antanas, Kauno ap., Jana- 
vos vai.

Sužeisti: Rimkus Petras, Raseinių 
ap., Sartininkų vals., Bajorūnas Juo
zas. Visi—per rugpjūčio menesį pra
eitais metais.

Prapuolę: Vilgaitis Jonas, Varnas , 
Kazys, Gustas Kaz., Žičkus Petras šeinių ap. 
Skaudvilės vai.; Šatkus Nikodemas, j 
Tauragės vai.; Naujokas Jonas, Sar-j nių ap.; 
tininkų vai., Abromavičius Simas, i ap.
Sartininkų vai., Taromas Stasys, Šim- Kauno ap., Ledeckis Antanas, Kauno 
kaičių valsčiaus, Juokius Kazys, Ra- ap., Kelšėnų vai.

Užmušti: Dolgliaris Stasys, Rasei- 
; Marteliūnas Kazys, Raseinių 

; Eržvilkio vai.; Beinaras Zidorius,

I'F’MM 
MUHM

PARMOS pardavimo PARMOS
Parsiduoda dvi didelės farmos tarpe Norwood, Walpole ir 

South Walpole, Mass. Viena turi 40 akrų žemės, 24 akrai dirbamos 
žemes, apie 5 akrai didelio miško ir apie 11 akrų pievos. Dvi gra
žios stubos, iš kurių viena tik pernai statyta, didelė banė, tvartas ir 
didelis vištininkas. Parsiduoda už $6,700 dolerių. Galima nupirkt 
mažai įmokant.

Antra didelė graži farnia—42 akrai žemės, apie 20 akrų dir
bamos žemės, didelis sodnas su 200 medžių (obelių ir grūšių), daug 
pievos ir miško. 6 ruimų stuba, su gražiais iš fronto medžiais ir 
didele nauja bane (tvartas). Parsiduoda už 6,000 dolerių.

Taipgi turiu daugelį didesnių ir mažesnių farmų, kurias gali
ma pirkti labai pigiai. Minėtos farmos ir daugybė lotų randasi 
prie didžiausių Norwoodo ir Walpolio fabrikų. Farmos ir lotai 
kas metas žymiai brangsta, todėl pirkite dabar, pakol pigu.

Laiškais ar ypatiškai kreipkitės šiuo adresu:
A. K. NEVIACKAS

REAL ESTATE AGENT
1084 WASHINGTON STREET, NORWOOD, MASS.

Telephone 389-R

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorlus ir Savininka*

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

daktarų, 
aptieks

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI

JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR
ŠININKŲ ADRESAI.

Pirmininkas S. Vaičekauskas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Protokolų raštininkas A. Petraška, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raštininkas A. Plečkaitis, 
228 Madison St.,

Hoboken, N. J.
Iždininkas B. Vaičekauskas,

526 39th St., Brooklyn, N. Y.

DIDŽIOJO 
VIŠKŲ 

GOS

Platinkite 44LAISVĘ
ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS, 
KENOSHA, WIS.

’irmininkas A. Pakšis, 
462 Jenne 

Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 
266 Exchange 

,’rotokolų raštininkas F. Bartkus, 
1055 Jenne 

Gnansų raštininkas K. Arlauskis, 
818 Jenne 

iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Zi|ius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 313 Quince 
Vėliavų 

Caledonia 
Main St.

nešėjai: P. Miliauskas, 
St. ir J. Jurevičia,

St.
301
152

"AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

’Irmininkna V. A. Zaperlacka«,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Sekretorius K. čiuberkis,
183 Roebling St., Brooklyn. N. Y. 

iasierius A. Miliauskas,
803 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y. 

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčlą 
"Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
liooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkai J. Skirmontas,
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

S. Karvelis, 111 Ainslia St., 
Brooklyn, N. Y. 

ždininkas J Butkevn’ia,
38 So. 2-nd St., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adresai: 

kuopos Brooklyn® — L. Deveiki*, 
146 Metropolitan Ave Brooklyn, 

kuopos Brookline — V. Vitkevičla, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

2

Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 
bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad remkit ir pla
tinkit ją! “LAISVĖS” pakraipa yra užtikrinta, nes 
ją leidžia ne pavienis kokis nors biznierius, bet 
darbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturi 
reikalo prieš ką nuolankiau! arba ką nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinkit “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

“LAISVE
183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

(velke to t

Nuo galvos skaudėjtmo.lGc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo..........................
Plaukų stiprintojas... ,25c. ir 
Linimcntas arba F.xpelleris... 
” plaukų žilinto...................

J.eumatirmo..........50c. ir
lytiškų ligų...........50c. ir
dusulio................................
kirmėlių..............................

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas Mockevičius, 

35 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius,

94 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.

J.
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA F.

V.

K.

n

K A INA

MOTERIŠKE ir MEILE

HMnaBHMniM Hmm

Nuo pi
Nuo R'
Nuo 
Nuo 
Nuo _
Antiseptiška mostis..................
Nuo viduriavimo......................
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir 
Proškos del dantų....................
Karpų naikintojas........,..........

L.

IŠTRAUKA Iš LIETUVIO 
AFICIERIO LAIŠKO.

...Atsidūriau ties Šiauliais. 
Tą pačią dieną vakare iš
traukėme į pozicijas netoli j 
miesto. Šiauliai vis dega ir t 
dega, nes į juos nepaliauna 
šaudę vokiečiai sunkiomis 
apmotomis^ Norėjau įeiti į

* miestą, bet prijojus Guber
niją, kad ims duoti 
danais”
vo įdomus mūsų pirmasai

“čemo-
turėjau grįžti. Bu-

r"pOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių

NEW YORK O LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Deveikis (sekretorius),

121 Grand St., Brooklyn, N. Y.
W. Vikertas (iždininkas),

110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,
241—3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. 

Kazlauskas,
268—40th St., Brooklyn, N. Y. 

Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. Zaperiackas,
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y. 

K. Kreivėnas,
550 W. 52 St., New York City. 

J. Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

j
183 Roebling St., Brooklyn, N'! Y.

Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St

20c

Brooklyn, N. Y

DR V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. J ūsas,

Box 200, Steger, Ill.
Vice-Prezidentas A. Atkečiūnaa,

Box 566, Steger, Ill.
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

864 L. Box, Steger, Ill.
Iždo raštininkas V. Malinauskas,

Box 517, Steger, Ill.
Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis, 

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas F. Striško, 

Box 566, Steger, Ill.
Knygyno iždininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedė’ioj, P. A. Sa- 
laaevičiaus svetainėj.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K Gugis, 1840 S. Halsted St.,
Chicago, Ill. 

Vice-Prezidentas S. Mank us, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa. 

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne
viackas, 183 Roebling St.,

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

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

Philadelphia, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas, 226 W. 

Broadway, So. Boston, Mass.
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 189th St., New York, N. Y.

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

er“CIAUSIS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pntirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles: ( <
Kraujo Valytojas......................fl.00
Gyvasties Baisumas.........................75
Nervų Stiprintojas. .. .SOc. ir 1.00 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas........................ 50
Nuo kosulio.....................,25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50 
Skilvinės nroškos............ 10c. ir 1.00
Pigulkos ocl kepenų.......................25
Blakių naikintojas...........................10
Del išvarymo soliterio............ 8.00
Anatarinas plovimui...................... 2#
Nuo kojų prakaitavimo............... 25
Gydanti mostis........................  .50
Antiseptiškas muilas.......................25
Gumbo lašai.....................50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa
M'aJppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. 'K- 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo *u musų gyduolių aprašyn»£»^i^ , 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodama 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

lllgt* jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoj aus reikalaukite gyduolių, r»iy4«i*ill jdOe 1 
atsilankydami j Lietuvišką Aptiekę

VINCAS DAUNORA, Aptiekoriu*,
Bedford Avenue Campas North gatvla Brooldy*b ,

.15 

.25 
JO 
.25 
.60 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.24 
2» 

.14
ik

Skaitykit ir platinkit “Laisvę”, nes 
tai geriausias darbo žmonių laikraštis. 
Prenumerata 2 dot metams.
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REIK \ LING AS

City

Av.213

CYPRESS HILLS PARKE.

Kaina tik 20 centų.

redakcijos.

183 Roebling St., Brook-

ZENYBA
ir

veiksluose ir
Lytiškoji Etika

P. o.

Komitetas.

Laisniai išpirkti ant 6 mėnesių ir 
vedamas geras biznis. Greitai atsi- 
šaukit šiuo adresu:

ir 
du 
arM. STURTZ & SONS

5 ir 7 W. 4 th St., New Y

Valan- 
iki 5 po 

R, & CO„ 
St., 3-čias 

(67—68)

BROOKLYN CAFE
Seniausiai įsteigta. Bėgyje savai

tės laiko parsiduoda 25 puskvortės 
degtinės tik už $3.50. Gera proga, iš 
kurios lietuviai turėtų pasinaudot.

uz 
ko 
tuviais, 
apgyventoje vietoje, 927 Grand .St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N.

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite.

501 Grand St., kampas Union Ave. 
Brooklyn, N. Y.

mokytojo, kuriam mokėtum 
lekciją. Knyga $1.50, par- 
$1.00. Adresuokit:
G A. BARONAS

McKees Rocks, Pa.

iii
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VICTlNFQ 7INTHC | Vaičekausko monologo
Vilui 11įJuM tu 1111 vui “Kaip aš apsivedžiau su sa-
Lietuvių Kooperatyviškos 
Spaudos Bendroves pus

metinis susirinkimas.
Nedėlioję, 15 d. rugpjūčio, 

įvyko susirinkimas Lietuvių 
Koooperatyviškos Spaudos 
Bendrovės “Laisvės” redak
cijoj. Susirinkime dalyvavo 
21 narys. Tvarkos vedėju 
tapo išrinktas J. Neviackas, 
pagelbininku D. Pilka. Per
skaičius metinio susirinkimo 
protokolą, prasidėjo virši
ninkų raportai. Pirmiausia 
Kooperacijos prezidentas J. 
Neviackas papasakojo apie 
abelną kooperacijos stovį ir 
apie laikraštį “Laisvę”, kurį 
kooperacija leidžia. Jis pra
nešė, kad kooperacija gavo 
laivakorčių ir pinigų siunti
mo agentūrą ir kad jos ko
mitetas dabar randasi po 
kaucija $10,000. Iš pirmi
ninko raporto paaiškėjo,kad 
per paskutinį pusmetį ko
operacija turėjo įvairių ne
smagumų, įvairių pasikėsi
nimu nuo tų žmonių, kurie 
yra priešingi darbininkiš
kam judėjimui, bet tie visi 
nesmagumai, tie visi perse
kiojimai kooperacijos darbo 
nesutrukdė.

Paskui buvo išduotas ra
portas kooperacijos kasinin
ko V. Paukščio. Iš raporto 
paaiškėjo, kad per paskutinį 
pusmetį turtas paaugo ant 
$541.14.

Tolinus sekė raportai ko
operacijos gaspadoriaus ir 
kitų viršininkų.

Susirinkime naujų dalykų 
nesvarstyta; apsvarstyta 
tik tie, kurie paliečia koope
racijos ir leidžiamo laikraš
čio reikalus.

vo pačia”. Giedojo “Ka
ralienės Aniuolų Cho
ras” ir “Lyros” Choras, ku
rie susidėjo iš tų pačių dai
nininkų, ir to paties chor
vedžio, tik nežinia, kodėl po 
dviem vardais? Minėti cho
rai neišlavinti, pertai ir dai
nos liko sudainuotos gana 
nepavykusiai, 
jos” choras,

REIKALINGOS merginos į fabri
ką ne jaunesnės 16 metų, 
dos darbo nuo 7:20 ryto 
piet. Atsišaukite pas S. 
645 Kent Ave., Corn. Reap 
floor as, Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA SALIŪNAS. PARSIDUODA SALIUNAS 
pigią kainą iš priežasties savinin- 
nesveikatos. Saliūnas randasi lie- 

lenkais, rusais ir vokiečiais SERGANTIEJI!

“Harmoni- 
vedamas p. 

Strumskio, irgi neatsižymė- 
įjo geru harmoniškų balsų 
'skambėjimu, nes vietomis 
girdėjosi suirimai tarpe dai
lininkų, o vietomis skyrus 
ir skardus balsai.

Varde choro nebuvo ren
kama pusdoleriai ant gėri
mų, kas labai pagirtina!

Kazys.

Panedėly, 16 d. rugpjūčio, 
tapo suareštuotas Vaiče
kauskas. Suareštavimo 
priežastis sekanti. Vaiče
kauskas kriaučių dirbtuvėj 
yra išrinktas kontrolierium, 
kad toj dirbtuvėj nedirbtų 
darbininkai, neprigulinti 
prie unijos. Panedėlio ryte 
atėjo į dirbtuvę tūlas Mille
n's, lietuvis, bet Vaičekaus
kas nuo jo pareikalavo pa- 
liūdyjimo, ar jis priguli 
prie unijos. Milleris paliū-| 
dyjimo neturėjo ir Vaiče
kauskas liepė jam apleisti 
dirbtuvę. Tuom tarpu Mil
leris norėjo dar pasipriešin
ti, bet kas tai iš darbininkų 
sudavė jam per kepurę. Mil- 
leris, nežinodamas, kas jam 
sudavė, apskundė Vaičekau
ską ir jis likosi suareštuotas 
ir išleistas po kaucija $500.

17 d. rugpjūčio Vaičekau
skas tapo pašauktas teis
man, bet teisman likosi ati
dėtas ant toliaus.

Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo PIKNIKAS.

Atsibus Sukatoje

21 Rugp.-August, 1915

Parkas atsidarys 4 va', po pietų. 
Muzika po vadovyste J. L. Sullivan.

ĮŽANGA 25 centai.
Visi vietos ir apielinkės lietuviai 

malonėkite atsilankyti į mūsų pa
rengtą pikniką, nes parkas labai pui
kus ir svetainė dėl šokių da’i.

Kviečia KOMITETAS.

DIDŽIAUSIAS
PIKNIKAS!

Rengia
Lietuvių Socijalistų Sąjun- 

i gos VI Rajonas Soc. Party

Subatoj, 21 Rugp.
(Aug.), 1915 m.

MAPLE GROVE PARKE
Ant Socijalistų Kempes)

Lawrence, Mass.
Prasidės 2 vai. po pietų ir 
trauksis iki vėlai nakties.
Pasarga:—Iš Lawrence’o ant pikni- 

i ko . žiuojant reikia imti karus ant 
Hampshire ir kampo Essex Sts., Elm, 

.Lawrence St.,kamp.Elm ir Short Sts., 
su užrašu “Haverhill” ir išlipti ant 

' Maple St., kur po dešinei pusei ple- 
‘ vėsuos amerikonUka včliva.

N<w Britain, Conn.
Didelį pikniką rengia draugyste 

“Žirgvaikis” Sukatoje, 21 d. Rugpjū
čio (August), 1915 m., Schuetzen
Parke. Prasidės 2 valandą po pietų 
ir trauksis iki vėlai nakties. Pikni
kas bus su pamarginimais: bus nige- 
riui į galvą mušta, katras 
3 metimais, tasai gaus 50c.

Yra užkviestas Račiūnas- 
lyno, trauks 
taigi draugai

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 2 aparatai paveikslams 

imti. Vienas didžio 8x10; antras— 
5x7 su visais reikalingais įrankiais. 
Parduodu tik už pusę kainos, kas nu
pirks aparatą, išmokinsiu paveikslus 
dirbti dovanai.

P. SAPEGA
235 East 22nd St., New York City 

(64—68).

G. M. KANTANAW1TZ
300 W. Mason St., Springfield, Ill. 

(64—67)
JURGIS PALUBINSKAS.

(63—91)

nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

kiek aš išgy-

priežasties ligos?

GERA PROGA ĮGYT BIZNĮ.
Parsiduoda du bizniu: Bekernė 

Saliūnas. Norintieji įgyt šituos 
bizniu, tegul kreipiasi ypatiškai 
laišku šiuo adresu:

JONAS ŠPOKAUSKAS
University Place,Cor.Benedict 

Woodhaven, L. L N. Y. 
(67—69).

Tel M34 Greenpalni
Puikinama lietuviam* vieta
P. DRAUGELI.

Skanu* alų* 
gardi arielka 
ėliua, visokia 
vynas, kvepen 
ti cigarai, ir 
puikų* užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų N epą 
mirškit šioa 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn
Palei Wythe At«.

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj Vasa
rą visa’a yra reikalaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
dėlias. 
nomis ir vakarais, 
jame, 
Ratuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.Y.

t t
1 
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Prakalbos ant gatvės.
Pėtnyčioj, 20 d. rugpjūčio, 

bus prakalbos L. S. S. 19 
kuopos palei “Laisvės” re
dakciją. Pradžia 8 vai. va
kare. Kalbės drg. J. Šukys. 
Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti. Benuėjai.

4.

Brook- 
krutančius paveikslus, 
ir draugūs, katrie nori- 
matyti krutančiuose pa- 
kad jus kiti pamatytų,

tai malonėkite skaitlingiausia atsi
lankyti.Aukščiūno orkestrą griežš an
gliškus ir lietuviškus šokius. U’kvie- 
čia vietinius ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti KOMITETAS.

Pasarga:—Važiuojant reikia paimti 
karus Meriden ar Plainville, kampas 
Main ir West Main St-., važiuoti iki 
Andrew’s Cross ir paeiti prieš kalną 
kokias 5 minutas iki parkui.

Rugp. 22 d. bus susirinki
mas Liet. Darb. Lit. Dr-jos 
1-os kuopos.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Malonėkite visi L. D. L. 

D. nariai atsilankyti ir 
savo draugus atsivesti prisi-

EXTRA! Nauja Knyga!
Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek

cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nėši matęs gaidų, iš
moksi be 
50c už l 
duodu už

Taip-pat kviečiame ir ne
prigulinčius prie L. D. L. D. 
atsilankyti ir prisirašyti. Į 
šią draugiją kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė pri
valo prisirašyti ir remt ją. 
Mokestis visai maža, tik 75 
ant metų be jokio įstojimo, 
bet tuom mažu mokesčiu 
prisidėdami prigelbėsite ap- 
švietą skleist tarpe darbi
ninku.

15 d. rugpjūčio buvo iš
važiavimas “Harmonijos” 
choro Maple Grove Parke. 
Žmonių suvažiavo į porą, 
šimtų ir linksminosi visi ga
na gražiai. Programas su
sidėjo tik iš dainų ir drg. 1422 Fuiton št

Stebėtinas Chemikalas
Kada degis sujungiamas su vanden- 

dariu žinomoj proporcijoj, jis yra ge
ras

Gerklės skaudėjimo išnaikinimui, 
nes jis užmuša visokias bakterijas.

Įsipjovus arba kitaip susižeidus jo 
reikia užpilti ir niekad kraujas neuž
sinuodys.

Dantįs lieka sveiki ir balti kaip 
sniegas, jei juos mazgot su šiuo che
mikalu.

Nušutusios vietos išgyja greitai,jei 
jį vartot numazgojimui.

Tamsius plaukus jis padaro švie
siais, jei su juo sušlapinsi juos.

Seni paveikslai ir knygos gali būt 
išbaltinti juo.

Užsinuodijus fosforu ir keliais ki
tais daiktais jis yra geras vaistas.

Tai nėra jokia gyduolė, o tik che
mikalas, kuris atlieka daug užduo
čių ir nieko blogo nedaro kūnui. Ka
da gausite, parodykite bile katram 
daktarui ir jis pasakys, jog tai yra 
būtinai reikalingas ir geras daiktas.

Bonka dėl išbandymo 25c.
Pinigus stampom 

konverte.
CHEMICAL

nesiųskite,

LAB.
Chicago,

o

III.

ITvIoilrnii Cramnfnnnc su LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 
vZialKilU UrainoronuS rekordas prekiuoja tik 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
siųsk už 3c. partinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Trifibų, ir daugybę kitokių Muzikališku 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų gromatonis rašyti su 
puikiausiais apska’tymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konventais, tuzi
nas 25c., p.-nki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoms. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą

W.S. WAIDELIS, 112 Gra d St., B’klyn N.Y

Diena 
užsiimu 
Persistatykite sau, kiek aš 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, t uomet,. nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išge'bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervu ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tekius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8
1. vakaro. šventadieniais nuo 10

D R . UAtfDfcS* ČvrcOovG 

tąo 4*5T

vai. ryto iki

Tik ką išėjo is spaudos 
Z. ALEKSOS parašyta, 
labai žingeidi knygele

1-10 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd A ve.) N <*w
■>sinrK'<

4 po pietų.

York City

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDŲ GADYNE ARBA 
ŽMONIŲ ATEITIS BEI PRAEITIS.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvus < »ji ledų gadynė 
ir koks likimas patiks musu Tėvynę-Lietuvą.

Adresuokite:
“Laisve”, 183 Roebling St., B’klyn, N.Y

AISOPO PASAKOS.

Didelė knyga 360 pusi., 
110 paveikslų, 310 pasakų. 
Tinkami pamokinimai se-

miems, jauniems ir mažiems. 
ĮPopieros apdaruose $1.25.
5 Reikalaukit iš “Laisvės

ĮGYK ŠIĄ KNYGELĘ!

Žmogaus Gyvenimo Siekinys
ir

ANTRA PADIDINTA LAIDA.

“I akvA 183 Koebhng St.LtCuSVv , Brooklyn, N. Y.

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorni ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri plieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nų KAINA 25 dol.

Naujau*

Columbia

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

2339.

2340.

2341.

2342.

2343.

2223.

2224.

2225.

2226.

2227.

E 2228.

E 2356.

E 2357.
E 2358.
E 2359.

E 2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUKATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo \ aiska\ 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų

• Orkestrą.
PER GIRIA GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava 
Kapelija.
LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ 
TEKA.
BIRUTĖ ir KUR BANGUOJA
DARBININKŲ MARSELIETĖ
NEMUNO V1LNY.S. (Dras. V. Kudirka) 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

Kape'i ja.

Gvardijos

Kape! i ja.

ir TYKIAI N EM UN t: LI S

NEMUNĖLIS.
ir SUK ELEI ME KOI \.

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ 
ecijal iškas* nužeminimas 

kaino> ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
50(1 aditų, kaštuoja $12.50 
G varant uotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimo 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę ta vorą. Pasitikime, kad 
tuomi gratnafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D. 

NEW YORK. N. Y.

GERIAUSI MUZIKAL1ŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrčji-

Vienas armonikas 
sais. Kaina $8.00. Tokia 
klavišiu, 12 basų, 
Kaina $12.00.

21 klavišiu.
armonika 

plieniniais

6 strūnų balalaika, 
mechaniški koleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $4.50.

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena. Prieš išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ge
riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali atsitikti. Reikalaukite illius- 
truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M52 CANAL STREET, NEW YORK, N. Y.

M. & V. Furniture
Maliauskas ir Vedžiunas savininkai.

Pirk fornišius pa> Mallnuską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

/•O 7 A V F CO R- 21-st Street 
Do 4 " ū r\VIL. Telephone 4263 Soulh So. B’klyn, N.Y.

Šita moteris, kuri pirko keričiuB 
raio mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamlsta gali nusipirkti irgi tą gra
žų kerlčluką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant Išmokesčio po |1.0t 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šiluma! eugadkit ▼algiu* 

nee <’e prekiuoja brangiai. Suga- 
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų «u- 
sigadlna valgių per karščius, tai 
būt galima lengva! nuslpikti g«r^
alsboksį nuo Mallausko ir Vidžiūne ‘ 
ir bus ant visados. Pasiimk antį 
Išmokesčio, jie pigus pas mus. I




