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AMERIKA
Už DARBO PARTIJĄ.
Net tarpe atsilikusių jų 

tiesiniame susipratime A- 
merikos darbininku vis dau-

V

kratų ir republikonų parti
jomis. Štai, Georgia valsti
jos darbo federacija savo 
paskutiniame suvažiavime 
priėmė rezoliuciją, jog d: r-

BOSŲ IR ANGLIAKASIU.

Bet dabar jie rengiasi api
plėšti publiką. Ne iš savo 
pelno bosai nori padidinti 
angliakasiams algas, bet iš 
visuomenės kišeniaus, pa
brangindami anglį. Jie ple-

« U ’Wiowfl IS m
«3ASIVTW

•’ iiv'9 jr»«i»fcxppw aq p^noųs suopvdĮunurtuoo jiy 
pouespĮddv uo bajbj SuiepjaApy

’■ ...........................8ouąuno3 u8 lajoj ojį
i4 i J oco' ' • eoąeis pa^ruQ oųą uj

■■•m NOLLdiaosans atmvha

191 ■, m.> 5281 Greenpoint. BROOKLYN, N. Y., 12 GEGUŽĖS (MAY)
“Entered aa second class matter March 11, 1914, at the Post Office at Brooklyn, New York, under the Act of Mach 3, 1879”.

A 'N ‘u^nooJH 1® 
pu® kepsanj, Ajoao '(’ouj) 

’9M »Ai)Bjddo-o9 UBiuvnipiq aqx 
£q pousyqnj 
„HAS I Vl»» 

uetuenųin 3tIX

Telephone 5281 Greenpoint VI Metas

EXTRA Vokiečiai kraustosi1
iš Panevėžio?

ŽUDO, TIK ŽUDO IR VĖL SU WIKA!
IUI-

VOKIEČIAI APLEIDŽIA
žinių apie lietuvių suvalkie
čių gyvenimą, ypatingai 
Liudvinavo, Marijampolės, 
Šunskų ir Vilkaviškio apy-

pramanytos žinios apie da-

Tas žinias atvežė Petronėlė 
Lavickienė, suvalkietė, kuri:

EavicKiene įsouvo būvamų 
gub. ir tik vasario men., per 
Berlyną, pribuvo Amerikon.

ABELIUS?
Petrogradas, 9 d. gegu

lės. — Vokiečių kariumenė 
įpleidžia kaimus ir mieste-

to. Daug kariumenės nno-

KARčr
velijo vokiečių valdžia tik p 
per užtarimą Amerikos vai-1,,...

ir gyvena Coal Dale, Pa.

anglį, kad būtų iš ko anglia
kasiams apmokėti ir dari 
jiems patiems liktųsi ant p 
magaryčių.

Washington© federališka į 
valdžia tuomi susirūpinusi. 
Federališka prekybos komi- 

*sija dabos angliakasyklų 
savininkų pienus.

OHIO VALSTIJOJ.

>ioji

'I ntornational

>)U

num.

VOTA ?
Naumiesčio pavie

to lietuvių nebuvo tame gra-

vykstant palies kaizerio i 
vakarui fronto, ločiau par' 
Vilhelmas neatvažiavęs; sa 
vo vieton atsiuntęs savi

k e n h e i i na. Tai • y bosu; i 
šaukta komanduoto jai 

, mijomis Pinsko balose,
TZ .... v. . , . ! Dvinska komanduoto jaskare, kilus S.rvmta vir-Į j()j' veiki;inčios ;11,„-jl)S 

to griuvesni krūva. Bet ,-s v;,

davoti.
“Nauja Lietuviška Cei- 

tunga”, išeinanti Tilžėje, ra
šo: “Pirm kokio laiko buvo 

pe\.|užmanymas duotas Širvintą 
tą patį laiką 2,117 darbiniu- i ,i(‘«llbU(lavotą palikti, kaipo 
kų tapo labai sunkiai-sužeis-1 niiŲb°lpskos barbari-

“The Cleveland Press” sako,

nėšių Ohio industrijoj už
mušta 61G darbininku, Pe.

vai sužeista 96,952 darbinin
kai.
• Tos skaitlinės yra neper
dėtos. Jos yra valdiškos.

Labiausia nukenčia Ohio 
darbininkai—tai mainose.

KUNIGAS GAVO Į ŽAN-

view kilo riaušės. 5Q0 para- 
pijonų pradėjo šveistSvieni 
kitiems žandus. Nuo jų ne
atsiliko ir kunigas. Bet ir

ATSISAKO IŠPILDYTI 
REIKALAVIMUS.

Pittsburgh, Pa. — E. M. 
Herr, prezidentas Westing
house kompanijos, atsisakė 
išpildyt streikierių reikala
vimus, kurių svarbiausias 
buvo reikalavimas aštuonių 
valandų darbo dienos.

VOKIEČIAI NEW YORKO 
UOSTE?

Dvi vokiečiu submarines 
naujausio tipo, lydimos 
dviem kreiseriais, atakavo 
francūzų laivą“Venezia” vi
sai netoli New Yorko uos
to.

CALIFORNIJOS SOCIA
LISTŲ NORAS.

Los Angeles, Cal.—Cali- 
fornijos Socialistų Partijos 
headquarters išleido atsi-

Atsilankymas gen.

rių daugis jau ir

tai ir tai matoma iš jų stro
pumo, kaip atbudavojimas 
nusiduoda. Šimet, berods, 
nedaug kas nusiduos, nesą

gabenti prie to, ir amatnin- 
kų stoka, ale už tai bus at
eisiančiame mete juo stro
piau budavojama”.

“N. L. C.” sako, kad visu- 
pirm bus budavojama nauja 
rotušė.

GELŽKELIS TARPE MA
RIJAMPOLĖS IR PRIENŲ

Girdėjome, kad tarpe Ma
rijampolės ir Prienų (Suval
kų gub.) vokiečiai jau įtaisė 
gelžkelį.

Antrasai gelžkelis įtaisy
tas tarpe Mielkiemio, Vižai
nio ir Suvalkų.£

MAIšTAS UKMERGĖJE.
“Ryg. Garse” skaitome:
Ukmergėje dėl duonos 

stokos buvo kilusios net 
riaušės. Išalkusi minia, 
daužydama pakeliuje krau
tuves, nuėjo pas komendan
tą prašyti duonos. Komen
dantas nuo savo rūmų bal
kono pranešęs, kad ir pa
čiam trūksta duonos, bet 
greit jos atvežšią. Žmonės

akmenimis. Tuokart pa
kuria! 

kelis syk iššovus, žmones iš
bėgiojo, palikę ant vietos 
užmuštus ir sužeistus.

šaukimą į narius j ieškoti įšaukta kariumenė, 
daugiau naujų narių. Cali-Į 
fornijos socialistai mano pa
auginti .savo partiją iki 10,- 
000 narių.

KONVENCIJA.
, Rochestery susirinko kon
vencija Amalgamated Clo
thing Workers, kurioje da
lyvauja 150 delegatų.

GRABORIŲ STREIKAS.
Liverpool, Anglija. — Čia 

sustreikavo graboriai. Na- 
bašninkai nelaidojami. 
Streikas tęsiasi jau kelios 
dienos.

lijos į NORĖJŲ NUŽUDYT šVi
BIJOS KARALIŲ.

Stockholmas. .— “Afton- 
i evoliucijonierius ir siunčia r Bladet” praneša, kad anar- 
ant kartuvių, ant sušaudy-' chosocialistai norėję nužu- 
mo. De 
riii jau

budelių ranka. Anglijos a- 
gehtai, teisėjai, gaudo airių

A ngl i jos pirmasai niinis-

mente, jog ministerija pil
nai užsitiki kariškai val
džiai, žudančiai revoliucijo- 
nierius (o juk Asquith yra 
pirmeivis!). . Tuomet keli 
parlamento atstovai pavadi
no Asciuith užmušėju.

liniuku) vadas John

lūma. Trečia- 
penktadieniaisvis blogyn ir blogyn, ( ar- dieniais 

ranza ir jo vyriausias gene- užginti pardavinėti mėsą, 
lolas Obregon reikalauja, mėsinius

Amerikos k a r i u m e n ė
produktus bufe

tuose, valgyklose ir užginta 
gaminti valgius su mėsišku.

s nuteisimą kalėjiman 
social ištiško vadovų,

riu. Kad suoKalmmnkai ne 
galėjo prie jo prisiartinti.

(Redaktoriaus pastaba

! uodegiauja prieš anglus, eilėse, anaipto 
il'iip-pat jau priešinasi re- roiai ir todėl i 
! vol iucijonierių žudymui. Ji- neimti kėli na).

iiriu sukilime dalyvavo ga- 
ia daug žymių valdininkų,

1 Ų i Anglijos valdžia dabar juos

t j J i f. J I t i j » A i N I .N

STREIKAS. 
Ispanijos geležkt

itaip būsią nesmagumų. Car- 
11ranza koncentruoja savo 

kariumenę Chihuahua pro- 
I \ incijoj. Tūli Amerikos ka-

mo būsią baudžiami 300 ru
bliu arba 3 men. kalėjimo.

Ipilalistų dienraščiai, y pat in- VOKIEČIAI
Igai Hearsto dienraščiai,
I •šaukia, kad karės momentas
jau artinasi. Valanda iš va-

kos kariumenė užpuls ant
I generolo Pcrshingo kariu-

L1ETUVOJE
RENGIA DIDŽIAS 

MEDŽIOKLES.
žurnale “Waidmannsheil” 

išeinančiame Austrijoje,męs 
randam daug straipsnelių,

, menes.

nia

i medžioklės Lietuvoje. Tas 
i medžiokles tankiausiai ren- 
Igin vokiečių ir austrų tafi-

vokiečiai šaudo žvėris/ ir 
paukščius, kuriuos lietuviai

atgal, o ant parubežio bus!vo 
kų sudaryta mišrios iš ameri- ka< 

'kiečiu ir mexikieciu pairu- nu-

s žurnalas rašo,

garnio. imu.
šiomis dienomis Londone ,---------------

įvyks teismas vyriausio ai- GELTONIEJI DARBININ- 
rių 'Vadovo 
ment’o.

ranza prisiuntė Wilsonui

dininkai, kurie stengiasi su
pirkti visą užmuštą—žvėrį 
ir paukštį dėl armijos. Žur-

‘ikalavimą, kad Amerikos ];s> ;uų kurio nupiešta kelia- 
iriumenė būtų atšaukta. tas šaulių, kuriifos Vilhel- 
Prezidentas Wilsonas lyg- Intas išleido Lietuvon gaudy- 

ir rengiasi karėm Jisai i ti nckuriuos žvėris ir paukš- 
saukia prie Mexikos rube- čius dėl Berlyno zoologijos 
žiaus nacionalę gvardijų šių I Sodno ir kaizerio' 
valstijų: Texas, New Mexi
co ir Arizonos. f 
taip-pat 11 kompanijos pa
jūrio artilerijos ir šešios

KAI RUSIJOJ.
“Frankfurter Zei tu n g” 

praneša: Rusijon gabenama 
vis daugiau ir daugiau gel-ga—Dvinskas. šitame fron-

Dauguvos
ma inany-

Y p a tingai
i Dono

<--------------
šaukiama ^INISTERIŲ TARYBOJE

GANDAI A?IE*7 ATKĄ 
LABAI NETIKRI.

Pradžioje šios savaitė; 
dienraščiai pagarsino, ka< 

ti. kad austrų raitarija visą' popiežius kreipęsis ])rie pro
žiemą stovėjusi Kurše ir pa-i zidento Wilsono su svarbiu ! mečių gabenimui pritaria ir 
šaukta musių frontan, da-llaišku, kii riame . popiežius' žemdirbystės ministerija. bine kariumenė bus siunčia

ma generolui Fredrikui 
Funstonui pagelbon.

dyje, buvusiame kovo 4 d}> 
buvo paskirta 25 milionai

kurie reikalingi
dar nei nebuvusiais cm

kaipo atsarga, gyvenusiu ‘pi 
Potsdame. Šiuodu vienintė-iči

REVOLIUCIJOS ŠMĖKLA 
VENGRIJOJ.

nėję kįla neramumai iš tos! 
priežasties, kad daugelį ven
grų kareivių siunčia į Bal
kanus ir į Francijos frontą. 
Vengrai yra pasirengę ginti

tai atsisako eiti kitur.
Visuomenės opozicija prieš 

kare vis didėja ir didėja.

ketų, kiek yra tinkamų mė
sai gyvulių, ir kiek reikia

popiežiaus ambasadų-1jo klausimo” Rusijoje—pia
nus Londone užgynė tą duria “Frankfurter Zei-

žius nieko nerašo Wilsonui.

zeris kreipęsis į popiežių, 
nurodydamas, jod dabar e- 
sąs patogus taikai momen-

SIBIRE

lų-amerikiečių ir japonų a- 
gentai. Anglų inžinieriai

Kaizeris prišaukė į savo j žios kraštus vakarų Sibire, 
kariumenės headquarters rinkdamiesi vietas savo fab- 
vieną iš žymiausių Vokieti-1 rikams statyti. Po Sibiro

von Buelowa, buvusį Vokie- jaučių savo fabrikų išdirbi- 
tijos ambasadorių Ryme. I mus. Amerikos fabrikų a- 
Tūli tvirtina, kad Buelow gontai jieško vietų pardavi- 
bus siunčiamas Amerikon nėti savo fabrikų išdirbi- 
prie prezidento Wilsono. !nius, žadėdami nuolaidas.
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čiai praneša apie žydi] gy- tenkamai pagaminti pieno 
veninių \ ilmuje. Neseniai produktų. sumanyta surašy-

pie 30,000. Dabar daugu-

liu važiuoti, sugrįžę namo.

brajų kalba ir žargonu kur-

60G , miesto valdyboje 20' c 
ir milicijoje 10'c.

Bilietui iš Vilniaus Var

ravoje, Varėnoje

kine ir Tlušče.

TURKAI PRIEŠ 
EGIPTĄ.

šturmu mano atakuoti bri-

koncentruotos didele

te daug bombų

ATSIŠAUKIMAS.

plėtotis darbininkiškas ju
dėjimas tarpe Day tono lie
tuvių. Tik su pradžia šių 
1916 metų susitvėrė L. S. S.

mas.
Pirmiausia susidūrem su 

kunigija ir fanatikais, kurie 
visais būdais stengiasi už
gniaužti žmogaus protavi-

Ir 13 d. balandžio, lai- 
prakalbas (kalbėjo 

V. Ambrozaitis iš Det- 
Mich.) ėmė svaidyti

mą.

Tai buvo kataliku moteris 
—prisiklausę ‘‘doros skelbė
ju” dogmų. Dalykas nuėjo 
teisman, o tas, žinoma, pa

žmonėms

antradieniais ir ketvirtadie
niais pjauti gyvulius; kito
mis dienomis tegalima pjau
ti gyvulius tik tiek, kiek lei-

ninko vardu — Wm. Powell, 
ir siuskit kp. sekr. J. Juške
vičiui,1G7 Notre Dame Avė.,

jaunutei kuopai bus didelis 
1 medžiagiškas smūgis. Dė
dei to atsišaukiame j visus 
'gerbiančius žmogaus teises 
draugus padėt mums vesti

kl saulę apie žemę.
Money Orderius teiksitės

Ekonomijos ministeris
Naumovas tarėsi su mėsos

mas tą sumanymą vienbal
siai priėmė. Nutarimas

J. Juškevičius, sekr.
F. Gražys, org.
J.Mozuraitis,Fin. setu
V. Povilaitis, Iž<L
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* Lietuvos Šelpimo 
; Fondo maršruto 

A.

^>we****^.

reikaluose.
I

P. A. Bulotos laiškas, tū
pęs “Laisvėje” N36, šių me
tų, verčia mane, nors ir 
prieš mano ypatišką norą, 
pasakyti sekančiai:

a) Lietuvos Šelpimo Fon
do aukų rinkimo maršrutas 
yra rengiamas per tojo fon
do Sekretorijatą,sulig to pa
ties Fondo Komiteto nutari
mu. L. š. F. Sekretorijatas 
yra įgaliotas rengti maršru
tą taip, kaip jam atrodo, 
kad tas galima padaryti pa
rankiausia ir su mažiausio
mis išlaidomis, ir už tai, sa- 
vaimi suprantama, turi pil
ną teisę paskelbti viešai,kur 
ir kada atsibus maršruto 
tolymesnės prakalbos, kaip 
kad ir nusakyti visą marš
ruto bėgį.

b) Oficiališkame pasikal
bėjime tarpe p. A. Bulotos 
ir L. Š. F. Sekretorijato, į- 
vykusio kovo 8-tą, šių metų, 
p. A. Bulota pilnai sutiko su 
tojo Sekretorijato padarytu 
maršruto rengimo pienu — 
kad maršruto prakalbos bus 
rengiamos per ir sulyg L. Š. 
F. Sekretorijato noru.

c) Jei p. A. Bulota buvo 
apsiėmęs, be L. š. F. Sekre
torijato žinios, Waterbury 
kalbėti tomis dienomis, ku
riomis buvo paskelbta marš
ruto prasidėjimas Connecti
cut valstijoje, tai ne pasta
rojo pareiga tas buvo suži
noti, bet p. A. Bulotai rei
kėjo apie tai pranešti Sek- 
retorijatui. Lietuvos Šelpi
mo Fondo maršrutas, kaip 
tas p. A. Bulotai labai gerai 
žinoma, yra rengiamas per 
tojo Fondo Sekretorijatą.

Imant atydon augščiau 
pasakytą, savaimi aišku, 
kad rengiant >L. Š. Fondo 
aukų rinkimo maršrutą, ku- 
•ili-.ne p. A. Bulota buvo ap
siėmęs kalbėti, pakol jis lai
kėsi prie savo su L. š. F. 
Sekreto rijatu padarytos
sutarties, tai to Fondo Sek- 
retorijatui, rengėjui tojo 
maršruto, nereikėjo turėti 
jokio speciališko įgaliojimo 
nuo p. A. Bulotos.

Iš priežasties p. A. Bulo
tos tokio ypatingo ir ne
draugiško susilaikymo iš
pildyti L.Š. Fondo aukų rin
kimo maršrute rengiamų 
prakalbų, kur rengėjams iš- 
aikvojus spėkas ir padarius 
iškaščius, prisiėjo likti su
vedžiotais, L. š. F. Sekreto
riui, su dideliu nesmagumu, 
prisieina Sekretorijato įga
liotinius: N. Janušką ir J. 
Straus-Stalioraitį ir visus 
kitus rengėjus persiprašyti, 
nors tas maršruto sutruk
dymas ne nuo Sekretoriaus 
noro paėjo, ir pranešti vi
siems prakalbų rengėjams 
L. Š. Fondui, kaip kad ir vi
suomenei, kad tojo maršru
to tolesnis bėgis bus pa
skelbtas taip greit, kaip L. 
Š. F. komitetas nuspręs ta
me dalyke.

Su pagarba,
M. M. Račiūtč-Herman, 

Sekretorius Lietuvos
Šelpimo Fondo. 

New York City, May. 6, T6.

Ant svieto viskas maino
si—auga, plėtojasi, kiekvie
nas augalas ar gyvas daik
tas, laikui bėgant, maino sa
vo išvaizdą. Tarpe tų žmo-

protas plėtojasi, jausmai — 
tobulinasi, persitikrinimai—

mia pirmyn, į progresą, į 
gerąją pusę; iš to labai tan-

labai, labai skaudu, iš šalies 
žiūrint, jei visas progresas 
kokio žmogaus proto, jaus
mų ir persitikrinimų nu

ti.
Mačiau “Žiburėlio” drau

gijos pačią pradžią, žinau 
tikslą jos susitvėrimo, ma
čiau šelpiamus “Žiburėlio” 
auklėtinius. Mačiau aukau
tojus tam tikslui. Mačiau

•Žiburėliu”; neapsiriksiu

nesykį labai artymuose san-

ar jisai asmeniškai, arba jo 
artymiausi ir gerbiami 
žmones. Nenoriu tikėti.kad

būrelio” veikimą ir už jo su
teikta duonos kąsni akmeni
mis laidytų.

tai laikraščiuose apie “Ži 
būreli”—akis man svilina.

kuomet neikokios mokyklos 
nelankė, duokim, nei Šveica
rijoj? arba suvisu persimai
nė, pavirto i buržuji, ka ir

moksleiviams pri-

Lygu p. Kapsukas nežino 
ir nematė, kad “Žiburėlis”

darbininku besimokinančius 
vaikusr Taipgi tos pačios 
liaudies ir darbininkų lėšo
mis “Žiburėlis” tankiai buvo 
remiamas. Argi p. Kapsu-

Arba ant tiek atsimainytu

uilyje nebematytų?

Ammunicionieriai 
ir kunigai.

Je, kaip kam šioji 
V ra tikroji pieno upė 
liaus krantais. Lobsta karės 
užsakymais amniunicijos ir 
ginklų fabrikantai; lobsta 
maisto pristatytojai. Tie 
ponai širdies gilumoj trokš
ta, kad karė niekuomet ne-

karė 
kisie-

Kas iš karių turi 
pelną?

Kaip darbininkiška spau
da, taip ir jų vadovai, šau
kė ir šaukia, kad karės dar
bininkams jokios naudos ne
atneša ;karių trokšta tik ka
pitalistai, nes jie iš to pelną 
turi. Bet ar galima tokioms 
pasakoms tikėti? Ar gi 
lik kapitalistai iš karių turi 
naudą, o darbininkai blėdį?

Štai ka sako Bostono uos
tų direktorių prezidentas:

“Europinės karės pakėlė 
Suv. Valstijų darbininkų al
gas ant 540 milionų dolerių. 
Dabar kas mėnuo iš Suv. 
Valstijų išvežama ant inili- 
ono dolerių amniunicijos

tikiu, kad iš tos sumos 45 
nuošimčiai eina ant užmo
kesčio darbininkams už dai
lią. Tokiu būdu kas mėnuo 
darbininkai gauna vi ilsaus 
150 tūkstančių dolerių, ku
rių jie pirmiau negaudavo. 
Jeigu męs paimsime viduti
nišką darbininko mėnesinį

baigus, liks be 800

tuojaus

daviai su darbininkais pra

dirbti ammuniciją, tai darb-

gioscyti, ant pirštų pries 
juos vaikščioti ir tas juos

to jau nebus. Iš Europos 
geresnių darbininkų neat
važiuosią, nes jie ir ten bū
sią reikalingi, o pradėsią

ir kitokie negeistini žmo
nės. Kad išvengus to pavo
jaus, kurį permato gudrus

kad neįsileidus j šią šalį ne
pageidaujamų žmonių, nes 
kitaip, girdi, Suv. Valsti-

paaaro išvedimą, Kad ne 
jiems, bet darbininkams ka
rės atneša naudą. Jeigu da
bar kariu nebūtu, tai Ame
rikoj apie 800 tūkstančių 
būtu, be darbo ir badautu, o 

dirba ir 
gauna, 

kasdien 
“Sveika

“lengvai 
užmokesti €

ir nedirbtų.
Tiesa,bedarbių skaitlius su

mažėjo,bet sulyginus su pro
duktų pabrangimu, tai dar
bininkų algos netik nepaki
lo, bet dar nupuolė. Supran
tama, kapitalistai visuomet 
parodo tik gerąsias savo pu
ses, kad apmulkinus darbi
ninkus.

Kaslink ateivystės, tai šis 
klausimas dar neišrištas. 
Galimas daiktas, kad po ka
rei Amerikos kapitalistai 
matys pavojų ne ateivystėj, 
bet išeivystėj. Galimas 
daiktas, kad pasibaigus ka
rėms, daugybė austrų, italų, 
francūzų ir Rusijos išeivių 
važiuos į savo šalis, kad ten 
apsigyvenus. Juk didžiuma 
ateivių važiavo į šią šalį ne 
tuo tikslu, kad čia ant vi
sados apsigyvenus, bet 
tuo, kad pagyvenus kelintą 
metų, užsidirbus daugiau

siroae, kad ji specialiskai 
buvo padaryta tam tikslui; 
joje buvo įtaisyta keliatas 
skylių dėl kvėpavimo, ku
rios iš viršaus buvo suvis 
nematomos. Inžinierius Ro
ver buvo kapitonas ir pri
gulėjo prie “landšturmo”.

paėmė, kaipo karės belaisvį. 
Taip tai pasibaigė šita ro-
mantiška kelionė.

minga. *
* *

Neseniai Kopenhagoj su
sitvėrė komitetas nukentė
jusiai nuo karės Lenkijai 
šelpti. Minčiau komitetan 
įeina, ypatos visokių pažval- 
gii: jame randasi keliatas

keli universiteto profesoriai 
ir augštesniųjų mokyklų 
mokytojai, ar šiaip žymesni 
visuomenės veikėjai; tarp 
tokių randame garsų Dani-

Saužagystė
Pastaruoju laiku aš ap

krautas likau laiškais, ku
riuose randasi visokių klau
simų. Tarp jų saužagystės 
klausimas užima žymią vie
tą, todėl priverstas esu nors 
trumpai atsakyti klausė
jams per laikraštį.

Yra tokiu klausimu: “ArL €
ko veda saužagystė”?

mai perdaug nekenk, 
kenkti šiek-tiek visiem sun
kia. Nervų sypmtomai pa
sirodo pirmiausiai. Pas vie
nus jie lengvesni, pas kitus 
smarkesni. Kadangi nervai 
r i šasi su smegenimis, tai ir 
prote įvyksta mažesnė ar 
didesnė permaina. Paprai£ 
tai saužagys neatranda už- 
siganėdinimo, niekas jam 
nemiela ant ilgai, tūli lieka

Ar galima išsigy- į visai pesimistiški ir tiesiog .. 
nemato nieko gero pasauly; 
kartais jie nusižudo, kartais 

Aną dieną aš perskaičiau nupuola ant gyvenimo dug- 
J. Stropaus (6 Loring St.,mo. Daugelis saužagių lie- 

>. Boston, Mass.) išleistą ka bisteriškais: juokiasi, rė- 
mergi-; kauja, pyksta, kur neišpuo- 

I 1» • I 1

mes”? “ 
dyti nuo

žus i savo šąli. Tik mažas 
nuošimtis yra tokių, kurie 
važiavo į čia apsigyventi. 
Ir tie, kurie važiavo tik ant

įei važiuos namo.
švenčia n iškis

laikraščius kreipėsi į visuo
menę remti jo darbą auko
mis; pagaliuos buvo rengia
ma vakarai ir koncertai su

Keliavo dežeje per 
Atlantiką.

(Iš Danijos nuo mūsų ko-

sčiai plauke—į trumpa lai
kui tapo surinkta apie1 31,000 
kronų. I ’ž tuos pinigus bus 
nupirkta maisto: miltų, mė
sos, cukraus, daržovių ir su-

Visas susi nešimas Euro
pos su Amerika šiuo karės 
laiku, galima sakyti, priguli

tokio laivo, kuris galėtų ne- 
patėmytas praslinkti pro

(ne
ša r-skaitant tik vokiečiu 

vuočiaus “Movė”, kuris 
prukęs į Atlantiką pridirbo 
daug nuostolių anglams, o

kietijon, niekcno nepatėmy-

keleivių laivai, >4 grįžtanti 
Europorf, tampa labai smul
kiai kamantinėjami. Taip 
dalykams stovint, Vokieti-

Eu ropoti kariauti.

ne pasiryžę stvertis Keis
čiausių priemonių, bile par-

F aterlandui”.

tikimas: pora savaičių' ai

u tumu 
ant vie-

žinoma, apie Lietuvą gi ne
tik Danijoj, bet ir abelnai

t (‘žinoma.

sukas mano, jeigu tūli mū
sų visuomenės veikėjų pado
riu būdu stengiasi tarpe 
svetimtaučių kelti suprati
mą apie dabartinį Lietuvos

knygelę “Patarmės i
moms apie lyties dalykus” ir la.
atradau joje išsireiškimą,! Kas link jų sveikatos -
būk i
žmonės iš šimto,
meluoja, jog jis neužsiima. >udžiūve, veidai įkrinta

i vioiYi 11 ią, j i\<i.' iinn. ju .riYvmavvo — 
saužagystė užsiima 99.vieni užkenkia jai mažai, < 
lės iš šimto, o šimtasis kiti daug. Tūli lieka laba.

>
dovi giliai ir nereitai

daugiau, negu tūli

čiau studijuoti. Kodėl tai nėję, kad paneša į giltinę ir 
priimta yra manyti, jog ly- yra visokiom ligom prieina- 

Oda neretai lieka gels- 
jos didžiuma yra dora ir ne-|\a, plaukai nuo galvos slen- 

ilgos saužagystės 
netenka lytiško 

t. v. vyrai netenka

1 iškilose* dalykuose draugi-

ly tiškus nenormališkumus.
Saužagystė užsiima netik 

suaugę žmonės, o ir vaikai. 
Balandžio 28 d. i mano nie

ta 3 meili mergaitė, kuri

mi.

veikimo,

paminėjau tik ke-

pasekmes, vienok ne. pas vi
sus būna visi ir ne tie patįs, 

vienų melų seniūno. Vaikai | Atpratinti nuo saužagys- 
(i, 7, 8 metų ir augščiau yra'tė' yra nelengviau, kaip al- 
tankios saužagystės aukos., l.oholiką nuo alkoholio. Jo- 
Lytiškų organų nešvarumas kiais vaistais išgydyt nega- 
ir perštėjimas, jų slaptingu-1 Įima, nes žmogus turi susi
mas, kitų vaikų pamokini- valdyt pats save, i Vaistai 
mas ir t. t., veda mažus Į gali nuraminti kiek jo ner- 
vaikus prie įpratimo į sau arba ji taip 

Net laipiojimas į greit nesusierzintų. Vaikus 
sėdy- lengviau atpratint sugėdi- 

veržianti nant, niekad iš akių neišlei- 
'įkūrstyti džiaut ir neduodant erzi
ni atkar- pančių maistų. Ypač alko- 

toja ją labai tankiai ir yra holio, kavos, arbatos ir pa- 
atsitikimai, kada jie įpuola našiu 
į tą aktą kas 5 minutos. Jų duot.

medžius, tam tikros 
nes ir organus 
drabužiai gali

stimulantų nereikia 
Jų lytiškus organus

ui ir neretai užsikrečia, eini ir taip, kad rankom ne- 
Ncrvingumas darosi vis aiš- galėtų prieit. Kur kas sun- : 

mokintis kinu su suaugusiais žmonę-Žinoma,

rusiško kurpalio: męs sian-jlieka silpni ir ligom 
dien matom, kad karės ■ prieinami

Tarp suaugusių ir neve
dusių žmonių—vyrų ir mo
terų—saužagystė labai išsi-Lietuva,

ir Lenkiją su 
Pačios gi Rusijos

merikoje nariai atžagarei
viai, ypatingai iš p. A. Ba
lučio frakcijos, veda bjaurią 
agitaciją prieš S.L.A. pirm- 
eiviškesnius elementus. Jie 
nori paimti S. L. A. seimą 
(Pittsburge) j savo rankas, 
atstatyti “Tėvynės” red. ir

Bet klausykit, ką sako 
“Naujoji Lietuva” apie Lie
tuvos kunigus;

“Jie, kurie karės metu,ka
da Lietuvos darbo žmonės 
buvo prislėgti karės sunke
nybėmis, apiplėšti rekvizi
cijomis, kada sodžiuje pasi
liko beveik vienos moteris, 
vaikai ir seneliai, pasak jų 
pačių išsitarimų, turėjo tiek 
uždarbio, kiek niekuomet. 
Ne, tokius, kurie plėšė iš 
žmonių paskutinį skatiką, 
vargu ar galima vadinti 
žmonių “gelbėtojais”. Dau
guma jų pasiliko gelbėti sa
vo klebonijas, savo turtus. 
Su tuo jie negalėjo persi
skirti. Pavojus palikti

kalbėkite po tris 
Marijas” ir prašyt 
čiausį, kad karės tęstųsi iki 
pabaigos jūsų amžiaus, nes 
kitaip “badu pastipsite”.

Taip, kapitalistai moka 
išskaitliuoti, ant kiek pakilo 
darbininkų algos, kiek dar
bininkai pelno bedirbdami 
a.-.municiją ii’ taip toliaus. 
Bet kodėl jie nieko nesako, 
ant kiek pakilo pragyveni
mo reikmenįs? Kodėl jie 
nieko nesako, ant kiek pa
kilo kainos ant visu kitu 
prekių, kurios čia išdirba
mos? Kodėl jie nepaaiški
na tų pakilimo priežasčių? 
Apie tai jie ir užsiminti ne
nori. O gal “negramotni” 
ir nemoka išskaitliuot?

stą didžiulis Danijos pasa- 
žierių laivas Frede r i k VIII. 
Tarpe keleivių buvo viena 
vokietė ponia Rover, pati 
tūlo inžinieriaus, gyvenusio

sto nusisamdę sau viena 
puikiausių I-sos klesos kaju- 
tų. Kajutėj ji turėjo didelę 
dėžę, anot jos “su kelionės

laivui plaukiant, visas gyve
nimas ant jo ėjo savo pap
rasta vėže. Ištikrųjų ponia 
Rover minėtoj dėžėj turėjo 
paslėpus savo vyrą, kuris

susirietęs dėžėje, tik naktyj, 
visiems sumigus, jisai išlys
davo iš ten ir jo žmona jį

rė tų karės baisenybių, ką

žmonėms, kame didieji mū
šiai siautė. S.

tarp biednesnės klesos žmo
nių. Mat, turtingieji nusi
perka taip vadinamos “mei
lės” ir jiems tik tame bėda,

pakilo ant 540 milionų do
lerių, tai pragyvenimo reik
menis ir kitokie daiktai pa

10 dienų). Viskas .klojosi 
gerai; artinanties prie Eu
ropos, ponia Rover ėmė ne-

susinervavo, kad

Kodėl taip? Atsakymas rodžius Anglijos laivams ir

Sekančiame “Laisvės” nu
mery skaitykite įžangos 
straipsnį, kuriame męs pla
čiau pakalbėsime apie S. L.

.A. rdkahui.

Baisi žmogžudyste.
Morgan, Pa. — Velykų 

dieną tarp lietuvių čionai 
atsitiko baisi žmogžudystė. 
Štorninkas Vladas čebato- 
rius, Martynas Aponas ir

rheą savo plačiu lytišku gy
venimu. Biednesnieji vaiki
nai ir merginos, kurie bijo

būt palaidais, leidžiasi prie 
saužagystės. Negalima sa
kyti, kad ji neišsiplėtojusi ir

merginos ja užsiima šioj

iš bažnyčios parėjo, tuo su
simetė pas Martyną Aponą

šinosi gana gerai, kad pro
tus prarado. Pliopa užsi-

batoriaus storą, bet tas bū

bą, kur rado tik jo pačią na
mie. Sako, jis ten pradėjęs
daryt “baderį”. Tada Čeba- 
toriaus vaikas, 10 metų am-

mažintu arba išnaikintu 
saužagystę, bet kol to nėra, 
ii nesi mažina, o auga. Veik 
galima tikrint, kad labiau 
suaugusieji vaikinai ir mer
ginos ja užsiima. Nestebė
tina, kad tokis didelis jų

einamosios
“senbernio’

ir 
tan-

mis. Firmas dalykas jie tu
ri stengtis sueit'į porą ir 
pratintis gamtiškai atlikt 
lytiškas funkcijas. Net ir 
po apsivedimo saužagystė 
atkartojama, todėl ir tuo
met reikia save valdyti. Jei 
apsi vedimas negalimas, rei
kia paskęsti užsiėmime.Nie- 
kad nereikia būti dykam ir 
apie lytiškas funkcijas ne
svajok Darbas, ilgi pasi
vaikščiojimai, rimtų raštų ' 
skaitymas (tik ne romanų), 
politiški ir moksliški susi
rinkimai yra reikalingi,kad 
užmiršus saužagystę. Gult 
eit tik tuomet, kuomet akįs 
merkiasi ir kada tuoj gali
ma užmigti. Geriausiai 
gult vyrui su nedraugišku 
vyru ir moteriai su tokia 
pat motore, tuomet vienas 
kito vengs ir susilaikys. 
Keltis reikia tuoj po atsibu
dimo.

Reikia nustot' gert alų, 
ir vyną. Geriau 
kava su arbata.

pienas ir šokola- 
geri gėrimai. Mė

sos reikia nevalgyt arba 
valgyt visai mažai gydymo
si laike. Vaisiai , daržovės, 
javai yra geru maistu, kad 
likus ramiu. Bromino drus
kos gali būt geriamos pra

ni esti ir

mis.

pavojų”.
Vadinasi, karės metu Lie

tuvos kunigai gerus kvie
čius pjovė. Ir nestebėtina. 
Žmoneliai išgązdinti, savo 
spėkos nebejaučianti, susi
krimtę, kurgi jie kreipsis ir 
jieškos suraminimo. Žino
ma, pas dievo tarnus.

Ir iš dūšių ganymo tiek 
jau pelno, kaip ir iš ammu- 
nicijos dirbimo.

rios pirmiau gamino dėl

dūktus, metė pirmąjį sa
vo amatą ir pradėjo a- 
municiją dirbti. Ar tai tos 
kompanijos panašiai pasi
elgė todėl, kad pagerinus 
darbininkų būvį? Ne! Jos 
griebėsi ammunicij ą dirbti 
todėl, kad ten matė daugiau 
pelno. Jeigu Amerikos ka-

uostą Kirkwall dėl peržiūrė
jimo, kame visi laivai per7 
krečiami, minėta inžinierie- 
nė tapo tikra ligonė. Daži- 
nojus, kad visi daiktai bus 
nuodugniai peržiūrimi, čia 
jau ji iškrapščius savo vyrą, 
paslėpė vienam laivo užka- 
boryj, bet gi ter/surado jį. 
Apžiūrėjus dėžę, kurioje in
žinierius [Rover keliavo, pa-

ar

■
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Kazimieras

Da vienas iš priešingosios

daužė jam burną, nors

mes.
Pašaukta daktaras ir 

licija. Pliopą tuo nuvežė į 
ligonbutį, o Čebatorių ir A- 
poną—kalėjimam

po-

st skiepia į žmones: tūli vi- ( 
sai menkai nuo jos maino
si, kiti stebėtinai. Vieni, -

nėr- J

'lai viskas šį sykį. Kada 
nors vėl sugrįžšiu prie šio

A. Montvidas.

būna dikti ir nedaug 
vingumo ženklų turi, 
net į puspročius virsta ir 
baisiai sveikatai užkenkia. 
Kadangi saužagių yra tokis 
didelis skaitlius, o aiškiu Ii-
gonių nuo jos nedaug, tad važiavimas šaukiamas dėl 
reikia pasakyt, kad didžiu- aptarimo svarbių reikalų.

A centralio komiteto 
suvažiavimas.

Brooklyne įvyks suvažiavi- L 
mas Lietuvos Šelpimo Fon-J. 
do centralio komiteto. Su-r

. J.



apėmė šimtus tūkstančių rias “Zitos” ir “Juazapinės Sodinių medžių šaknįs ne
mažai nukenčia. Agurkų Visuomet bukite

>Ką pasakysit?
3 I' /ndonas. — Metinė dar

bininkų partijos atstovų 
konferencija priėmė dau
guma 1,502,000 prieš 602,000 
patartą dokų darbininkų 
sąjungos rezoliuciją, palie
piančią konferencijai su- 

Steikti, ant kiek tai galima, 
jJagelbą valdžiai pasekmin- 
gesniam karės vedimui.

Šios dienos (27 I) darbi
ninkų atstovų konferencijos 
posėdyj Bristoly dauguma 
1,796,000 balsų prieš 219,000

Ištikrųjų gi šiek-tiek kitaip 
dedasi...

“Kaip paimsiu šluotą...”

nei “tvirkėjimo”, tikrai, ne
galima prikišti samdinin
kams, kuriems jau vis vie
na, kame ir kokiu darbu pel
nyti duoną ir kurie seniai

“tai santiki 
ir biednųjų

Kiti negiria, 
tys pasigirs!m, 
sim, kad pas

tai bent pa
ir apskelb- 
mus viskas

10-III-1916.

Karės gerovės.
(lyvendami svetimoji

vėl kuomet nors savininkais.
Mūsų klerikalai ir mūsų *- c

nusipenėję mūsų žmonių pi
nigu ir jų kruvinuoju pra
kaitu, nesidrovi badyti akių

luo tarpu jie pasisavino 
“tautos tėvų“ vardą ir laiko

jungas, kurias paskiau įsi
galėjusias ir įsišakojūsias 
bus galima persodinti Lie
tuvon. Kame mūsiškių ne
daug, jie turi prisidėti prie 
vietos organizacijų ir mo
kintis tenai gyventi sąmo
ningu klesos gyvenimu.

maža kliūčių. Darbininkai 
turi kovoti del esamųjų lie
tuvių organizacijų sudenfo-

vieną prie kitos, idant pa
daryti vieną colį ilgumo, 
vieną augštumo ir vieną co
lį platumo, t. y. kubišką co
lio masą, tai reiktų 6,250,- 
000,000,600 individualių 
bakterijų. Kitaip sakant, 
65,000 sykių daugiau bakte
rijų telpa kubiškan col-in,ne
gu visų S. V. gyventoji! e- 
sama. Arba, duokim sau,

virkščios nuvysta, kopūstai 
pajuodauja, pūsta nuo bak
terijų užplūdimo. Kaip jau 
minėjau, daug gyvulių krin
ta nuo bakterijų.

Taip vadinama kiaulių 
cholera, raguočių tuberculo
sis ir splenic fever arba 
anthrax. Visos šios li
gos eksperimentais tapo

atsargus.
Vincent Salewaga, lenkas, 

gyvenantis po No. 216 Hu
ron St., Brooklyn, (Green
point), gegužės 1 d. tapo ap
gautas ant 1,000 dolerių.

Einant Vincui Solewagai 
į darbą, ant kampo Franklin 
ir Calijer gatvių, Green-

lyvauti komitetuose ir kitur 
sumišę su kitų klest] atsto

penkesdešimta dalis colio. 
Toks nago storumas, nuo 
braunas iki braunas nu
sprendimui reikėti! 2000 bak-

komy bes už šitų organizaci-

atrasta ir prirodyta, j()g'point, du nežinomu apgavi- 
paeina nuo bakterijų. Bak-1 pasisakę esą iš kitur pri- 
terijos tapo atrastos 200 i |.UVę, turinti su savim dide- 
pirm, negu jųjų veikimas j ](l Sųnią pinigų, nužiūrėję, 
lapo paslebeta. ]<a(j jjs išrodąs ant teisingo

žmogaus, noi’i jo pasiklaus-

i >

visuotino kareiviavimo įve
dimą.

Patarimas “Konferencija 
nutaria agituoti už atmai- 
nymą billio apie kareiviavi
mą”, liko atmestas 649,000 
balsais prieš 614,000.

Ką pasakysit?
Pirmučiausiai patriotiz

mas reikalauja, kad patrio
tai ant kiek galima palaiky
tų valdžią.

Bet valdžia visuotino ka
reiviavimo reikalauja.

Nesmagus dalykas.
Kada bedarbiai savo krau

ją^ lieja, o darbininkiška a- 
ristokratija namie tupi, tai 
galima ir puikiausiu patrio
tu būti.

Bet—
Patiems kariauti negali

ma. Per brangus savo krau
jas. Ir kalba prieš visuoti
ną kareiviavimą, ir atsakan
čią rezoliuciją priima.

Vienok —
Peršlykščiai išrodo.
Agituoti prieš kareiviavi

mą neagituos: nepatriotiš
ka. Pagaliaus, gal ir val
džia liks dėkinga: ir pasirū
pins darbininkišką aristo
kratiją ir įvairius “vadus” 
nuo kareiviavimo paliuosuo- 
ti.

Geras akių dūmimas:
Darbininkams balsavimas 

prieš priverstiną kareivia
vimą, —

O valdžiai atsisakymas 
nuo kovos su priverstinu 
kareiviavimu...

Du zuikiai pagauti...
O jei tas truputį negra

žu,—tai patriotizmu išsi
suk. Z-a.
18-11-1916.

rijalinės autonomijos, bet 
savo vidaus gyvenime nau
dojamės kuone autonominė
mis teisėmis.

Tai atsitiko, nes—karės

būtoji! vardu, jie užmetė 
vikriai savo tinklus į žmo
nių ašarų jūrą ir skubinasi, 
kol vanduo drumstas, sužvc-

guma klerikalų ir tautinin-

Kaip ir mūsų priešininkai 
turime rūpintis einamuoju 
momentu, ^sustiprinti savo 
pozicijas.

bakterija esti priskaityta 
prie augmenų, o ne gyvūnų. 
Daug bakterijų turi, lyg

Limpančių ligų 
fenomeną yra rezultatu pa- j rodyti, kur jie galėtų nusi- 
einančių iš bakterijų nuo-1 pirkti 
dingumo—taxius. 'melsdami

Substancijos, kurios ni‘ii- nuo to 1

ti kietą. Maloniai 
jo neatsisakyti

mes dabar savo vidaus gy
venime gana didele savyval-

talkininkų, rūpinasi sustip
rinti savo pozicijas taip, kad 
jų nebeįveiktų jokios demo-

nelaimėje,
pačių žmonių (tik per

Bakterijom

la vadinamos antitoxins. .Gi 
ligotas organizmas tankiaišonų, 

pagel- išduoda antitoxin ir 
sugebi prieš* nuodus toxin.

tarnavima 200 doleriu. Tuo- 
tarpu, vienas iš apgavikų 
išsitraukė iš kišeniaus koki

Buvo (centui Solewagai kaipo 
patirta serganti raupais, pundas bumaškų. Apgavi- 
difterija, kad sergantis tu- kas paaiškino, kad tai yra 

kuriuos jis

judėti.
Judėjimas.

Daugelis bakterijų gali į ėjo įvalias antitoxin ir liga18.000* doleriu
• 1 v V • . • 11 1 1 . , , _ ill>z,» r.i • | • J

ngiamūs sau mokyklas, rugeliais steigiamieji “ko- 
ieglaudaš, ligonines ir t. t. Įmitetai” ir kitokios įstaigos, 
Kaip puiku, kad karės au- Olšauskui ir panašių ponų

ir savy valdos nebūtų. Kad moksleivių 
ta n 1\ žali Iv a 1 c s a 1.1 Ii a. 1 to 111. pradedamosios ir vidurines 
Gal tuomet ir neprigulmybė i mokyklos, čionai glūdi šak- 
atsirastų. Jei dabar “patysĮnys ir-tokių sumanymų,kaip 

“lietuvių liaudies universi
tetas”, kurio reikalais rū-

tvarkomos savo šelpimą ne-

patys nepri- pintis
gulmingai tvarkomos savu 
laidojimu kam nors numi
rus”.

Dainuokit, klerikalų ber
nai iš “Lietuvių Balso”, apie

jokit apie kares meto gery-

autonomijas.

ir milionų užmuštų, sužeis
tų ir numiįlįsiu visu negai-

8-III-1916.

bendrabučiai,

arba jų ištikimieji tarnai 
M. Yčo rūšies. Visos šitos

ir tautininkų tikslams; jų

Peikdamas šitaip mūsų 
klerikalų ir tautininkų dar
bą, aš, žinoma, anaiptol ne
noriu sakyti, kad mums ne-

li visose organiškose dalyse, 
taip bakteriologijos moks-

mijos etc. mokslas arčiau

ra išguldamas kolegijose ir 
universitetuose. Tas gana 
aišku. Tečiaus kiekvienas

la į savo dieninį užsiėmimą 
ii* maž-daug nusimano'apie 
javų bei sodų ypatybes.

nors to visko pats sau nei 
kitam išaiškinti nesuvokia.

Typhoid bacillus bakteri
ja gali nueiti 4 milimetrus

valandą. Cholera spirilum 
gali nueiti 7 colius į valan-

čiai!, negu typhoid bacillus.

žmogus.
vaikščioti, negu 
\r gali žmogus

, i vieną valan-

Mepajiegė parblokšti.
išėmimas. Taipgi yra žino- .kompanijos už pernai 
nių, kad jokių ligų nedaty- muštą jo brolį.
rę. Tečiaus mumps (paau- pasiūlius 200' dolerių už pa- 
sių uždegimas), measle tarnavimą, V. Solewaga pa- 
(inkščiraik škarletina, dip-Isilokamino ir sutiko jiems 
terija, raupai etc. yra gana patarnauti.
sunku perkentėti. 8

Ypač typhoidai (karštli-;.tarnauti, vienas iš apgavi-

už
muštą jo brolį. Apgavikui

Sutikus V. Solewagai pa

tinasį nuo ligonio ant svei- U/sitiketi, baimingai ir nuo- 
ko “kabinasi”, ir nesikrei- Jankiai paprašė, ai* jis nesu- 
piant prie^ gydytojo—per-. tiktų kaip nors priparodyti 

Į jiems, kad jie galėti] juom
Kaip medicina

čiai pasiekus kovą prieš mi- ’(lamas savim bankos
\ eisimasis.

Veisimasis g^n<( keistas išdėstyti. Tiek reikia paša- lankus apgavikų apsiėjimas 
greitas. Kiekviena bak-Įpyti, kad minėtų ligų svar-

Pagirų puods...
Nejaugi prof. Voicickis 

nepripažins mokslingumo... 
kun. Pranaičiui, žinomam 
žydų kalbos žinovui visoj 
Europoj...
Ir ištikro, begalo pas lietu

vius mokytų žmonių. Baro
nas, ką matematika apsi
ginklavo, kad prirodyti hi- 
potezą apie dievą; Daukan
tas, kąį parašė istorijos pa
rodiją; BuČys, ką išdėstė, 
kaip tik vieną kart buvęs 
“dalykas atsikartojo kelis 
kartus, ir visgi buvęs viena
tiniu”, ir, pagaliaus pragar
sėjęs juodašimtis Pranaitis, 
ką “mokslu apsiginklavęs” 
t&rnavo Rusijos pogromšči- 
kams, kad daugiau būtų žy
dų kraujo pralieta. Ir jei p. 
Voicickis jų visų nepripažįs
ta mokslinčiais, tai ištik ru
jų niekšingas jis žmogus.

10-11-1916. Z-a.

Renkama medžiaga lietu
vių architektūros stiliui 
tverti, renkami, ruošiami į- 
vairių ūkio ir šiaip trobesių 
projektų tipai...

Tai paimta iš “Lietuvos 
ūkio bei trobesių atitaisymo 
sekcijos” pranešimo.

Lietuvos kaimai suardyti, 
o gerbiamiems sekcionie- 
riams labiau rūpi lietuviško 
stiliaus tvėrimas. Man gi 
rodosi, jog pasilikusiems be 
pastogės labiau rūpi pasto
gių tvėrimas...

š.”, pradedamųjų mokyklų, 
gimnazijų ir kad męs netu
rėtumėme dalyvauti jau j- 
steigtose įstaigose. Aš tik 
norėčiau pabraukti, kad sa
vo pinigais ir savo reikalais 
teturėtų rūpintis patys pa- 
bėgėliai-žmonės, o ne ne
kviestieji “tautos tėvai” kle
rikalai su tautininkais. Ki
tų tautų pabėgėliai-darbi- 
ninkai jau seniai pradėjo 
kovoti dėl šito reikalo su sa
vo “globėjais”.

Adipgl (kiuguilliis dili Stovi, 
žiūri į chemijos veiksnius, 
k. a. liepsnos, oro, maisto 
atmainas, — atmainas, —-

Vadinas, augmenijos, gyvi
jos, žemės sluogsnių bei che
mijos procesas stovi, aiškiai 
permatomas, prieš visų a- 
kis. čia tik reikia pradėti 
aiškint minėtų mokslų pa

Gal stilių tvėrimas svar-

8-II1-1916.

Pabėgėliai 
darbininkai.

... Dešini tįs tūkstančių Lie
tuvos žmonelių atsidūrė 
svetur karčios, ašaromis vil

sų pabėgėliai—daugiausia 
ūkio ir pramonijos darbi
ninkai, arba netekę viso tur
to, suproletarėję smulkus 
savininkėliai. Savininkėliai

dalis ir t. t, ir t., t.

taip užtikrino Solewaga,kad 
jis padavęs apgavikams

Daugely vietų darbinin
kai įsisteigė komitetus pa-

pusė komiteto narių pabėgė
liai, pusė—vietiniai. Kame 
tik yra lietuvių darbininkų, 
jie turi būtinai nusiųsti sa
vo įgaliotinius į tuos komi
tetus, pamažėl išvaduoti pa

lies savais patyrimauš. Kas 
kita su bakteriologija. Bak
terija nematoma i*r sunkiai 
kitiems išaiškinama, pertik
rinama. I

Pavidala\u_^
Bakterija savo pavydale 

gana įvairi.
Stiprus autoritetas Migu- 

la tvirtina, jog yra žinoma 
1,272 skirtingos rūšies bak-

musų buržuazijos nagų, o jų

darbininku komitetui. Prie 
kiekvieno lietuvių komiteto 
turėtų susiorganizuoti dar
bininkų grupės, kurios išsi
kovos teisę tarpininkauti 
tarp komiteto ir pabėgėlių. 
Mūsų klerikalai, buržuazija 
ir net kairiojo sparno inte
ligentai niekuomet taip ne
supras ir neužjaus mūsų pa
bėgėlių, kaip darbininkai.

Bakterijos didumu įvai
resnes, negu rūšių, skirtu
mu. Taip vadinama bacil
lus bakterija — apie viena 
25,00 dalis colio (viena tūk
stantine milimetro) diame
triško storumo ir viena 10 
tūkstantinė dalis colio 
(viena keturšimtinė mili
metro) ilgumo. Sferiškos 
bakterijos yra apskaitoma 
daug mažesnės, negu bacil
lus. Labai pavojinga bak
terija, kuri platina yellow

_z Kokia idilija....
Mažas kambarėlis pilnas 

žmonių: moterų, vyrų, senų, 
jaunų, didelių, mažų. Lietu
viai prigimti ir lietuviais ta
pę dėl išrokavimo bei kito
kių aplinkybių. Tarpe susi
rinkusiųjų buvo matyt žmo
nės augštesnius mokslus iš
ėję ir mažamoksliai. Visi 
rodės lygus, be jokio pasi
pūtimo šnekučiavo tartum 
vieno tėvo'-šeimyna ir dai
navo griaudžias ir linksmas 
savo tėvynės daineles... •

Kokia idilija....
Kaip viskas puikiai!... tik, 

žinia, taip dedasi vien, anot 
klerikališko “Rygos Garso”.

mo kryžkelyj, kad svyruoja 
ir neišmano, kur toliau eiti: 
ar eiti ten, kame žingsniuo
ja kovos keliu į rausvąją at
eitį lamdomojo darbo mil
žinų armija, ar grįžti ten, 
kame skursta pilkoji “lais
vų” savažemių ir mažųjų 
mantininku minia? Mūsų 
“globėjai”, nesuprasdami ši
to minių proletarijinio pro
ceso, šito vidaus krizio žmo
nėse, kurie nustojo buvę sa
vininkais, bet dar neužsivil
ko tikrojo proletaro rūbų, 
mūsų “globėjai” kaltina pa
bėgėlius dėl tinginiavimo ir 
tvirkėjimo. Tiesa, dabar 
minėtasai procesas labai 
riškiai puola į akis, nes jis

kuris ima, neprivalo būti jo
kios socialūs bedugnės. Tai
gi, kad nesimindžiotų žmo-

būti patys darbininkai-pa-

kitas. Bendrabučiai, valgyk
los ir visos kitos Įstaigos tu
ri būti tų rankose, keno rei-

Kame yra darbo biurai, 
puse vietų biure turi būti 
būtinai pačių darbininkų 
rankose. Kitaip šitie biu
rai netik nenaudingi darbi
ninkams, bet dar labai daž
nai eis prieš darbininkų rei
kalus. Pabėgėliai-darbinin- 
kai, kame jų yra daugiau, 
turėtų pastatyti prieš įvai-

tlinėmis paduoti. Kitaip 
sakant, 4<ad yellow fever 
lengvai gali išeiti kiaurai

ną, kui- vanduo jokiu būdu

ra matęs, nors bakteriolagai

apie jos pavojingą veikimą.

veikia žmogaus viduriuose,

daktarai turi ganėtina su-
C ’ 4-

aiškiau suprasti bakterijos 
smulkumą, galima iliustruo
ti šiaip: kaip minėjau, pa
imkim vieną dvidęšimts- 
penktūkstantinę dalį colio 
diametriško storumo ir vie-

Bakterijų motina —j)ur-j<a(| ųęi jų užtikrinimo, jis 
Įgalūs išimti iš bankos pini- 
, gu. Apgavikas labai man-nesvarumas

i vien;], valandą..
Jei aplinkybes neužkenktų i nelaimė mirtis. .. . . . . . . ■ *bakterijų veisimuisi, tai

tų priveisti 281,500,000,000,- 
060 individualų laike dviejų 
dienų arba 148,358 šimtsva- 
1 u(hudredweight) laike tri
jų dienų.

Tūlos bakterijos turi 
kitokį būdą veisimuisi,
tent “sėklini”. Pastarasis

ir

\ anduo ir ligos.
Gyvulys be maisto ilgiau 

gyvena, negu be vandenio. 
Vadinas, vanduo yra mais
tas. Nėra skanesnio ir 
sveikesnių gėrymo, kaip 
vanduo. Bet netyras van-

pirmąjį.
Atsitikus neprielankioms 

aplinkybėms “sėklinio” veix 
simosi . bakterija susitrau-ĮS 
kia, sukietėja ir palieka be 
veikimo, mirus. Gi sulaukus

—-veisiasi.
»ks bakterijų veisimos!

kaip ir žmogus, pasibaigia 
už keliu valandų bei kelių 
dienu nuo anthrax.

Pirm, negu garsus fran- 
cūzas Louis Pasteur atrado 
vaistus nuo minėtos ligos,

vo gyvulių $20,000,000 ver

Kuomet anthrax’u

kad “sėklinės

šiauri-

imtu 1,000 doleriu. Solewa- 
ga kuogreičiausiai nubėgęs 
į Greenpoint Savings Bank, 
kuri yra ant kampo Man
hattan Avė ir Calijer St., iš
ėmęs 1,000 dolerių, skubiai 
pagrįžo pas apgavikus, ku
rie jo laukė ant Noble St. 
tarpe Manhattan Avė ir Lo
rimer St. Čion apgavikai 
patarė, kad kaip jo 1,000 do
lerių, taip ir jų pinigai-rei-

nčj dalyj Massachusetts ■ kia nunešti į Solewago na- 
valstijose yra Merrimac , mus ant apsaugojimo, kas 
upė, kuri vietomis visiškai, Solewagai labai patiko. Ap- 
ušdžiūsta. Neatsižvelgiant gavikas išsitraukęs iš kiše- 
int to, ta upė pajiegia sukti niaus nemažą skepetaitę,pa- 
ši nitus inžinų Lowell, Law
rence, Nashua ir Concord(kia sudėti krūvon. Solewa- 
milžiniškose dirbtuvėse. Gi ga, kuris buvo lengvatikis,

tarė, kad abiejų pinigai rei-

liauja iš dirbtuvės į dirbtu- kaip gyvena Amerikoje, pa-

to, minėtų miestų išmatos

11a-

imi ažerų, bet Lawrence ii 
Lowell “mėgsta” 
deni.

1890—1891 m.

upės van-

Lowell ir Lawrence. Mat, 
šie du miestai ėmė vandenį 
iš Merrimac’o upės.

“sėkliniu”

šalčiuose bei karščiuose me
tus ir daugiau. Sulaukę pa
togių aplinkybių, įsigavę

kia, dauginasi.
Maitinasi.

per šonus savo celių.

ti gyvų ir supuvusių įvairių 
kūnų. Bakterija anaerofic

no, be ko jokis gyvūnas bei 
augmuo negali gyventi.
Gyvulių ir augmenų ligos.
Daug bakterijų gyvena 

ant medžių lapų bei šaknų.

doleriu, c
kuris mato-

mai, yra gerai išsilavinęs, 
lig kad negalėdamas taip 
lengvai surišti, pasilenkęs 
taip suvyniojo pinigus, kad

abejoti apie išėmimą iš ske
petaitės jo pinigų. Surišęs

ve Solewagai, kuris drauge

jo kalbėdamas namo. Par-

Stony Brook šaltinio, kuris

Lowell) Merrimac upon,kur

vo vandeni

La wrence it aka.

dvylikos menesių

Lawrence ant. 10,000 gyven
tojų išpuolė 195.4 nuošim
tis mirčių ir Lowell ant 
kiekvieno 10,000 žmonių 
187 nuošimtis mirčių, v

troškęs, reikia pakentėti, 
negu gerti vandenį iš nešva
rios vietos.

Pr. S. žmogus.

savo draugus apačioj, užėjo 
ant viršaus sukavoti pini
gus. Kada Solewaga par
grįžo žemyn, tai savo drau
gi] jau ten nebrado. Išsyk

išėjo pusričiauti? Praėjus 
apie pusvalandžiui, Solewa
ga nesulaukdamas savo sve-

Atrišęs minėtą

lewaga atrado gabalą senų 
laikraščių ir vieną dolerinę.

Solewaga labai nusimi
nęs, nubėgo į Policijos stotį, 
kur jis išpasakojęs atsitiki
mą, spėjo, kad vienas iš ap
gavikų turi būti lenkas, o 
antras grekas.

(Pagal Greenpoint Star)
R. K.



Gul de Maupassant

Našle
tau, kad savo baikomis jau toli nužengiau 
ir pradėjau rimčiau užsilaikyti. Sykį jis 
man pradėjo išmėtinėti, kad aš pradėjau

LAISVB

Vertė švenčioniškis.

(Pabaiga).
Jo sūnus tokiu pat būdu mirė 

žiaus viešbuty, kuomet sužinojo, kad ji ap
gavo tūla operos dainininkė.

Kada jis nusižudė, tai paliko jo mote
ris ir dvylikos metų amžiaus sūnus. Tuo
met ji persikėlė į mūsų dvarą gyventi. Ka
da ji atvažiavo su sūnumi, tai aš turėjau 
septyniolika metų amžiaus.

Jūs negalite suprasti, koks stebėtinas 
ir ne pagal metų išsilavinęs buvo kūdikis, 
tas mažasis Santezas. Rodėsi, kad visa 
meilės jiega, visa fantazija visos jų gent- 
kartės perėjo į jį vieną. Jis nuolatos svajo
jo ir vienas vaikštinėjo apaugusiais me
džiais takeliais, kurie tęsėsi nuo pylies iki

ary-

nuo jo atsalti, luomet as jam atsakiau:
—Tu esi perdidelis, kad su tavim juo

kaučiau ir permažas, kad rimtai apie mei
lę kalbėčiau. Todėl aš laukiu!

Pasakius taip maniau, kad nuo jo atsi-

Sulaukus rudens, jį atidavė į pansioną. 
Kada jis pavasary sugrįžo, aš jau turėjau 
sužiedotinį. Jis tą tuojaus suprato ir bėgy 

'savaitės laiko taip buvo užsimąstęs, kad' 
man net baugu darėsi j jį žiūrėti.

Devintoj dienoj aš atsikėliau ir pama
čiau raštelį, įkištą apačia durų j mano 
kambarį. Paėmiau ir perskaičiau šiuos

“Tu mane apleidai, bet ar atsimeni, ką 
aš tau buvau sakęs? Tu paliepi man nu
mirti. Kadangi aš nenoriu, kad kas kitas 
mane rastų apart tavęs, tai ateik j tą vie-

MOTERIMS NAUJIENOS
IŠ MARŠKIN1NIV 

STREIKO.
Kaip jau žinoma “

AR TAI BŪTŲ TEISYBĖ?
Hartford, Conn. — Visas 

bais- Hartfordas sujudintas areš- 
Bro-į tavimu tūlos Amy Gilligan, 

i narna
vės” skaitytojams, Bro-1 taviinu tūlos Amy ( 
oklyno, New Yorko marški- kuri užlaikė senelių 
nių išdirbystės darbininkes I Ją tik-ką areštavo ir 
ir darbininkai buvo išėję į dvidešimties senių nunuody-

bininkai. Iš tų pilnai laimė- ' pavieto k 
jo 40 dirbtuvių darbininkai, ir sakosi 
kuriose pripažino uniją ir' žmogaus, 
jos delegatą ir pakėlė mo
kesti. '25 laimėjo tik “in- REITMi

pakėlė mokestį. 20

Ji ginasi

lėtinius dalykus.
3. Kasdien išsimaudyk.
4. Stengkis kuodaugiau

GERIAUSIOS ARMOS

mentališką vaikiščią, kai]) jis išdidžiai 
' vaikščiodavo rankas už nugaros susinėręs, 

galvą nulenkęs, kartais apsistodamas ir gi
liai užšimąstydamas; rodėsi, tartum jis ma
to, supranta ir jaučia tokius dalykus, kurių 
jo amžis visai neleidžia suprasti. Tankiai 
po vakarienės, mėnesienoj, jis man sakyda
vo: “Eikime į gojalį pasvajoti”... Ir mudu 
eidavom gojalin.

Mudviem beeinant, jis staiga apsisto
davo ties prūdeliais, kuriuose per medžių 
lapus atsimušdavo mėnulio šviesa, suspaus
davo man ranką ir sakydavo:

“Pažiūrėk į čia, pažiūrėk į čia! Bet 
tu manęs nesupranti, aš tą aiškiai jaučiu. 
Jeigu mane suprastum, tuomet mudu būtu
me laimingi. Norint suprasti, reikia mylė
ti”.

Aš juokdavausi ir bučiuodavau tą vai
kiščią, kuris mane mylėjo labiau, negu savo 
gyvastį.

Tankiai po vakarienės jis atsisėsdavo 
ant mano motinos kelių ir sakydavo:

“Na, teta, papasakok mums meiliškų 
istorijų”.

Ir mano motina, kad užganėdinus jį, 
pasakodavo visokias šeimyniškas pasakas, 
visokius nuotikius, kuriuos pergyveno jo 
bočiai; o ji tų pasakų, būtų ir nebūtų istori
jų, tūkstančius žinojo.

Ir ar žinįt, kuomet jam pasakodavo vi
sokias meiliškas istorijas, nepaisant į tai, 
ar jos būdavo baisios ar malonios, jis jo
mis didžiuodavos, plodavo delnais ir karto
davo: “Aš taipgi, aš taipgi moku mylėti ne 
blogiau, bet dar geriau už juos visus”!

Pagaliaus, jis pradėjo išsireikšti, kad 
mane myli,—išsyk nedrąsiai, bet labai ma
loniai ir švelniai; tas išrodė labai juokinga 
ir daugelis iš to gardžiai nusijuokdavo. 
Kiekvieną rytą, kaip tik aš atsikeldavau, 
jau jis atnešdavo man priskynęs gėlių bu
kietą ir kiekvieną vakarą, kuomet eidavau 
gulti, jis bučiuodavo mano ranką ir vaikiš
kai šnabždėdavo: “Aš tave myliu!”

Aš buvau kalta ir labai kalta, todėl ir 
šiandien apverkiu savo kaltę; aš visą savo 
gyvenimą apgailestavau ir pasilikau sen
merge,—ne, geriau bus pasakius, kad pasi
likau sužieduotine—našle, jo našle. Aš tuo
met netik žaidžiau ta vaikiška meile, bet

Aš jaučiausi, kad pradedu iš proto eiti. 
Apsivilkau ir,

aŠ tuomet koketavau, elgiausi, kaip su sau 
lygu vaikinu, buvau meili, pilna vėjo. Aš 
tą vaikiščią privesdavau prie beprotystės.

no ir jo motinos iš to žaislo turėdavo juo
kų. Jis turėjo tik dvyliką metų amžiaus! 
Tik jūs pagalvokite! Kas gi galėtų rimtai 
atsinešti linkui karštos meilės to vaiko! Aš 
jį bučiuodavau tiek, kiek tik jis norėdavo; 
aš jam rašinėdavau raštelius, kuriuos skai
tydavo jo ir mano .motinos, o jis man atsa
kinėdavo ilgais, karštais ir jautriais laiš
kais, kuriuos aš ir dabar tebelaikau. Jis tą 
viską laikė slaptybėj, nes save skaitė suau
gusiu vyru. Męs visai užmiršom, kad jis 
buvo nepaprastas vaikas, bet Santezas.

Tas tęsėsi apie metus laiko. Sykį,kuo
met mudu sėdėjom sodne, jis puolė prie ma
no kojų ir, apimtas pašėlusio karščio, pra
dėjo jąs bučiuoti ir sakyti:
x “Aš tave myliu, aš tave myliu, labiau 

myliu, negu savo gyvastį. Jeigu tu mane 
apgausi, girdi, jeigu tu mane apleisi dėlei 
kito, aš tuomet pasielgsiu taip, kaip, kaip 
kad mano tėvas pasielgė”.

Ištaręs tuos žodžius, sušuko: “Tu ži
nai, ką jis padarė”! Jo balsas buvo toks 
galingas, žiaurus, kad aš net sudrebėjau.

Kada aš stovėjau nusiminus, jis atsi
kėlė, ant pirštų, pasistiepė, kad pasiekus 
mano ausį, nes aš buvau daug augštesnė 
ir ištarė mano vardą taip maloniai, taip 
švelniai, taip mandagiai ir meiliai, kad per 
visą mano kūną net šiurpuliai perbėgo.

Nežinodama nei ką sakyti, prabilau: 
“Einame, einame namo”! Jis, nieko nesa- 

pradėjo eiti; kuomet mudu priėjom 
duru, jis mane sulaikė ir vėl prabilo:

“Klausyk, jeigu tu mane apleisi, tai žinok, 
kad aš tave užmušiu”! Aš tuomet supra-

IOS<
Pirkite pas mus 

šioje Lietuvių Farmerų Kolizijoj* 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų ui- 
m ta lb05 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męr 
e-am seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męa 

. parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius,, 
Deeds ir cystus Abstraktus be jokių.A .

Į Jxtra mokesčių. Męs turime šimtui 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų. su užsėtais javais, su sodai?

i Į ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
. lygi, hu judžemiu ir moliu, ir moli*' 

su gera smiolžemc. Geriausia žem&
* dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie

vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po<'

I $6.00 a koris ir brangiau, ant lengvų, 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste' 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu g*~ 

. nausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mumi

| dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 

Bei gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
p'ma aplink vaikams mokyklų, baž- 

111 b nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų,, 
nesikeliu, apielinkėje pirklybinio miestc*

- 1 Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu- 
, Idington, Mich. Nusipirkite mūsų ko-

_ i je, fabrike arba ofise nuo 8| lionijose farmas, ir jums taip pa- 
1 •'- - j /• r ... i 'tiks ant mūsų farmų, kad api* mies

tą ne! pamislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pat! 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingai* farm*- 
riais. Rašykite tuoj, gausit* Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata- 

Tik jdėkit* už 4c.
štampą dėl paČtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIED1S & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

tyrame ore.
5. Prigelbėk trusties na

mie ir dainuok, darbą dirb-
z C

dama.
6. Valgyk užtektinai pap

rasto maisto. Valgyk leng
vučius pusryčius, gerus ir

vakarienę
saldainių 
išku er

vafandu. c

minki

• teistas ant 60 dienu kalėii- landą naktį.

darbininkai dar tikisi laimė-Į ros, kur duodama nurody
ti nekuriose dirbtuvėse. Bet niai, kaip apsisaugoti nuo 
dalis jų, galima sakyti, jau vaikų.

Laike F m mos•, niekam nieko nesakius, grei-! pralaimėjo. Viena pralaimė- 
bėgau,kiek tik turėajau jiegų, i jusiu yra Barkovitz dirbtu-(pi akalbų

Kada pribėgau prie tos vietos, tai pama
čiau, kad jo kepurėlė gulėjo ant žemės, 
purvyne, mat, visą naktį lijo. Pažvelgiau 
į viršų ir pamačiau medy, tarpe lapų, ką 
tokį bekabantį ir besisupantį nuo didelio 
vėjo.

Ką aš tuomet dariau, tai visai neatsi
menu. Veikiausiai, kad išsyk pradėjau

dos kuomi nors užimta.
10. Dainuok, dainuok, dai- 

Goldman i u.imk!
j(> Hall I Gražus patarimai.

ponia
tuvėj streiklaužių dirba platino literatu
daugiau, negu pusė. i rūšies. Ji uorė

Nors nesmagu, bet reikia neti knygutes
pažymėti, kad šioj dirbtuvėj siems, bet jauni žmonės ap-jvaL išryto iki (>

1 ’ bauja ir lietu- spito ją iš visų pusių ir perj’e? lokių gi ir
Pirma streiko panevalią griebė knygas. Ta(y,:a keli milionai.vių merginų. I

čia dirbo visai mažai lietu-į ponia dar neareštuota.
Vaičių, bet dabar jų yra -------------

Reikalingi Darbininkai.CEDAR RAPIDS, IOWA 
Pasikalbėjus su keliata 

i moterų.
“ ‘ ; nu- būtis ir su didžiausia panic VIAy VI tlĮJtlVt tV Vl’l Į7V1 Alk, | ) 1 1 | *

Kada galutinai atsipeikėjau, ka pasakyti, jog atsirado to-1progresyviškesnių
žemės, o paskui, truputį atsipeikėjus

tai pasijutau lovoj begulinti, o prie manęs 
sėdėjo mano motina.

Man rodėsi, kad aš ta viską snnne ma- z v v
čiau ir pati savim netikėdama užklausiau:

Motina man nieko neatsakė 
tas ne sapnas, bet tikra teisybė.

savo

Paskui ji nusišluostė ašaras ir pradė
jo toliaus kalbėti:

—Aš suardžiau visą savo gyvenimą... 
niekam nesakydama priežasčių... ir aš... aš

metų amžiaus, vaiko’”.
Jos galva nusviro

/miegamuosius kambarius, tuomet vienas 
medžiotojų, gana storas ir riebus, kuris Vi

kaip pasilikti ant viso amžiaus senmerge!

SENIAI NESIMAČIUS.
(Vardu nui).

Skanaus vyno — žalio vyno— 
Lai gyvuoja atmintis!

Kas gi žino,
Ką rytojuj męs sulauksim,

Kas gi žino, kas gi žino,
Ką mums žada ateitis?... 

Nors šis vynas,
Žmogaus protą apsvaigina,—

Ką męs paisom? Tai niekai! 
Dar pripilkim 
Kupiningą taurę, pilną!

Juk pats žmogus nekiek vertas, 
Pats gyvenimas—juokai! „ 

Sveikas drauge!
Būkie linksmas, būk laimingas!

Ne kasdieną pasitaiko

Vis neduoda

Vis nėra ir nėra laiko, 
Vis nepabaigti darbai...

Bet šiandieną
Pakalbėkim, pasidžiaugkim;

Aš paskambinsiu ant stygų, 
Tu pritarkie man daina.

Padainuokim! i

24-IV-1916.

Nes mūs širdįs, kaip viena!...
Merkynčs Vaidyla.

SUVAŽIAVIMAS ŪKIO REIKALAIS.
Vasario 27 d. Petrograde užsibaigė su

važiavimas ūkio reikalais, kuriame dalyva
vo beveik visų Rusijos žemietijų atstovai ir 
ir šiaip jau daugelis nusimanančių toje sri
tyje žmonių. Suvažiavime daug kalbėtasi 
apie tuos sunkumus, kuriuos pergyvena
Rusijos ūkis dėl gelžkelių suirutės, darbi 
ninku ir gyvulių stokos. <

kių merginų, kurios pirma (pasirodė, kad čia galima bus 
dirbo Šalant and Salant, sutverti Lietuvių Moterų 
dirbtuvėj ir išėjo sykiu su Progresyvisko Susivienyji- 
visais į streiką, bet kuomet mo kuopą, nes dauguma mo-; n;etų. 
streiką laimėjo Salant dirb- terų tam pritaria. Dabar

grįžo atgal,bet nuėjo streik-ĮM. P. S. tarpe n 
laužianti į streikuojančią suradus daugiau

siomis merginomis. Nega
na to, kad pačios nuėjo, be!

ti, kad jos nesupranta savo i 
reikalų. Priegtam matos,

Reikalauju darbininkų 
ant didelės tabako farmos. 
Darbas nesunkus, mokestis

darbas užtikrintas ant visu' 
.. Tuo tarpu reikalau

ju 100 vyrų, vėliau bus ren

paskui dus galima Kuopą visur. Atvažiavę ant dvpo, 
tverti. _ klauskit The Siewert Plan-
Paigi, draugės,kurios pri- (ation, Bloomfield, Conn. 
date tam sumanymui, | (38—11)

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš spaudos pirma lietu
vių kalboj knyga, iš kurios kiekvie
nas gali lengvai išmokti fotografys- 
tės amato. Prisiųskite $1, o gausite 
šitą knygą. Siuntimą apmokame.Ad- 
suokite:

NORTH
376 Selkirk

END PHOTO CO.
Ave.. Winnipeg, Man
Canada. . .

utvėrus kuopa.
B. \

J ERSE
moterų 

as nekoks. Tūlą lai
ku rias neša patys bosai į na- ką buto pradėję veikti.

tik priviliojus daugiau tam-! Dauguma vėl grįžo prie su
siu darbininkių ir streiką’vo piriųojo nelaimingo gv- 
sulaužius. Bosai viską daro veninio;\ pradėjo pritarti 
laike streiko, kad tik dar- ’ y ‘ -vyrų girtuokliavimui ir net 

pačios ėmė girtuokliauti, i
čioj Barkovitz dirbtuvėj net 
gramafoną įtaisė ir “links
mina” streiklaužius. O ne
susipratę darbininkai ir

mi, manydami, jog tą bosai 
daro iš gero noro. Nepa- 
jiegia suprasti, kad bosams 
rūpi ne darbininku gerove,

streiklaužiu ir tuomi streiką 
sulaužyti. Ir bosams pasi
sekė tas padaryti. Nežiū
rint i tai, kad 200 darbinin
kų dar stovi kovos lauke,

su streiklaužiais. Streiklau
žių didžiuma pašalinių ir 
dalis pirmiau dirbusių dar
bininku.

Reikia
susitiko
merginos

mą, reikia truputį kaltinti 
ir lietuvių moterų draugiją 
“Birutę”, nes jos nesirūpina 
apšvietą paskleisti netik 
tarpe tų moterų, kurios ne
priklauso prie Birutės drau
gijos, bet ir savo draugijos 
nares užmiršo.

buvus Birutės draugijos 
pirmininkė daugiau rūpino
si draugijos reikalais, negu 
dabartinė. Neužtenka to,

ten atsiklaupus poteriauti,'

tos reikalais. Tų ponų, ku
rie Birutės nares klaidina,

.j/uivvi, nuoiin V , ........... ..............................................

streikuojančiosl pirmininke ir visas komite-
vieną streiklaužy 
ė: “Ką, sesyte, 

manai, kad streiklaužiau- 
ji?” Gavo atsakymu: “Tai

muziką dirbtuvėj įtaisė;męs 
laike pietų šokam, dainuo
jam, o bosai tik žiūri ir juo
kias, nieko nesako”.

Matot, kokis pas tas mer
ginas supratimas. Bosai

gatava visą gyvenimą skur-

Geda jums, kad už^kendes 
bosams parsiduodat ir kar
tu kitiems darbininkams 
geresnį kąsnį duonos at- 
imat! Bet dar didesnė gė
da toms, kurios save vadi
na susipratusiom ir dainuo
ja: “Visi stokim kovos lau
kan, tad sutrupės vergijos 
pančiai”. Bet ką jūs darot?

V. A. Zosytė.

pusmetinio susirinkimo, o 
męs pažiūrėsime, ką tuomet

koki raportą išduos iš savo 
veikimo. Ar daug jis pasi
darbavo dėl draugijos labo 
ir kiek nauju nariu gavo.

Birute.

DEŠIMTS PRISAKYMU 
MERGINOMS, NO

RINČIOMS DAILIAI 
ATRODYTI.

Miss Gertrude M. Fisher 
iš Philadelphia, Pa., kurią

no esant gražiausia mergi
na Amerikoje, duoda sekan
čius patarimus merginoms, 
kurios nori dailiai atrody-

1. Miegok būtinai 8 va
landas kas naktis.

2. Vartok užtektinai van
dens ir muilo. Visai nėra

m ui
lą ir visokius brangius tua

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEK 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Psr mūsų banką galit* pagelbėti •*▼• glmln**ss b*f 

lįs tanui am užimtos* vietos* vokiečiais. Męs turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

B*rl!n*. todėl galim* p*rsiųntl pinigu* | ta* rista* a*t
• ataugėčiau R00 markių (api* S26 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINI VALDŽIOS PKIK 
IIURA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugis* inf*n«*cfją kr*l>kit4a 
kal ar rašykit* laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

Bound Brook, N.J. arti New Yorko
Męs pastatysim tau stubą už stebėtinai žemą 

Kainą.
[ĮDĖK PINIGUS | ŠIĄ PUIKIĄ NUOSAVYBĘ ir TĖMYK, 

TAVO PINIGAI GREITAI AUGS.
Graži vieta, plačios gatvės, malonu gyventi.

PIRK DABAR. PAKOL KAINOS ŽEMOS.
Augšti ir sausi lotai žemės 25x125 tik už $200 ir augščiau ant 

labai lengvo išmokesčio. Kiekviena pėda žemės, nupirkta šiandien, 
vėliaus bus labai brangi.

ATMINK ŠIĄ NUOSAVYBĘ.
Ji niekados nebus pigesnė, kaip dabar. Kiekvienas įmokėtas dole

ris atneš tau tris dolerius ir daugiau. Tai geriausia vieta sudėt tavo 
pinigus, kad jie augtų. Net ir bankai, kur tu laikai savo pinigus, 
perka stubas ir žemes dėl pelno. Kodėl tu pats negali, vieton dėt į 
banka, suvartot juos ten. kur neštų tau didesnį procentų.

PADARYK LAIMĘ SAU IR SAVO ŠEIMYNAI.
Sustok mokėjęs randas, įsigyk savo locną namą, “saldų namą”,kur 

tu galėsi su savo šeimyna pasidžiaugti ir linksmai praleisti savo gyve
nimą savo locnoj gūžtoj, mylimoj bakūžėlėj, iš kur niekas negali tavęs 
išvarvi i.

BOl NDBROOK—GELŽKELIV CENTRAS.
čia praeina didžiausi gelžkeliai: Central Railroad of New Jersey, 

Lehigh Valley. Philadelphia and Reading. Baltimore and Ohio ir Royal 
Blue Line, kuri su loja pačiam centre miestelio, iš kur tik minuta laiko 
eiti tau namo. Taipgi ateina iš visų pusiu gatvekariai.

DIRBTUVES Dėl VYRU IR MOTERŲ.
Bound Brook ir apielinkėse daugybė visokių, dirbtuvių dėl vyrų ir 

moterų, kur bile kada yra lengva gauti darbas.
BOUND BROOK’E 3 LAIKRAŠČIAI.

Taipgi pacta, bankai, telegrafai, telefonai ir expresai, publiškos 
mokyklos ir 6 bažnyčios.

LAIKE TAVO LIGOS IR BEDARBĖS MĘS NEREIKALAUJAME 
IŠMOKĖJIMO UŽ PIRKTĄ NUOSAVYBĘ.

šią nuosavybę galit pamatyt kiekvieną dieną ir nedėldieniais. 
eik į mūsų ofisą su savo šeimyna ir draugais. I .
vežšim jumis dykai ir aprodysim tas gražias vietas. Jeigu nori daugiau 
informacijų, tai pranešk laišku arba telefonu, o

Jeigu turi nusipirkęs kur kitur LOTUS ir esi 
galime apmainyt juos.

DORSA REALTY CO.
132 Nassau St., . Room iOS,
Telephone Beekman 2562.

KAIP

At-
Męs nuvežšim ir par- 

i 
męs pasiųsim agentą 
neužganėdintas, męs

New York City.

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

Nurodymai ir knyga DYKAI, {dėk stempą. Adresas:
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ATSIŠAUKIMAS Į ARGO, 
ILL., DARBININKUS. 
Edgewater, N. J., kuku

rūzų malimo darbininkai iš
ėjo į streiką, reikalaudami 
8 vai. darbo dienos su užmo
kesčiu už 12 vai. darbo die
ną ir už viršlaikį ir šventa
dienius dvigubos mokesties.1
Darbininkai susitvėrė i sa-1 U.,()!ne^

4 ' i I r i v v

vystovią uniją. Kadangi 
mūsų kompanija turi Argo. 
III., kukuruzų malimo c__
tuvę ir dabar, mums sustrei
kavus, visus užsakymus! 
siunčia į ten, tai męs atsi
šaukiame į Argo darbinin-

BULLPITT. IIJ

kus, kad jie mums suteiktų apdraskė 6 žmones, tarpe jų 
ten esančios dirbtuvės dar-1 ir vieną lietuvį. Tūla mer- 
bininkų adresą, o jeigu dir* gaitė 14 metų amžiaus taip 
ba lietuvių, gal patys malo- apdraskyta, kad vargiai iš
neš atsiliepti. Jeigu vietoi 
kukuruzų dirbtuvės darbi 
ninkai turėtų su mumis ry- šunis nušovė, 
sius ir prisidėtų prie mūsų i tuos,1"1....
sutvertos unijos, tuomet, be

mingiau kovoti.
Meldžiu atsiliepti šiuo ad

resu: Darbininkas, P. O. 
Box 17, Cliffside, N. J.

Darbininkas.

su
Nuo 1 iki 6 d.

DETROIT, MICH. 
Darbininkų streikai.

Dabar mūsų mieste pra
sidėjo kova darbininkų 
darbdaviais.
gegužės išėjo į streiką 14 
dirbtuvių. Darbininkai rei
kalauja 8 valandų darbo die
nos su pirmutine alga, t. y., 
už 10 vai. darbo diena ir 
pripažinimą International 
Association of Machinists 
unijos. Streikas eina šiose 
dirbtuvėse: Excelsior Tool 
Gauge Co., Kraetke Bros. 
Co., Murchey Machine Co., 
Mich. Motor Specialty Co., 
Mailo Meter Co., Precision 
Instrument Co., Stoddard 
Jakel, Michigan Machine 
Co., Detroit Gear Machine 
Co., Kelsey Wheel Co., 

cįerson Co. ir Murphy Iron 
Works.

Šios dirbtuvės nėra di
džiosios, bet nevisai ir ma
žos.

Geistina būtų, kad vietos 
lietuviai vienybėj laikytųsi 
ir neitų streiklaužiauti, nes 
kuomet bus vienybė, tuomet 
greičiau galima bus ir kovą 
laimėti.

Iš kitur lietuviai neva
žiuokite į čia darbo jieško- 
ti, nes matote, kad męs ko
vojame už didesnį duonos 
kąsnį ir už geresnes darbo 
sąlygas. Atsiminkite, kad 
mūsų kova, sykiu yra ir jū
sų kova.

S. Garelis.

JERSEY CITY, N. J.
Ar šiaip, ar taip, bet kar

tais reikalinga ir pastabų. 
Pastaruoju laiku kaip visur, 
taip ir pas mus daugybė 
streikų. Paminėsiu tik Le
high Valley dokų darbinio 
kų streiką, nes čia dirbą 
daug lietuvių.. Neseniai šių 
dokų darbininkai streikavo, 
o dabar vėl streikuoja. Kad 
jie streikuoja, tai nenuosta
bu, bet į ką panašus jų tas 
streikas? Išeina į streiką 
nesusitarę, nesusiorganiza
vę ir net nežinodami, ko jie 
reikalauja. Ypatingai lietu
viai atsižymi, nes dauguma 
jų bijo ateiti prakalbų pasi
klausyti, bijo organizuotis, 
o kada išeina į streiką-, tai 
nori, kad jį laimėtų. Patys 
streikieriai grįžta prie dar
bo ir kad juos bosas priim
tų atgal, prageria su juomi 
po kelis dolerius. Reiškia, 
išeina į streiką, kad paskui 
tą patį darbą ir už tą patį 
užmokestį nuo boso nusipir
kus už kelis dolerius. Pasa
kyk tiems streikieriams,kad 
reikia vienybės, reikia orga-

sumanytojui pastatyti sve
tainę.

Kad perstačius draugijom 
visą dalyką, viešasis susi
rinkimas išrinko tam tikrą 
komitetą, kuris atsilankys į 
draugijų susirinkimus, arba 
per laiškus praneš, kad 
draugijos apkalbėti! ir iš
reikštų savo nuomonę ir rei
kalavimus.

Geistina būtų, kad drau- 
lietuviams panašiai-gijos šį klausimą apsvarsty-

nirmoĘs, tai jie tau moka at
sakyti. ■ 1

Jie streikuoja pato), pa
kol turi ant stiklo alaus, o 
kaip tik pritrūksta, tai eina 
dirbti.

streikai
Atsi minkite, kad 
būna laimėti tik 

kuomet tarpe darbi- 
' ninku yra vienybė. O kad 
būtų vienybė, tai reikia or

dirlj ganizuotis.

gyva. Po to atsitikimo, I 
ija padarė ablavą ir 35' 

Paliko tik i 
bkurie pririšti. (

Gerai būtų, kad ir kitų: neišreikš savo 
miestelių policija pirm laiko!vietos draugijos, 
padarytų oblavas ir iššau
dytų šunis, nes dabar gali 
tankiai tokiu nelaimiu atsi
kartoti. *

* *
Čia lietuvių gyvena nenia- 

kitokių draugijų nėra; vei 
kimo irgi jokio nėra, 
bai anglių 
gerai ii* 

Dar- 
kasyklose eina 
arbas nesunku

gauti.
J. Kalnakasis. I

3U d. balandžio, vakare,; roles atliko gerai, bet mo- 
persiskyrė su šiuo pasauliu terims nudavimų trūko, 
drg. Jurgis Skebenauskas. B 
Tai buvo vienas veiklesnių- pos 
jų žmonių. Turėjo 36 me-i ją ‘
tus amžiaus, buvo nevedęs, * riausiai savo roles atliko V. 
prigulėjo prie šių draugys- Rimka (kareivio rolę) ir M.

aktoriai sulošė komedi-

64 kuopos ir buvo finansų 
sekretorium, prie L. S. K.1 

.... ^Bendrovės ir buvo direkto- 
Mil-1 rium, prie Liaudies Choro ir 

buvo pirmininku, prie Lie
tuvos Sūnų draugystės pri
sirašė tik trįs mėnesiai at
gal, tai pašelpos negavo, tik 
posmertinės 125. Taipgi bu
vo prisirašęs prie L. D. L.D. 
kuopos ir joje pradėjo dar
buotis, bet netikėtai paliko 
pradėtą savo darbą.

21 d. balandžio tapo nu
vežtas į ligonbutį, o 30 d. 
balandžio jau mirė.

Už jo didelius nuopelnus 
ir energišką veikimą L. S?geriausiai lošė.

vainiką, L. S. K. Bendrovė L. S. Š. 71 kuopos aktoriai, 
—už $10, Liaudies choras—.todėl jiems ir dovana pa- 
už $5, Lietuvos Sūnų drau- skirta.
gystė—už $12, ir Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi- 
vienyjimo 8 kuopa nupirko 
vainiką. Ant laidotuvių bu
vo atvažiavę iš Haverhill 
tūli draugai.
drg. P. Jatulevičius pasakė 
trumpą prakalbą. Laidotu
vėse dalyvavo po kelis drau
gus iš virš minėtų draugijų 
bei kuopų. Palaidotas tapo 
ant protestonų kapinių.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

M. M. Stakionis.

JERSEY CITY, N. J.
Vietos lietuvių Politikos 

Kliubas buvo sušaukęs viešą 
susi rink i m ą, kad apkalboj us, 
kaip galima būtų įgyti nuo
savą svetainę (Tautišką Na
mą), kurioje lietuviai ir jų 
draugystės galėtų turėti

Susirinkimas buvo silpno
kas, kad gerai tą klausimą 
išgvildenus, bet po karštų 
diskusijų pavesta tą klausi
mą apkalbėti pačiom drau
gijom. Draugijos turės ap
svarstyti šį klausimą: ar 
draugijos pačios ims akty- 
višką dalyvumą kokiu nors 
būdu, ar paves visą darbą 
ir tvarkymąsi kliubui, kaipo 

M.L-T '' ^ ■ ' >:.-' $£ •'"fc5’...-^

tų rimtai, be jokių ypatiškų 
ginčų. Juk kiekvienas su
pranta, kad vietos lietu
viams reikalinga svetainė. 
Dabar lietuviai, kaip kokie 
pastumdėliai, neturi atsa
kančios vietos nei teatrui 
parengti, nei prakalbom, nei 
baliui bei kitokiom viešom 
pramogom; Svetainė nėra 
taip sunku įgyti, jeigu tik 
lietuviai panorės.

Jeigu vietos visuomenė 

tuomet kliubas imsis 
darbo. Dabar kliubas

u z 
su 

tuo reikalu nieko bendro ne
turi. pakol neapsvarstys ir 

kitu 1 neišreikš savo nuomonių 4. '

MONTELLO, MASS.

vadinama “Teatrų atsižy- 
mėjimo diena” L. T. R. 
“Viesulą”. Pirmiausiai vie- 

sulošė vieno 
“Vagis”. Ge- 

tos aktoriai
akto dramelę
riausiai savo rolę atliko P.

gyvų gelių bukietą.

kuopos aktoriai sulošė 
mediją “Tai politika”.

Cambridge L. S. S. 71 
kuopos aktoriai sulošė vei
kalą “Penktas prisakymas”. 
Visi aktoriai savo roles atli
ko gerai, bet J. Kairaitis at
sižymėjo geriausiai.

So. Bostono L. S. S. 60 
kuopos aktoriai sulošė vei
kalą “Vienas iš mūsų turi 
apsivesti”. N. Januška, F. 
N. Ramanauskas ir F. Ra
manauskienė savo roles at
liko gerai, bet O. Raulinai- 
čiūtei trūko drąsos.

Pasibaigus lošimui, pap
rašyta, kad publika nubal
suotu, kurio miesto aktoriai 4- 7

Didžiuma4- 

* *
Kada į mūsų miestą atsi

kraustė dabartinis kunigė
lis, tai dauguma manė, kad 

Ant kapinių!jis bus pažangesnis ir doriš-
kesnis už tuos, kurie čia pir
miau buvo. Bet pasirodė, 
kad ir šis seka tomis pačio
mis pėdomis ir palaiko ke
rnosi nę politiką. Štai, kada 
L. š. F. vietos komitetas 
parengė prakalbas ir už
kvietė kalbėti Bulota ir Že
maitę, tai prieš prakalbas 
mūsų kunigėlis bažnyčioj 
siekdino pa rapi jonus, kad 
jie neaukautų L. š. F. Su
prantama, vietos lietuviai

nešvarią politiką ir jo ne
klauso, bet tuomet buvo iš 
kitu miestu atsilankiusiu 4k 4 c
žmonių ir tie paklausė.

buvo L. M. I). choro 
balius, kurį veda gerb. M. 
Petrauskas. Kunigėlis taip
gi stengėsi užkenkti ir šiam 
baliui, bet visas jo triūsas 
nuėjo vėjais. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė.

Nors kunigėlis ir stengia
si žmones laikyti tamsybėj, 
bet tas jam nevyksta; žmo
nės žengia pirmyn, nepaisy- 
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darni kunigėlio pasakų.
Ona.

EDGEWATER, N. J.
“Laisvėj” buvo minėta, 

kad 27 d. balandžio išėjo į 
streiką kukurūzų dirbtuvės 
darbininkai. Kompanija pa
sakė, kad 1 d. gegužės ji pa- 

kų reikalavimus, ar ne. To
kiu būdu visi mechanikai 
laukė 1 d. gegužės. Kom-'

įlinkais tartis, tai ir mecha- 

streikuoja virš 600

laužiu neatsiranda.
Kad geriau palaikius vie

nybę ir pasekmingiau kovo
jus su darbdaviais, darbi
ninkai nutarė sutverti uni
ją ir veik visi jau susirašė. 
Kol kas mokama po 5 cen
tus į mėnesį; jokios įstojimo 
mokesties nėra. Viskas bū
tų gerai, tik nėra gero kal
bėtojo, kuris galėtų keliomis 
kalbomis išaiškinti unijos 
i eikalingumą. Geistina bū
tu, kad kas nors kalbėtojų 
atvyktų. Tik nevažiuokite 
I. W. W. unijos kalbėtojai, 
nes darbininkai neįsileis. 
Mat, 1912 metais I. W. W. 
u n i j os kai betoj as-o rga n i za- 
torius skaudžiai nuskriaudė 
šios diibtuvės darbininkus, 
per tai darbininkai labai į- 
pykę ant minėtos unijos.

Apart to, gerai būtų susi
žinoti su šios kompanijos 
darbininkais’ Argo, III. Jei
gu dabar ir ten darbininkai 
išeitų į streiką, tuomet ko-

ko-
Darhininkas.

BINGHAMTON, N. Y. 
Mockaus prakalbos.

Bąlandžio 25, 26, 28 ir 30 
d. atsibuvo Mockaus prakal-

D. 20 kuopą Pirmą vakarą 
kalbėjo temoje “Kaip išnai
kinti bedievius”; antrą — 
“Kunigijos išradimai”; tre
čią—“Kas gali įeiti į 'dan
gaus karalystę, o kas ne” ir 
ketvirtą—“Kur yra praga
ras, kaip atrodo ir kaip toli 
nuo Binghamtono”.

Reikia paminėti,jog para- 
p i j o n a i -f a na tikai v i šok i a i s 
būdais bandė p rakai has su
ardyti. Pirmą vakarą norė
jo sukelti triukšmą, bet e- 
sant svetainėje 4 policma- 
nams triukšmadariai tapo 
išvesti per duris. Kiek ap
siraminus, atėjo bažnytinio 
choro giesmininkai ir kada 
paprašyta susėsti, tai, kaip 
bu rintės, šturmu išbėgo 
lauk. Antrą vakarą taipgi 
buvo keliatas policmanų 
svetainėje, tai tie dvasios u- 
bagai jau nebandė triukšmo 
kelti, bet skundė kalbėtoją 
policijai, iškreipdami pasa
kytus jo žodžius ir tvirtin
dami, jog kalbėtojas ir ren
gėjai yra anarchistai.Bet jų 
darbai ir pasistengimai su
ardyti prakalbas su polici
jos pagelba nuėjo niekais— 

protelį suvaržyti šios šalies 
žodžio laisvę. Patįs pasiro
dė, jog nežino, ko bejiešką, 
nes policijos perdėtinis,kad 
apraminti tuos neišmanė
lius, patarė, kad rengėjai 

žmonių, tai yra, savo prie
šu, kurie nori sukelti triukš
mą. Taip ir buvo padaryta.

Viena vakaro 
deklamatorka

žiūrėtos ypatus nebuvo leis
ta svetainėn ir susirinkimai 
buvo ramus.
parapijonų
buvo atsinešus pasmirdusių 
kiaušinių, bet kad jos šali
ninkai triukšmo nesukėlė, 
tai nebuvo progos nei jai 
kiaušinių pavartoti, tik ei
nant po prakalbai per duris, 
pametė.

Trečią vakarą pribuvo iš 
kažin-kur . kunigas Buzas 
ir pasistatęs plosčiaus kal- 
nierių ir užsidengęs skry
bėle krūtinę, kad užkavojus 

atbulą kamienų, atėjo sve
tainėn ir klausėsi suvirš va
landą laiko. Bet, matyda
mas, jog Mockui nieko už
mesti negalės, nes tas viską 
ant šventraščio pasiremda
mas šneka ir jausdamasis, 
jog karštoje vietoje beesąs 

nei burnos prieš savo moks
lo kritika.

K u n. Vanagas taipgi už
draudė parapijonams lanky
tis į Mockaus prakalbas, 
mat. veidmainis supranta, 

ra tikėjimas ir ant ko jis pa
remtas. Pats Variagas no

linui

nes vilnos. Mat. jie drąsus 
ten, kur avelės neturi balso, 

tik siundo savo aveles kovo
ti prieš sau nepatinkamus 
žmones su spėka ir kėlimu 
triukšmo, o viso galinčio 
dievo pageblos nesišaukia ir 
tuomi parodo, jog jie patįs 
netiki į savo išmišlytą “vi-

Kada Mockus aiškino apie 
pragarą, tai buvo paskyręs 
100 dolerių tam, kuris pri- 

ne tą pragarą, kurį jis išaiš
kino, vienok niekas neatsi
rado užginčyti, jog tai ne

Mockų.c.

ta nemažai literatūros ir 
pragaro mapų; taipgi daug 
naujų narių prisirašė į L. D. 
L. D. kuopa. Publikos kiek- 

+• ■!:

Gegužinė.

ta rp tautiškas (lietuvių, sla
vų, anglų ir lenkų) paminė
jimas darbininkų šventės

M.C. Maule (sufragistė) iš 
New York. Lietuviškai kal
bėjo M. Mockus. Taipgi 
“Aušros” choras, po vado
vyste p. J. Valentino, sudai
navo kelias daineles. Aukų 
padengimui lėšų surinkta
suvirš 8'dol.

SHENANDOAH, PA.
7 d. gegužės buvo prakal

bos L. S. S. 28 kuopos, kaipo 
paminėjimui pirmos gegu
žės. Kalbėjo drg. J. Stilson 
iš Philadelphijos. Buvo ir 
deklamacijų, kurias atliko 
E. Motuzienė ir A. Navikie
ne. Veltui išdalinta 100 “Ko
vos” gegužinių numerių ir 
11 parduota. Žmonės pra
kalbomis užsiganėdino, iš
skyrus trijų buručių, kurios 

musu

savo laikraščius “Darbinin
ką”, “Draugą” ir kitus. Nu- 

lietuviškas karciamas ir siū
linėja tuos laikraščius.

Pirmeiviai irgi neapsilei- 

ini “Naujienas”, “Laisvę” ir 
“Keleivį”. Daugiausiai šiuo 
darbu užsiima L. J. Jonei- 
kis.

kuopos narių skaitlius žy
miai sumažėjo. Mat, dau
guma draugų, bijodami 

ko, išvažinėjo kitur. Kiti, 
taip vadinami “seni socialis
tai” (ex), turi sutverę teat
rališką kuopą ir dirba neva 
“dailės” sryty, apsilenkdami 
su viskuo, kas jiems išrddo 
“raudona”.

K. Motuzą.

Rochesterio Lietuviams!
Męs norime atkreipti jūsų atydą, kad dabar yra tik viena 

VA1STINYČ1A (DRUG STORE) YALOWICH BROLIŲ, Rochestery, 
kuri randasi po numeriu s

390
Męs

JOSEPH AVE., kampas HERMAN’ST.
turime visokiij Setoros ii' Groblewskio išdirbtų vaistų. 

Vynas nuo dabar bus parduodamas po 75c bonka.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
MI>S TURIME SKYRIŲ SUVIENYTŲ VALSTIJŲ I’AČTO (No. 22)

Ir Kalime siųsti laiškus į Europų ir j Lietuvos dalj. kuri randa
si po vokiečiu. Męs K'arantuojain laiškų prisiuntirnų per valdžios 
išduodamų kvitų.

Pasiliekam su Kuodone

Yalowich Broliai Vaidininkai
CHARLIE YALOWICH IR MORRIS YALOWICH, Savininkai.

Visiems tiems, kurie dar negavot mūsų dovanos, 
galite gauti atsilankę j mūsų apticką.

MONTELLO, MASS.
Pirmiau anglai ir L. S. S. 

17 kuopa rengdavo demon
stracijas paminėjimui pir- 

monstracijų surengimas lė- 
šuoja gana brangiai, o nau
da maža, tai šiemet nutarki 
surengti tik prakalbas.

prakalbas ant 30 d. gegužės, j kuopos labui, bet ir visos 
užkvietė St. Michelsoną kai-, Sąjungos. Mirus drg. Ske- 
bėtoju ir išplatino apgarsi- Į benauskui, netekom veik-
nimus. Sulaukus minėtos 
dienos, žmonių prisirinko 

nepribuvo.

nuostabu, kad apie nepribu-i KUN. M. X. MOCKAUS 
vimą nieko nepranešė ren- PRAKALBŲ MARŠ- 
gėjams. Žmonės turi lauk
ti, nerimauti, o rengėjai ne-į 
žino, ar kalbėtojas pribus, 
ar nepribus. Toks kalbėto-’
jų pasielgimas labai peikti-Į liau paaiškėjo, kad ton dėl 
nas, nes jie publiką suve-(tūlų priežasčių jos negali į-

vykti. Dabar Mockus kal
bės sekančiai:

15, 16, 23 ir 25 d. gegu
žės svetainėj p. Liutvino, 69 
So. Park* St., Elizabeth,N J.

19 ir 22 d. gegužes — 
William Hanesler Hali sve
tainėj, 209 Ferry St., New-*

daug nesmagumų ir berei
kalingų iškaščių.

Nepribuvus kalbėtojui, 
trumpai kalbėjo P. Visba- 

* *
19 d. balandžio buvo pra

kalbos Tautiško Namo 
Draugijos, surengtos su tuo 
tikslu, kad parinkus aukų 
palaikymui namo. Kalbėjo 
F. J. Bagočius. Jis savo už
duotį atliko kopuikiausiai. 
Žmonių susirinko vidutiniš
kai. Pinigų surinkta $89.

Reikia pažymėti, kad pe- 
i eitais metais begaspado- 
riaudami taip vadinami 
“tautininkai” T. N. D. buvo 
privedę prie bankroto ir net 
patys pradėjo pasakoti,kad 
Draugija bankrūtys. Bet 
dabar, kada gaspadori.avi- 
mas perėjo j pirmeivių ran
kas, Draugija atsistojo ant 
kojų, nes virš tūkstančio 
doleriu turi banke.

Dabar artinasi rinkimai 
naujos valdybos, todėl mon- 
telliečiai turėtų pagalvoti, 1 
ka rinkti i valdybą.

Ona.

karas Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystės, kurį 
galima pavadinti pilnai nu
sisekusiu. Pirmiausiai su

ko daugybė Įvairių pamar

puikiausiai. Pelno draugys
tei taipgi atliks.

iu mojimui pirmos

savo kalbos aiškino apie 8 
vai. darbo dieną ir kaip ka
pitalistai išnaudoja darbi
ninkus. Antroj daly—apie 
girtuoklystę ir jos blėdingu- 
mą. Kalbėtojas publiką pil
nai užganėdino.

šventakupris.

t ■-..

Tel. 4026 Greenpoint R. Kručas, Sat.
RAPHAEL STUDIO

ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA
Fotografuojame dieną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.

LAWRENCE, MASS.
Liūdna žinelė.

Ką tik gavau nuo drg. M.

Skebenaus- 

rys. Drg. J. Skebenauskas 
buvo jaunas ir veiklus vai
kinas. Jis yra daug pasi-

baus ir energiško vaikino.
Lai būna jam lengva šios

J. R. Pušinis.

RUTAS;
iriuos prakalbos buvo 
•ngtos ant 10 d. gegužės 
lingtone, N. J., bet vė-

27 d. gegužės — Polish 
Home svetainėj, 183 Bruns
wick St., Jersey City, NJ.

28 d. gegužės — Union 
Hali svetainėj, 110 Grand 
St., Hoboken, N. J.

30 d. gegužės—Brooklyn,

Maršruto tvarkytojas *
Ig. Bečis.

KLAIDU ATITAISYMAS.
Stoughton, Mass. — “Lai

svės” N 35 tilpusioj mano 
korespondencijoj Įvyko klai
da. Ten pasakyta, kad L. Š. 
F. aukų surinkta $59.60, o 
turėjo būti $54.60

“Laisvės” N32, tilpusiam 
mano straipsnely “Nebūki
me po slaptybės kauke” įsi
skverbė klaida. Iš viršaus 
penktam sakiny pasakyta: 
“Vaikinas sumano apsives
ti ir nesuranda sau mergi

kių”. Turėjo būti: “Vaiki
nas sumano apsivesti ir su
randa sau merginą”.

Pašvelnietis.

REI). ATSAKYMAI.
J. Baniui, Minersville, Pa. 

—Patalpinome anksčiau 
gautą.

Treviškiečiui. — Apie ak
torių sutvarkymą ir rolių 
padalinimą turi režisorius 
ir aktoriai apsvarstyti savo 
susirinkimuose, o ne per 
laikraštį vesti diskusijas. Į- 
sileidus į tokius “ginčus” 
jokios naudos nebus.

L. š. F. Komitetui, Harri
son ir Kearney, N. J. — Au
kautojų pavardes patalpino
me, korespondencija labai 
suvėlinta.

,V'?I
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JUOKŲ KĄSNELIAI

Atkirto.

Atsakymas:—

TELEGRAMOS.

v

—tai šieno nori.

Motinos, nupirkę tokius

nai apsiginklavus.

pia antru kartu, ateina tė-

atiduot draugei.

tuvėje amerikonai tankiai

I
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

gamtiš

Matulaitis

APTIEK A Jonas MATHUS

Market

T Munia

k

a 
CU
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Pinigus gerinusiai niusi money orderiu, bet 
kam tas neparanku, gali siųst pa<‘ton markėmis.

’3' c.
S

xs 
W5 
>—<

•N

N. Y.

Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Skausmų dantų sustabdau 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taiso.

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip skrybėlių, marškinių, kal- 
nierių ir t. t. Pas mane ta 
voras geras ir kainos žemos.

Hg.'i'W 'A . 'C. \ A

Tavo narnų, 
ant geros 

aukso, kiek

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

DR. LA. LEVITT
S U RG E0 N DENTIST A S

<119 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS 
Netoli didžiojo miesto knygyno.

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

šventadieniais nuo 10—<1 po piet.

isc. garsiausis pasaulyje 
is Augustas BebelisJ 
išversti į visų kulturin* 
>as \’< rtimas puikus, 
inyga ai spausdini a ant 
n turi išviso 430 pusi.

jc “Moteris ir Socializ- 
50 laidų (viso

SOCIALIZMAS” rašo: 
< n<>v< s uraiky. r<nnėny 
tina it išdėsto senovės

I Akušerkal
* P«b»lguei kursą Woman* Medical 
j) College, Baltimore, Md.
į Pasckmin^nt atlieka savo darbu Prie 
•? sdmdynio. taipgi suteikia visokia* rodąs Ir 
jį pagelbit invalriosv moterų IIkoho.

« F. Stropiene,^XnV.»:
® st). įtosrors. ma«h. -

LAISVĖ

b

Jeigu

1

taut t;

l"-l>"

mas” tapo išpardt

filoso 
kurio

dienų d 
i knyvų

Pavyzdys iš gyvenimo

IR

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje

DYKAIORAKULO PATARIMAI.
.1

KOVA”

apdaruose $1.5

Pr snnsk te mums tik 50c.

Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymai 
ir aprubežiavirnai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika
linga sociale buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybe ir vi
suomenė. Visuomenės socializacija. Tarptaut iškurnąs. Gyventojų skait- 
lingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

issmiiMnc jums limiius fu- evilimles 
NOVO COMPANY,

Dept. 37, Dox 4000, PhiladelpJila, Pa

MOTERIS 
Apie moterų gyvenimą praeityje; iLii-l, 
kitų tautų moterų polu mk.i n M.ci.ilį

$1 00: i'fa/iuos<

i

Vienoj lietuviškoj bažny-' 
čioj kunigas mokino vaikus > 
katekizmo. Tarp kitko ku-' 
nigas pasakojo vaikams a- Į 
pie nuodėmes girtuoklių, bet

t i” išsigerti, tai savo pasaką 
apie alkoholizmą labai švel
nino.

—Mano mieli vaikeliai— 
sa k o kunigas—girtuoklystė 

smertelnas griekas,

I ‘
! užsimerkia, 
riant viena 
žinom, jo<

Temykite1 LIETUVIAI! 
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

SE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS i gilumų RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųat pinigui iave 
glminėma gubernijone, užimtoje vokiečiai! ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metami nuo šimte. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
•TEITO NEW YORK, užtat jūi pinigai gvarantuojami

PARDUODU farmaa, lotus Ir naroua. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU vlBokiue dokumeniuB-raštui ir IšJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvauti^!, nuo ug
nies, llgoi ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIĘ.

Kaa nori parsitraukti iavo giminei iš seno krajauu, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiny! prie manęs, o bust užganėdintai. 

VISOKIOS RODOS—-PATARIMAI DOVANAI.
Kriipkitėi šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
. o. . Filin: 155 CLINTON AVE.,M, Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Boroigh of Brooklyn.

e 
Hm 
**1
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DIDELA PROGrA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

į/s

' 'i’c ■

Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svariausių 
lietuvių kalboje veikalų,*.

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”
itei vieną-kitą storesnę 
nemaža pasimokinai ir 

jerskaitęs “Moteris ir 
Socializmas” pamatysi pasaulį visai ki- 

; ši knyga atidarys Tau 
ys, kas gero ir pikto yra

K laušimas:—
Ponas Orakule! Kadangi 

tu esi viską žinantis žmo-

kyti, kur randasi sankrova 
mūs tautiškų tinksų: mintu-

staklių, vyžų ir kitokių. At
sakyk žaibo greitumu, nes 
męs rengiamės prie paro
dos, kurioj norim pakelt 
mūsų tautos vardą.

gėrė, vienok ponas 
jiems už tai dova 
iš jūsų žino tokį

Mylėtojams Mnzikos ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

Inttrumentų arba dainuoti bi moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtoi Į 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1.

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

—Aš mačiau, 
basčius keturpėkščias vieną

DAINOS
Mišrioms kvartetamr, arba che- 

rami, III eąsiuviriys.
Knygatš 25c.

Telpa šios dairos: 1) Gaude- 
nmtiH; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnj. Chorams atiduodama St 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKO# 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite .

M. PETRAUSKAS.
895 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
SUčeDYK pinigus 

IR SKAUSMĄ.

audeklo

ia. Pa.

Telephone Yard h 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A DTIEV A chicagoje ArllLKA

vaikinas

gauti Newarke, po numeriu j.II išjuokdavo. \ ieną sykį
180-2 Fanatik Avė. j aplink jį apstojo būrys ame-

_ _______ | rikonu ir davai šidytis. Vie
ni kala, o kiti zalatina. Vie-

tai prezidentas Wilsonas 
nutarė jau nebesiųsti dau
giau “notų” Vokietijai.

Montello, Mass. — Iš mū- 
kolioniios prie Tautinės

šiauši vyrai: Dešra, Vokie- 
tys ir Antausiais.

Lewiston, Me.—Mūsų mie
ste garnys pradėjo smarkiai 
darbuotis: tik tempia ir 
tempia mažiukus katalikėm 
merginom. Iš tos priežas
ties tūli katalikai sako, kad 
būtinai reikia kunigą parsi- 
pravodyt, nes nėra kam 
vaikus krikštyt.

Newark, N. J. — Čia yra 
dvi broliškos avelės, kurios 
per 15 metų buvo išklydę iš 
dangiško kelio ir klajojo po 
svieto marnastis. Bet štai 
kokie stebūklai atsitiko su 
tom avelėm: verbų dienoj 
jodvi atėjo pas Dūdą, užsi-

delko

Garsėtai su muzika.
Motinos ir tėvai, kurie

gusias dukteris, nupirkit 
joms gorsetus su muzika. 
Tai v ra naujausias ameriko- V M
nu išradimas. I

Tasai gorsetas beveik nie
kuo m nesiskiria nuo papra-

me, kad jogei nuo mažiausio 
paspaudimo viršutinės (iš
laukinės) pusės gorsetas su
švilpia, lyginai taip... na, 
taip, kaip policmano švilpu-

ti visiškai ramios: mažiau
sias vaikino dasilytėjimas 
prie merginos liemens bus

švilpuką motina drąsiai ga
lės ateiti prie jaunųjų ir pa-

nuo šliuptarnių nuodėmių, j —Vaikeliai mano, laiminu 
šiušinė avelė, išvydus dievo 1 hjmis.
ko gal Dūdos?—Red.) mie- 
laširdystę, raudojo labjau, 
negu Marija Magdelietū už 
savo neenatlyvą gyvenimą.

Rockford, III. — Pas mus 
“sandoros mylėtojai” sutvė
rė Tautinės Sandoros kuo
pą. Jeigu dar kas nežino, 
kaip reikia sandoroje gy
venti, lai prisirašo prie aug- 
ščiau minėtos kuopos, 
beeinu, kad išgirsite 
šlamštus, valkatas ir 
kius tinksus.

apie' 
kito-'

at
sa

Gera atmintis.
—Turi tamsta gerą 

mintį? — klausia ponas 
vo tarno.

—Taip, ponuli! Aš kitą 
syk vieno pono rūmuose ra
dau didelį

—Kokio
Gal mano?

—To tai 
sakė tarnas užsimąstęs.

Putinas.

DAKTARAS
KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš 
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN

BŽlaikome k^ogeriaBsiai valutas. Su didele atyda išpildoai 
'receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimas p«r 
laiškui suteikiam dykai.

Savin’nkas ir Proviaorina
F. A. JOZAPAITIS

4611 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO. ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 77H1.

GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE

Aptiekoj.
Žmogus:—Ponas aptieko- 

riau, ar kartais jūs neturi-

Aptiekorius:—Prieš ape
titą? O kam gi jie tamstai

K. LIUTKUS
131 .GRAND 

BROOKLYN, 
(Ar

408—410 So. 2nd St.,

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

LIETUVLKA APTIEKA
Šiuonr.i pranešami, kad gavom* daugybę daiktų, reikalingų šiam 

.ozonu!.. Pirk-’arni daug ti.voro antnvk dėl dviejų aptiekų, galimi 
perduoti lietuviam*, daug pigiau, negu kitur, l’aa muf randasi Šita- 
kbi T-nMn: ’) MD'TUK'S. '».b»l g*rar nuo kosulio vaikams (r dide
liem*, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Boa- 
kt 2b ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, bakuai 25 ir ove. 
ŽUVIES TAUKAI, reiiklingi dėl ivilrių Hgy žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUG1NJMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. I. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiaumo pauderio, odekolonas, perfumoi ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka F>() c. Kraujo Valytojai* — bonka $1.00. Mūsų aptiike- 
*e ka'hama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atai- 
lankytl. Visas persiuntimo lėšas apmokami męi. Siunčiant laiškai

Sutaisau receptui ■■ didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikoi daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostone Ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o ai prisiųsiu 
per expresg.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekerlus Ir Savininkai

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

Tel. le.Bestea 21114 fr lltll.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausiom rūšin gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atiilankykiti, 1
■ periltikrinniti, *5

JONAS MATHUS I
(Lietavia Savininkai) A

342—344 W. Broadway i
So. Boston, Mass. Į

(Dešimti žingsnių nui Lietuvių W 
Labdaryitėi Draugijai narna.) f

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠC M. H. SANGCR 
Su paveikslais

LABA! NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus siųskit ėiirn adresu;
J, STROPUS, v

6 Loring St., So. Boston, Mas*.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriui
410 So. 2nd Street, kampas Union Are

Skyrių-*: 746 Driggs Ava., kampas tnd Wt.„ Brooklyn, N. Y.

!•« WH

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.
I&balsanmoju ir laidoja numiruiiai 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karia 

tai Veselijoms, Krikštynoms ir žialy 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Mah

Aptieka
Telling*! autalMsnol vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pan savo draugą, a b fleita ui- 
ganėdlntl.

N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chsmiitan

Iii Roebling St., Car. l*o. End
BROOKLYN, N. Y.

>
1

Geriausias būdas dėl įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

[)- r<> klchter'io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių budy pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c. buteliuku.'' visose nptlekoso arba 
st učiai nuo

F. Al). KICtlTliR & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

NEWARK0
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaite

319 Walnut SL.NEWAR, N.J.
m , . 3052Telefonai 4()85
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UŽDYKAH!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis

Kas prisius tiktai 5c stampomls persiuntimo išlaidoms, 
tas apiaUya UŽOi'KĄ puikų Lietuvišką Sienini Kalendorių.

Raiykita tuojau* udrotu:

S. P. TANANEVICIUS
•KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Illinois
W.'ttCSWJBffl'O '-TO CH AB -BLJXS A.H > B—.B i ■^.B.AB-iBxB-LB .r' BY. i

PILVO LIGOS

- 'UP f;

■ S 5 p 
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5> °’ 5

O C-S 2-aSatsisėsti?
Ji:—Galite sėstis.
Jis:—Gal savo mylimojo 

laukiate?
Ji:—Taip... jau septintas 

metas laukiu....
Svirplys.

neatmenu — at-

iren-F— .

pluoštą pinigų, 
pono ruimuose?

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y
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užkietėjimas, skilvio
sustirtiIva-

PAJIESKOJIMAI EVERA’S III.

Ill.

alsam of Life Ill.

Ill.nekit

1(?6
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Adomaitis
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NAV.IAUSIS IŠRADIMAS
Melrose761,
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tvaikų gub.. suvir
»j, metai atgal

aniolinkėj. Kas 
pranešti.

M4 N. State St., Aasaala, Caaa 
Knygiau* pagelhininkas A. Yakštyi,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskai

491 Main St., Ansonia, Conn,
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a Staškūnienė
N. W.
uid Rapids, Mieli.

• E. Kuililyi' 
131)r Davis Ave.,

Kl R YRA JONAS RASTIS?
Pajieškau Jono Basčio iš Naumies- 

š 3 metai A- 
gyveno New 
žinot, inalo-

Pajieškau 
Elenos ir Onos 
Šiaulių įkiv., 
Daukšių rodžiai 
I’hiladė!pbia. I’<

čamaja, nočleg <1. Moroz.o-

Pilvo Skaudėjimas. E;/'
)>iirn£6 mums: *'Mano pati turėjo pilvo skaudėjinm. Pa
ėmus -jai Severus Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo ”

L. M ’ t* ė* ,1:1

Pirkdami vaistus, prašykite fsevoroa vaistų ir Imtinai reik 
duotų dums lai. ko Jus r.-i k alau ja t <•. Aptiekoa pardavinėja S<\ 
Jeigu jūsų aptickorius neturėtų tų vaistų, kurių Jųa reikalaujate, 
kito jų tiesio1; iš musų.

V/. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

giminaičiu Jono' Zoko,
Zokyčių, Kauno gub.,

Žagarės valsčiaus,
is, pirmiau gyvino

Nevirškinimas, i<Z;
7 . ? /

* sniiĮilomai, kaip lie
žuvio aptrauki,mas, apetito netekimas, abelmts neveiklumas 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser 
gančiu. Kodėl neimti . •

m, t. A. *
’ • i ’t/ žyj r. j jj ■ *‘•T“;,Ajr

■
i f* J k’vif??. g

Lietuvos pa
uL, d. Bogdanova, 16.

35) Kazys Aleksandravi
čius, Suv. gub., su šeimyna, 
—Moskva, Sokolniki, 
novskaja 3—14.

DENTISTAS

1) Vincas Abromavičius 
iš Suv. gub.; Moskva, Novo- 
Aleksejevskaja, 29.

Maskva, Novo-Aleksėje vs-
i<aja, 29.

3) Uršulė Audenienė, — 
Moskva, 3 Meščanskajaul., 
Staro - Ekftterinaslavskaja 
bolnica, 9 korpus.

gub., su šeimyna,—Moskva, 
B. Gruzinskaja, d. 4.

5) Adomaitis, Suv. gub., 
su vaikais,—Moskva, Pet- 
rovskij p., Eldorodovs.kaja

7) Mikolas Adomaitis, 
Kauno gub., su šeimyna. — 
Moskva, N. Goncawiaja, d. 
Morozovą, kv. ’>,

8) Kar—a Adomailicnė,
’ ...........

dinsk. raboč. dom.
9) Ben. Adomavičius iš 

Šiaulių,—Moskva, M. Doro-

10) Ona Adomavičiene

27

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že- 

ir ūkių, kuris rūpinasin lės
savo tautiečių gerove ir pi 
giau — 1---r- -----
nuo
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogų 
farmu dykai.

M. WALENCIUS ■

gailina 
ko kito.

Scottville,

pietinių pinigu, 
ryti, kad .sunk 
jų.

pirkti, negu
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(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir lokiu budu neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančius vertės tonikų. .Jisai padaro 
vidurius ri'guiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- 
gaivina ligoni ir sumažina pinepuolių aštruma. Jojo rami-1 
naneio.ji veikme daro* jj puikiu vaisiu pasimainančiame 
karštyje ii- drugyje. ' -tisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką..
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ii išradimas, kai]) kož.nas žmo
guli surėdyti del savęs daug pi

ki knyga uždyką, kuri at- 
tiaud.os. Rašykite tuojau.

K. C. MARGIS UO.
O. Box

daug
A.

Main St., P.
AMSTERDAM. N

Iždo globėjai:'W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis,’ P. O. Box 
Park, III.

Maršalka: A. Plėštis, 
.675, Melrose Park, 111.

Susirinkimai atsibūna
savaitę kiekvieno,mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
galvų, apie 1 vaį> po pietų.

0. Box
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* DOVANOS!
užsirašys pas mane .“Naujie-- 

uit melų, las gaus dovanų rie
čia pamifiė’tų laikraščiu: “Ko

rnetams, 
melams,“Laisvę” arba 

“Šakę” metams 
ir Socializmas.

Kas užsirašys vieną iš tų 
rpščių, gaus dovanų knygomis. 
“Laisvę” gaus už 80c. knygų. 
“Kova” ir “Naująją Gadynę” už. 

už '<;>c. knvgii, už

kas

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

ValdyboH vardai ir adresai: 
Pitmininkas J. Basils, 
1330 So Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Piim. pagelhininkas M. Arnbraziūna*, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

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

166 — 10th St., North Chicago, 
Kasos Globojai: M. Rekis,
1329 N. J^pkson St., North Chicago, 
III

St. Bučis, 14U8 So. Park Ave.
Waukegan, Ill. 

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
Pagelbininka* J.” Werdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmą ntdėl- 
(henį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybė* 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, 111.

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00

Užplombavima* 50c ir aigščiau.
Išvalomas ....................................... &0c.
Užplombavimas auksu ............... $1.00

! • Skaudanti dantį duok Ištraukti ry-
1 ta, p vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
i., Tarpe 2-rot ir 

1-mo* gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

i 3U7. Bedford Ave.

Drangyatim*, K«ep«m« ir * Kabanti 
Išdirba vi*ekla*

KOKARDAS, “BADGES”, GU7AKU0 
IV ŽENKLELIUS •

Viaaklem* pikn.kam*, lernaesima b 
tt. Darau visokiu* Medaliu* ir vi- 
■okia* antepaud** draugyit****

Ant klekvien
■įKnėlu B>.jnp*llu«.

A. STUUPAS
Novelty Manufkciioree

1 1 Ferry St., Dept. L Newarik, X.4.

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

STEGER? ILL. 
Proaidenta* A. Atkečiūnas, 

j Box <566, Steger, Ill.
Viceprezidentas W. Stoškus,

Box 435, Steger,- Ill. 
.Protok. raštininkas J. Dambrauskas^ 

,364 L. Box, Steger, Ill 
lido raštininkas A. SalaseVičia,

Box 141, Steger, Ill. 
Iždininką* (kasieriųc.) T. Šnekuti*, 

Box 482, Steger, III. 
Knygyno raštininkas F. Štriške,

Box 566, Steger, III. 
Knygyno i’dininkas J. Damidavicla, 

Box 407, Steger, 111 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedėlioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LtETUVlšKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAS

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę. markę, • 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKB 
SKRIPKŲ, TRII’BŲ, ir daugybę kitokių MI Z1KALIŠKŲ IN8Tl£ 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi llatavB. 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai^ 
Kainos labai prieinamos. Naujausias 
5x6i su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. 
tikrą lietuvį, 
škaplieriai 60

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-PrezidentaB S. Maukus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-llermai'i, 140 E. 19lh St.,

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

Brooklyn, N. Y.
T. L. Dunduli*, Box bll,

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

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYBTS 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Ill.423 Aurora St., Co'linsville, 
Pirm, pagelhininkas P. Paprika, 
42-1 So. Chestnut St., Collin. villi', 
Nutarimų raštininką.; I*. ’K uo.-evičia,

615 Vandalia St., Collinsville, HI.

su 
Lietuviškas Sapninink**, iydšfci 
Reikalauk it e visokio t aro re

o gausite teisingu* tavorus. Agentams parduodu ptirtaa, 
c. tuzinas. Sapnininkas 50c.,'agentams duodam* <0%.

112.GRAM) ST., 
BROOKLYN, N.W. S. WaideiisIII.pinigai reikalingi

čienė, iš La t., Aleksand- ■*»

Cleveland,Ohio2529 E.Superior

PERSKAITYK!

11 - ■ W

17) Petras Adomavičius
8t.

8t.

Pa.

O
Pa.

Pa.Easton,

nesi iii k Pa.Easton,
And.

puikiems Pa.
P-,

Pa.Kaitau,
per.siii.nt inio

anglų eoc.

Pen n'a.

N.

N.

N. Finansų raštin.
18337 Stagg St., Brooklyn,

J.cijos pranešimai
j.

i

M
Cicero, III.

tunu iaik 
pat moki

vertii
arb»

Park, Ill.
Box 600.

Kurių prenumerata jau pasibaigi, 
malonėkite pasiskubinti atnaujinti

plaukams, 
dailesnius I 
Tau pačia

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

CheirKk»u išty-
Nentidėliokitc

už 
80c

1 J

Fin. raštin. W. Strumillo,
1314 So. 50th Ave., 

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

II-
15-

“Nuująjį
$1.50, tar

Boehling St., B’klyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adresai: 

I kuopos M. Viltrakiūtė,

Norit permainyti adresą, visada 
reikia paduoti seną ir naują adresus.

I

W. Urnažls, 1429 
N.

tus T termaiuga”. Geresnių- plaukams 
vaistų už " I termai uga” nėra!

“Laisvės” ofisas būna atdaras dar
bo dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakari). Nedaliomis—nuo 10 iki 12

Et 
p»-

“Laisves” Administra

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

ms išnyks ant 
niekad daugiau

N. Y.
Grand

A. Sirgedas,

MelroseAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.

120 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Samulcviriiis, Sąjungos rekomen- 

duo jamas perkalbę tojas (11 umocius),
Kuopos Brooklyne—V. Vitkevicia, 

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y

1109
A. Rimšiukė, 1118

vo plaukai bus tankus, 
skaistus! ( )<la Tavo- ųah 
ra,

Chicago, III.
-38)

u/
ky

Pinigus siiiskit šiuo adresu:

l

uaug pinigų.
Prisiųskite 25c. krasos ženkleliais, 

o gausite visokios rūšies pinigų pa- 
žiūrėjimui.

C 9

109 GRAND ST

h

v k* AM O

12) Vlad. Adomavičius 
Kauno gub., B. Gruzinskaja 
14r-4.

13) Jurgis Adomavičius, 
Kauno gub., Moskva,

14) J. Adomavičius, 
niaus gub.,—Moskva, Doro- 
gomilovsk. Slob. d. 33.

15) Izidorius Adomavi-

Negliflsk. 10..
16) Juozas Adomavičius, 

Kauno gub., su šeimyna,— 
Moskva, B. Gruzinskaja, d.

Kiekvienas nu* 
‘as skaitytojai 
kuris užsirašy* 
pas mane “Lai* 
vę” ant metų I 
užsimokės $2.0ti 
tas gaut dovani 
knygų 
1 dolerio
“šakę” ant m* 
tų. Senas skal 
tytojas, kuris at 
naujins, gaut 

Kas iš neskaitančiu 
$1.50, gas* 
skaitytoja*

Kas prisius u t

BROOK LYNO IR APIELINKRS 
ATYDA1. 

LietuviškaH Kontraktoriwa.
Padaromo visokį darbą prie nanją 

narnų statymo ir senų pataisyme, 
p’astavojam, išcemertuojam ir tt. 
aaat reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
99 ?nd Ht.. Brooklyn, N

18) Stanislava Adomavič, 
iš Kėdainių, — Moskva, 
Chodinsk raboč. doni.

19) St. Adomavičius, Sa
ratovas, Časovennaja 12.

20) St. Adomavičius, Suv. 
gub.,—Voronež, Spr. B.

21) Eran. Adomavič, Vii. 
gub.,—Moskva, Gončarnaja, 
d. Morozova.

22) Fran. Adomavičius, 
Vii. gub., Moskva, Taganka, 
1 Gončarn.
Morozova.

23) Edv.
Kauno gub., 
kaja ul. 32.

24) Pranas Adomėnas, 
Kauno gub., S. Bogorodsko- 
je, Andrejevo-Zabelinsk. ul., 
31.

25) Mikalina Ajauskienė,
Kauno gub. — Moskva, Sr. 
Perejeslavskaja 27------ 49.

26) Ant. Aželionis, Viln. 
gub., — Moskva, Gruziny

knygų už 50c.
dar prisius už “Keleivį’ 
knyjjų už 50 c., senas 
gaus knygų už 25c.
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.;
kas prisius už “Šakę” $1.00. tas gaat 
knygų už 35c., senas skaitytojas m! 
25 centus. Kas užsirašys 
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek
darni gausite gerų knygų pasiskai 
tymai. Būtinai pasakyk apie tai a* 
vo draagflf ir pažįstamų:. Knyga- 
daosia tik “Laisvės” laido*.

Pinigą* siųskit šiuo adresai
J. POCIUS

2M7i Margaret St., PkliarfrljihU. !•<

liniuotu, resvų, krintan
čių. pleiskaniiot ų, ap 
mirusių, žodžių—Įmur
si ų plaukų - -ko 1 ma t u 
iiiei visuomet . gčdintics. 
m s tas du o Tau ne 
aps.aki >iu i«_ u <■ n ui I on tumi 

-jeigu tik) tunai |>ia 
dėsi vartot musų st/-

KAM
LEIDI SLINKI I
SAVO PLAUKAMS?!

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, 69h 
East 139th 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 yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lyjfL bu juodžemiu ir moliu, Ir moli* 
tą nei pamislyti nenorėsit*. Turė- 
vlų draugijos ir šiaip visi rengėjai 
torto* yra išduodamo* ha* trį*

817 High St., Collinsville, 111. 
Iždininką# J. Wlllurual,

337 Central Ave., CellirmviHe, III. 
Organo užžiūretojas V. Raudoniai,

806 Strong Ava., Uollimrville, III.
Susirinkimai būna kiekvįene imšm»>- 

hIo 1-mą ir 8-čią nedėldienĮ, 1-mą va
landą po pietų, Šaliai *xlij,kampas S. 
Main Ir N.Morri.v®n A”*., Calliasviila. 
Illinois.

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentą* A. Petroniu, 

719 Lincoln 
Vlca-Prvzidentaa B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago Kt.
Protokolų raštininką* O. Užbalinti, 

622 Hulin 8t.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

Avė.

81

rd

TREJO S / £ UYNERSO3

Adomavičius, 
Moskva, Tuls-

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

1118 Ferry St., Easton,
Pirmininko pagelb. B. Davldonls ,

1820 Fairow Ave., Easton, Pa.
Protokolų Rašt. ir organo užžlūrėto- 
jas Alex Vyturta,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Vyturi*, 
Easton,

Finansų Raštininkas F.
139 Sb. Bank 8t., 

Kanlerius F. Malkai!!#,
668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex

1516—14 th
Iždininke* H. Buzinskis, 

719 Lincoln 
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

Se Winnebago St. 
So. Winnebago St, 
Maršalka F. Alviki*,

816 WaH 
Organ* prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montagu*

5 ■ -> b" '\ sknvio.
Gvdo visokias skilvio ligas, nemalnn^, 
f.mrhą, dispepsiją, išpūtimą, ricmcn,. 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
pat:ūkimą, sunkumu ant krūtines ir 
visokias lutas skiivio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS:
x::., u užir.' Gii

Geriausiai

27) Mot.Aidukas, Suv. g., 
su šeimyna,—Maskva, N. A. 
leksandrovskaja ui., za 
.K^est. Zast. d. Morozova 50.

28) Am. Akamanskienė, 
Suv. gub., su šeimyna, — 
Moskva, St. Chimski, d. Du- 
biaza, 3. ‘

29) Aid. Akaliene, Kauno 
Krasnosels-

Alaburda 
du k te re, —

gub.,—Moskva, 
kaja ui., 62.

30) Martinas
Suv. gub., su
Moskva, Savvinskij per. 73.

31) Antanas Aleksa, — 
Moskva,—Presnaja, B. Ba- 
gankovskaja, d. 19, lazaret, 
pal. 5.

32) Elzbieta Aleksandra
vičienė, Suv. gub.,—Moskva, 
Piatnickaja ui., 55.

33) Julija Aleksandravi
čienė, Suv. gub.,—Moskva, 
Krasn. vor. d. Afremova, 68.

34) Vincas Aleksandravi
čius,—Voronež, Samarskąja

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Šiuomi pranešam visoms draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ M U- 
Z1 KANTŲ UNIJA sutaiso kuojfra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina- 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimua 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tą’ neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtųi 
kortos yra išdudamos kas trjs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistai* 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktiko* 
bei repeticijos būna kiekvieną sere 
dos vakarą po N73 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” spaustuve padaro ' viso
kius spaudos darbus—konstitucijas, 
pląkatus ir 1.1.—greitai, gražiai ir ne- 
bi angiai. Turėdami kokį spaudos 
darbą kreipkitės pas mus, o būsit pil
nai užganėdinti.

Biga, 
1021 Elm 8t„ 

Meškauskas, 
1222 zPine St., Easton, 

Maršalka Juz. Tarvidaitė, 
1019 Elm St., 

■•■trinkimai būna kai 
išbandymui dėžutę “Dcr-nyčią kiekvieno mėnesio

veltui, sykiu ir brošiūrą, ruime, 439 Northampton St., Easton, 
"I'nikus I’laukai”. Penn'a

Busi patenkin 
pavyt lėk kilų 
nes pais gali turėti dar

Reikalaujant prisiusime 
suvis dykai išbandymui 
l’risiųsk l()c stampomis 
lėšų, gausi 
niafugos” 
užvardyta:
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 7
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

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

RIŲ ADRESAI:
Centra Pirmininkas J. M.Maskeliūne* 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelhininkas J. A. Rukai 
8015 Stayton St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsbur Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsbur

Tartų Kontrolė* Komisija:
M. Urlakli,

BIS

ai La n

■r. j nakelį 
kvorta 

ifba išvirti 
''į.grrt! po seklei

VINCAS J. DAUNORA, Aptickorius
229 Bedford Avė , Brooklyn, N. Y.

KainrA’ North 4 tos gatvė*.

c

j

„ir J
5 aCf 'i

DIDŽIOJO NEVy YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

K. Vilkas, iždininkas
499 Lorimer St., Brooklyn, J4. Y.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y.

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

Kaeierius S. Pavalkls,
87 Stagg St., Brook'yn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereininai,
824 Berriman St., Brook’yn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

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

8ixth 8t.
Charleroi, Pa. 

Rfredsdalo St.,
S. Pittsburgh, Pa.

W. Markūnai, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

sekretorių adresai:
I Ai lexis
844 North Diamond Sta.

Pittsburgh, Pa.
P. Francikevičius,t kuopos

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

8 kuopos, J. Galgir.aa, P. O. Box
118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. llasinskis,

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, J. Kvctkauskas, P. O.

Box 292, Cuddy, Pa.
7

St.,
8

St.,
9

kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 
Pittsburgh, Pa.
kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights
S. S. Pittsburgh, Pa.
kuopos, K. Stasinskaa,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 713 Me 

Kean Ave., Donora, Pa.

AR NORI Nusipirkti Cents 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai vi«u>- 
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. T

SERGANTIEJI! 1

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

58 Ganseworth St. New York. City.
F. Kalpokas

183 Roebling St., Brooklyn,
K. Kriaučiūnas

28 I’owels St., Brooklyn, 
A. Langaitis,

2.31 Berry St., Brooklyn,

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK. ILL.

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

Pagelhininkas D. Rimša,
P. O. Box’ 819, Meilėse Park, Ill. 

Protokolų raštin. A lėk. Morkus, 
907—22nd Avė., Melroše

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius i1’. Kalpokas,

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

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

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTKA 
ANSONIA. CO?D<V.. VIllšS- 

NINKŲ ADRESAI. 1 
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., Ansonia, Čorra. 
Vlec-pirminlnkas J. Moekaitis,

P. O. Box 128, AnsonIm, Cokh. 
Nutarimų raštin. R. Tiškevičių*,

P. O. 170, Annonia. C«<r. 
Finansų raštininkas P. Rageišit, 

161 N. Main St, Ansonia, Cobb. 
Iždininkas J. Valaiti*,

11 Oak 8L, Anaaafaų Caaa. 
Kayria* O. KatariMU.

LAISVES SUNŲ DRAUGYSTĘ 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adreaai: 
l’irnalninka* W. Žemaiti*,

812 E. Centre lt 
Pirmininke pagelbininka* P. Yseda,

815 E. Centre lt.
Protokelų raštiniu. A. Raniauckas, 

1025 E. Pine lt. 
P. PetMuli*,

1227 E. Pine St 
A. Račkauske*, 8G 
Baubus, 1121 E. Ma

Iždo trustisait
Tenth St., J.
hanoy Ave., W. SJmnliki*, 1227 K 

Mahimoy r\vo., 
Maršalka W. Bvlntick&v.,

515 W. Fira
Susirinkimai ataibūns. psskutinj 

neiirli kiekvieno mėnesio 7 vai.
Juozo Margelio arrlaiiiėj, 66 JN. 

Main St Mahanoy CRy, Fa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORK EKS of A. PREŠERIŲ 
&8 SKYRIAUS KOMITETAS} 

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

Protokolų raštin. J. A. Bekampio,
183 Roebling St., Brooklyn, N. T. 

Finansų raštininkas VI. Jiečių*,
07 Stagg St., Brooklyn, N. T. 

liiilniakaa Kaximioxas Simka*,
III Larlmar It, Breeklya. MX

AR NUSTOJOTE SVEIKATA II 
Diena po dienai, metai po metui 
užsiimu gydymą lergančių žmonių. 
Persistatykite ia«, kiek ai IŠgy- 
džiau, kiek palinkaininan gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jauČiatžs 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne-' 
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantanti daktarą ir specialistą 

1)R. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką iš

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą- Gydan per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kinp tai: nusilpnėjimą, sž- 
sikrėtimą kraujo, pilvo, Širdies, plas- 
čių, jakitų ir tt.

Dėl xydynio nervų tr lytišką ii,tą 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spindalifti, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to. 
kad labai brangus, 
rinėjiman šlapumo.
ant rytojaus, bet tnujas ateikite pua 
gerai žinomą

DR. LANDĖS
Ofiso vnlsjidos; nuo 10 ryte Iki I 

vai. vakare. Šventadieniais nūs lt 
vai. rytu iki 4 po pietų.

PRIEŽASTIES LIGOS.

y. p-
140 EAST 22 ST,N.Y

New Yerk CU
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LAI S V S
JOKŪBAS KANCLERIUS

VIETINES ŽINIOS

A. ShrupskiM. B

BROOK IA N. A lauš,

A. SHRUPSKI

Telephone Stagg 3,'>.31. St.2»1

IR POOL ROOM

kad 
biznieriai 
biznį gi- 
C1 garai, 

kaip ka
Puikiausia ir 

švariausia 
užeiga ant

253 WYTHE \VI
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

mus galite gauti >kan iau.Mo 
puikios I )egt inės

1 ’ai arnavima:- 
al«'il<i(e, o persil ikrinsile*.

Užeikite ir persitikrinkite

Biznierių vakariene.
7 d. gegužės Tautiškame 

Name atsibuvo puiki lietu
vių biznierių vakarienė. Va
karienėje dalyvavo apie 50 
biznierių ir apie 20 pašali
nių. Laike vakarienės pa- 
: akė trumpas p rakai belos 
Masiulevičius (biznierių 
draugijos pirmininkas), J.

likosi pilnai užganėdinta.
Tik gaila, kad mūsų pub

lika nemėgsta į prakalbas 
lankytis. Šiuo sykiu irgi 
buvo mažai.

VISI EIKIT ANT KON
CERTO!

Nedėliojo, 14 d. gegužes, 
bus didelis koncertas ir ba
lius Lietuvių Politikos Kliu- 
bo, Manhattan Lyceum Hali 
svetainėj, 66-68 E. 4th St.,

L

*

»< ,1, » • ;/'’A

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

CAFE

gaus teisingą

> ' /
I’akele- 

vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
iai ir vi- 

idos

JOHN KULBOK, Cafe 
dinama, 
visi I 
«avo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodoa, 

draugai kalba, ta! nereikia gir- 
Žinoma, vieta atsakanti dėl pa- 

Kambarial su visais pa
prašau kreiptis į tą vle-

pimas Lietuviškai 
RESTORANTAS.

viackas ir Rakštelis. Prieš 
vakarienę ir po vakarienei 
buvo šokiai, grajinant bro
lių Venckų orkestrai. Pasi
žymėjusiems šokiuose buvo 
skiriamos dovanos. Dovanai 
laimėjo J. Garšva, Kundro- 
tienė, Masiulevičius (jauna 
sis) ir Rukštelis.

Kaip teko girdėti, visi va
karienėje dalyvavusieji li
kosi labai užganėdinti.

buvo koncertas ir balius su- 
sivienyjimo rusų draugijų. 
Koncerto programas buvo
gana puikus. Smulkių ati
ku surinkta virš $160. Su 
įžangos tikintais bus gryno

$50. nutarta

tu.€

kaip
t is.
k *1 e vingų.
ran kūmais.

o būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locnininkas
Wythe Ave., Com. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint

na geryn. T it*

aavių associacijos, pra< 
su darbininkais taikytis 
pildydami jų reikalu vii 
73 darbdaviai prie 
sociacijos neprikhi
/Apie du darbdavių, nepri
klausančių prie associacijos, 
jau susitaikė su darbinin-

klauso prie

L darbininkai 
mes.

ociacijos.

on-

kluotis, tai nenuostabu, bet 
štai visose dirbtuvėse kapi
talistų klapčiukai ir patrio
tai varo bjauriausią agitaci
ją, kad ir darbininkai daly-

kurie darbininkų atsisako 
dalyvauti, tai ant jų prade
dama šaukti, kad jie nemyli 
šios šalies, kad jie blogiau
si žmonės ir t. t. Mat, pat
riotai, norėdami savo paro
dą labiau išpūsti, verste ver
čia darbininkus joje daly
vauti.

Navic-Šiuomi pajieškom 
kienės ir Gabrienės 
nežinom). Prašome užeiti į 
“Laisvės” redakciją, 
reikalų dėl brolio And. 
bylos, ištremto Sibiran.

Yra 
Ver

kadVyrai, ar jūs žinot, 
nuo 13 d. gegužės jau prasi-

zonas? Todėl visi, kaip 
jauni, taip ir seni pasisteng- 
kite nusipirkti po naują 
skrybėlę pas K. Liutkų, 131 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Jo krautuvėj randasi įvai
riausių skrybėlių ir galima 
pasirinkti tinkamiausią.

Brooklyno draugijos ir 
kuopos iškilmingai apvaikš- 
čijo pirmą gegužes. New 
Yorko kaip draugijos, taip

mo neprisidėjo. Kad ge
riau supažindinus New Yor
ko darbininkus su reikšme 
pirmos gegužės, vietos Liet- 
tuvių Politikos Kliubas 7 d. 
gegužės parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Žaltys. Kalbėto- 

reikšmę 
Publika

Pagamina gaiiAaaras Iletuvlilnu 
valgius. Pistas galima gauti p« Ifce, 
20c ir 25c.

Alijoiius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling SU

BROOKLYN, N. Y.
PETRAS NAUJOKAS

jiDOBROVOLSKIS
LIETUVIŠKA

314

margi n imu. 10

Komitetas. BROOKLYN
*14

Svečiams

liūnas įnešė, kad paaukauti
8

ir pi.

<i

$4.98

leng- 
į aa-

imsei
ŠIRDIES

Geriausi gėrymai. 
rodą bent kokiame nors

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

Va'amlos:
10 ryu;

—2 po piet
-8 vakare

Suteikiu 
atsit ikime.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J.

tuviu. Svečiai su tuami su

2! 1 York St., Brook!
Telephone Main, ūlil.'i

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligą

501 h St......... New York, N. Y,
OFISO VALANDOS:

vai. ryte; nuo 1 iki 2 rai, p« 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

n

linksmai

V. KUNDROTAS

D Dž A

BROOKIA NO LIETI VII. A I YDAI!

narchistas, tapo nuteistas

i

FEL. KUDIRKA

(

160 Atkins Ave.,

trj*

rod:

Š .-L'.../.L..• *' '.«■«i

ANT PARDAVIMO 
įrengta kostumiersko 
dirbtuvė,

telefonuot 4560 W.

Reikalaujama vyrų ir

k riau- 
taipgi materijos dėl 

pri- 
Ne- 
biz-

F. RANIUSKEVIČIUS.

Visi vietos ir apielinkiu 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti, nes bus labai puiku

rai ir rusu balalaikų orkos v c

skiriamas sušelpiami nuken
tėjusiu nuo karės lietuviu.
ro Koncertui prasmes šo
kiai. Įžanga 25c. Drapanų

J. Janavičius $1.00; P. Ka! 
da. A. Menkeiiūnas ir

Menkeliūniūtė, A. Menkeliū- 
nienė, V. Belauskas ir Po
zai Siras — po 25c.; L.

l(k

platinimą literatūros, kai’ 
apsisaugoti nuo užsiveisimo

mgoti nuo užsivaisinimo, 
įdeda labai platintis ir

TĖMYKITE!
Didelis koncertas

kos Klitibo Nedclioj, 11 ge
gužės, 1916 m., svetainėj
Manhattan Lyceum Hall, 
66-68 E. 4th St., tarpe 2 ir 
3 Ave., New York Citv. Bra- 7 </

Tai bus puikiausias kon
certas, nes dalyvaus 6 cho
rai ir rusų Balalaječna Or
kestrą. Bus visokių pamar- 
ginimų, kaip tai solo, due
tai ir smuikų trio. Dalyvaus 
šie chorai: Aido ir L. S. S. 
19 kp. Vaikų Draugijėles 
chorai, Lyros choras, Siety
no choras ir du lenku cho
rai — moterų Helina ir 
vyrų Echo. Todėl visi lietu
viai važiuokite ant to kon
certo, o puikiai pasilinks
minsite ir sykiu sušelpsite 
badaujančius savo brolius 
Lietuvoj, nes visas pelnas

dui. *'
Po koncertui linksmus šo

kiai. Įžanga 25c., padėji
mas drapanų 10c.

PASARGA:—Parankiausia dava- 
žiuoti šiais karais: iš West puses 
8th St., 1-lth St., 2.3rd St., Cross
town su persėdimu 4th and Madison 
Ave., išlipti E. 4th St. Iš Bronx 3rd 
Ave. elevateriu arba subway, išlipti 
8th St. Iš Jersey City Desbrosses 
St. su persėdimu 3rd Ave., iš Brook
lyno 8th St. Crosstown. Išlipkite* ant

Komitetas.
(37—38)

Pirmos hJiasos Cafe

Nuo
Nuo 
N uo
270 BERRY SI., BROKLYN.

Reikalaujame
Moterų ir merginų i dirb
tuvę; nuolatinis darbas visa 
metą. Užmokestis gauna-

TIKRA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Pranešu savo viengenčiams, jog 

aptieka po. NGl Grand St. perėjo į 
mano nuosavybę. Pas mus lietuviai 
gales gauti viską, ko tik reikalaus 
kaip tai įvairiu lietuvišku žolių, šak
nų, visokiu vaisių ir guminių daiktų 
Stengsimės vi.us pilnai užgahedin- 
ti, suteikdami tikra darugišką 
ir patarimus visuose reikaluose, 
gu reikalingos kokios žolės ar 
tai ir jų negalit gaut, tai kreij 
pas mano, o aš pristatysiu.
Lietinis Aptiekorius ir Savin

PARDAVIMAI:
PARSIDUODA NAI^.II RAKANDAI

Parsiduoda visai pigiai iš priežas
ties savininko išvažiavimo į Chicago, 
III. Todėl, kam yra reikalingi, tai 
pasiskuhinkil, nes visai už mažus pi
nigus galėsite nusipirkt $500.00 ver
tės rakandus. Ateikit po num.

rand St., Brooklyn, N. Y.
(Ant pirmu lubu).

(38—40)

niaus
vyriškų ir moteriškų siūtų. Esu 
verstas parduoti šią nedėlią. 
praleiskite progos nupirkti visą 
nį arba dalimis.

J. TOP1LIS
151 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

(38—39)

ANT PARDAVIMO,
Parsiduoda kendžič štfoas po No. 

139 Berry St., tarpe N.6th ir 7th Sts., 
Brooklyn, N. Y. Biznis geroj vie
toj, apgyventa lietuvių ir lenkų. Kas 
norit tokio biznio, tai dabar gera 
proga. Biznis išdirbtas, kostumerių 
daug. Jei netikit, ateikit persitikrin
ti.

DIDELĖ PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

pigiai ant dviejų familijų 
po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais 
įtaisymais. Kreipkitės pas

iliu, kalnierinių, rankovinių 
ir skylių darymui. Nuola
tinis darbas. Gera alga.At-

n

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 
įturėti per pačią:
uo Reumatizmo   .............. |1.01

Kraujo Valytojas ........................... l.Ot
Vidurių Reguliatorius .......... 50c 
T rojanka ................ 25c., 50c. Ir |1.0(

Ir visokias kitokias gyduoles nu* 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
tos, galima gauti per pačtą.

. A. URBANAVIČIUS

Ikl 
piet ir

Nedeliomis paga' sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iitl- 

rjarne ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, mę« ap- 
rlūresime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmtri- 

rnano antrašo.
DR. J. LIPMAN

N. 50th St., NEW YORK, N. Y.
Kalbame lietuviškai.

erai žinomi savininkai.
Ill KE AP SI.

\. Kundrotą:!

Įvairiausių import uoli,i gėrynių 
317-19 Grand Street, . . Brooklyn, N. Y. 

Tel. WiIliamslmrg I IG2.

Purpuliavų Vaizbos Štampų 
UŽMIN1M0 KONKURSAS

ir
51,000 Pinigais (cash) duodame dykai!
25 gražiausias dovanas, jeigu atminsi,

WASHING TONO 
VAIZBOS STAMPOS

$2.50 .sinulkiu tavoru arba

BU PATRIOTIC 
nlwoy s as* lor 

WASHINGTON 
COUPONS

stampos imamos vi
kiu- tik jos duodamos.

•‘7 ATEIK IR GAUK $2.00 
v: pinigais.

BOS STAMPOS

Už kurias galit g 
brangias dovana

Naujai ir gražiai

DOVANŲ SALIONAS.,

|MERCHANT CLUB STAMP CO.
167 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

Užsimoka kiekvienam lietu
viui pirkti forničius pas MA
LI A USKĄ ir VIDŽIŪNĄ, nei 
negiriant, pas juodu, tai gali
ma gauti gerus forničius 
giai.

Taipgi jie duoda ir ant 
vų ismokesčių—po $1.00
vaitę. Įsitėmyk gerai adresui 
abiejų storų.

W. ' J ' A * ?

'h

<wX’W''n'

jas aiškino apie 
gegužinės šventės.

Fauber, Ryttenberg Co.
2520 Atlantic Avė., 

East New York.
Station Brooklyn, N. Y.

RUIMAI ANT BANDOS.
Išsirandavoja geri keturi Ir 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Ava. ir Nassau Ava.

Reikale galite 
Greenpoint.

•L... J

Green point 1907.DENT1STAS
auar.o darbu užg*nėdlm 

Merkus gvaranteot aa.

(jždljirruu Kepuraitė! 22 k. ...
Užpiumbavlmag 50c ir augičlau 
(Avalymaa .......................................... &€»
UžplumbaTimai; auk-u ...........

Skaudantį dantį duok tuojaus ij 
traukt. lėtraukiam bo Jokio
□no,

m
i 229

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN 

kampai* So. 2 d St
E. 7th St., NEW YORK CITY

Ufiaafl atdaras viaada.

V < nat nė mokykla amatų, šo- 
f<‘rių lenkiškoj kalboj. Pava
sarį vi.-a<la yra reikalaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po šlū.oo iki $30.00 kaip 
šoferiu, .šita mokykla išmokina 
tikru Šoferiu per keturias nedė- 
lias. Galima mokintis dienotais 
ir vakarai.'. Gvarantuojafne, 
jog lai.-nius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
I N TERN VriONAL SCHOOL 

OF \t TOMOBILE

Macys & Marcin Furniture Co
/ADAM PuRlOD SUITE

r--’ ■<

Šimtas kostum erių iš visų ' 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

VI' l.lWv

K<-

Kodėl Bro- 
aklyniečiai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
tia kraituvi 
ii vieoc apie- 
linkia.

triūsą, kad ii 
kitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne Įim
tai, bet tūka- 
> ančiai žmonių 
visokių kielių.

198-200 Grand St
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Greenpoint

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IŠRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLĖS 

VARDU

“Manhattan Hat”
Pirmiau, negu tu kur ki

tur pirksi šiaudinę Skrybė-

gražiausias šiaudines ir Pa 
narna Skrybėles, kurios iš

II Manhattan Hat Stores 
| 230 Grand St. 479 Grand St 
įH Brook lyne

Tu pat< |:.. r, it il'.rinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 
išdirbinio ir sama kuopigiausia. .Męs gvarantuojame už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriai

ATEIK IR IŠBANDYK!




