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to vadas generolas Brusilo
vas pasakė, jeigu jo kariu- 
menei pavyks paimti Kovelį, 
Į kuri sueina keli gelžkeliai, 
tuomet visas austru frontas

tų vaikinai bus imami ka- 
riumenėn. Jiems liepta pa
sirodyt karės ofisuose.

feld- 
kont-

yra didžiausia atspirtis visų 
talkininku, v

gina 
nelei

VIENOS DIENOS 
LAIMĖJIMAI.

VON MOLTKE MIRĖ
Staigiai mirė reichstago 

ruimuose garsusis Vokieti
jos karvedis von Moltke,ku- 

pasižymėjo vokiečių-

VOKIEČIAI SULAIKO 
RUSUS.

i iua, neimamo ant

ra smarkiai baudžiami.
I ž 1916 metų derliu vo

kiečių administracija mokė
sianti gyvais pinigais.

(Nuo redakcijos. — Imda-

siaukely. Nuo Bučačo Į Ga-.Tageblatt” rekomenduoja 
ličą eina, kita rusu kariume-1 visųpirmiausia sumušt

kariumenė, ginanti Tarno-
savo veikimą netik

Paskiausios telegramos i Londonas. — Apskaitoma, 
praneša, kad pribuvus vo-, kad šioje karėje dalyvauja 
kiečių kariumenei austrams, 500,000 žydų. 20,000 iš jų 

Luc-■ randasi Britanijos kariume-

arkliena ir varniena.

galutinas 
i smūgis ir net g: 

" I naikinimas jos' j;

KETURIAS DIENAS PAS
NINKAUS.

Petrogradas. — Dūma 
nusprendė, kad 4 dienos sa-

U pirmyn, vi-jkietija užtenkamai jau siu- 
la austrus.'lt taikinties, bet talkininkai 
Lvova dabar to nenori. Dabar reikia ki-

laikiiK ru- VOKIEČIAI PRADĖS KI- 
į, bei ru-' TAIP KALBĖTI.
•ulail-.ymas Londonas. — Žymiausias 
; iš abi<'jų : vokiečių laikraštis “Berliner 
kariuiiienėiTagoblatl” sako, kad Vo-

BIRŽELIO, 1916 METI.No. 50
R RAMERIKOS IR MEXIKOS DAR

80,000 AUSTRĘ PAKLIU-KURSTYTOJAI.

arnnja

i art i k* ri ja, ammunici-
metu turi tureli

mis. žiniom!

aim*

kuriuomi austrai butu gale

riumenė(LANDAI APIE Ml -

viai jau mušasi su Carran-

smulkius

su ir kaukes neg

DEMOKftATŲ PARTIJA.

fhtfirini thl

didžiausiu 
kurstydami

17,000 Carranzos kareiviu 
artinasi prie Pershingo sto

ti savo kariumenę iš Mexi
kos. Taip praneša premje-

parubežėje labai 
Ateina žinių apie 
susikirtimus.

jau 
Ra

niai, vadinamų haciendų sa
vininkai.

uni- 
ku-

tikime būsiąs labai sunkus. 
M ex i kiečiai yra arty m i is
panų giminės, bet ir su A- 
merika Ispanija nenorinti

ria Amerikai. Tai kataliku v

ISPANIJOS KARALIUS 
TAIKINTOJU.

Madridas. — Ispanijos ka
ralius Alfonsas gavo tele
gramą iš Mexico City, ku-

maus prietaisonus esą varo
mi ir prieš vėją. Dabar i ti
sų kariumenė pradėjus tuos

vieny tom Valstijom. Gauta 
žinių, kad dipliomatų pa- 
stangos niekais nenueis. 
Carranza žada mainyti savo 
taktiką.

Washingtone nėra jokių 
žinių, kad Carranzos kariu
menė jau mušasi su Per
shingo kariumene. Mažu, 
tai tik išmistas.

New Yorko nacionalė 
gvardija jau randasi Whit- 
mano lageriuose, Dutchess 
paviete.

daug melagingi] pranešimų. 
Taip buvo paleista žinia,

Maskvos dienraščiui “Rus- 
ki.ja Viedomosti” praneša iš 
Kopenhagos, pasiiemiant o-

pereis Mexikon. Generolas 
'Funston laukia 65,000 mili
cijos. Tuomet pradėsiąs 
> eikti.

Mexico City. — Gatvėse

tai buvo begėdiškas melas. 
Jokio tokio pranešimo Me- 
\ik.)s gubernatorius nėra

Yucatano gubernatorius lie- 
oes visiems amerikiečiams

tuoj a us 
kils. Bet yra dar ir vilties 
kibirkštėlė. Mexikos prezi
dentas Carranza pasakė,kad 
karės nebus, jeigu lik dau-

EXTRA!
Mexico City. 21 d. birže

lio. — Europos valstybių at
stovai stengiasi sulaikyti

DALIS MEXIKIECIU NO
RI KARĖS.

Dalis mexikieciu nori ka-

rius rekomenduoja gyvento
jams valgyti varniena ir 
varnu kiaušinius.

arklieną. Vok 
.v, išeinančiame

.... . ... ............... žimomis, jog
susidedanti iš 80,000 kai ei-: p.l({p jinias Lietuvos žmonių 
vių,. kuri per visa laika R.V-1 esąs labai sllllkUs.
ne ( <u lliu ietis, (labai pakilu-r (birdino imbpini io-; 7inn.

£In» du sykiu savaitėj: Utaminke ir 
uyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope 

ratyviška Spaudos Bendrovi,
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'■.SS Roebling St., Brooklyn, N

nems duodama t 
,duonos i savaite.

MAS.
Laikraščiai praneša, kad 

dabar rusai išradę ir varto
ja nuodingus gesus,daug ar
šesnius už vokiečių. Nuo

Kaune vokiečiai varė

džiai.
Amerikos milicija 

vyksta prie rubežiaus. 
maus vandenyno 
jau sumobilizuotas, 
išrodo, kad 

d emonstracijų. Prezidentas 
C’arranza sakė prakalbas, 
bet ne kariško turinio. Sa
le ė, jog Mexika ginsis, jeigu 
A.merika užpuls.

Amerikos darbo federaci
jas prezidentas S. Gompers 
g avo sekamą telegramą nuo 
P rezidento Mexikos darbo 
unijų: “Visuomenės nuo-1 vykios, 
uionė Mexikoje yra prieš Visoje 
karę. Tačiaus karė gali kil-’ neramu, 
ti, jeigu ją provokuotų A- 

’ merikos intervencija. Vi
sais galimais būdais reikia 
duot suprast kaip Amerikos, 
taip ir Mexikos žmonėms,

gus karės”.
Mexikos indust 

jos pirmininkas 1 
ris dabar randasi 
ke. sako, kad kare būtų di
džiausia bep r < a ys t ė.

Mieste Piedias Negras su
sieis atstovai Mexikos dar
bininku ir Amerikos Darbo 
Federacijos ir tarsis, ko- 
kiuo būdu veikti, kad nepri- 

•feidus prie karės.

SOCIALISTAI RENGIASI 
PRIE DIDŽIAUSIŲ DE

MONSTRACIJŲ.
New Yorko socialistai ren

giasi prie didžiausių prieš- 
kariškų demonstracijų. Vie
na iš jų turės įvykti Union 
Square. Prie demonstraci
jų manoma pritraukti ir u- 
nijistus.

Socialistų vadovai Alger
non Ix?e iš Rand School so
cialių mokslų ir Morris 
Hillquith, partijos pirminin
kas, vienu balsu tvirtina,kad 
karė neturi mažiausio patei
sinimo. Abudu juodu lygi
na Amerikos valdžios elgi
mąsi su Mexika prie Aust
ro-Vengrijos elgimosi su 
Serbija. Austro-Vengrijos 
brutališkumas iššaukė karę. 
'Amerikos brutališkumas ir 
norėjimas pažeminti Mexi- 
ką taip-pat gali iššaukti ka
rę.

Algernon Lee pridūrė: 
“Aš visuomet tvirtinau,kad 
taip vadinamas “prepared
ness” atkreipta ne prieš 
Vokietiją, bet prieš Mexiką. 
Mexika yra dėl Amerikos 
kapitalistų tuo, kuo Balka
nai yra Europos kapitalis
tams”.

Taigi, tiktai socialistai ir 
organizuoti unijistai prie
šingi karei.
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Lietuvoje žmones maitinasi RUSAI ARTINASI
BININKAI KARES NENORI.'

tu lenkų demokre
Liepojuj ir Gardine ati- “Žyeie”. Laiki 

daryta nauju gimnazijų, jau radęs daug užuojautos 
Gardim* atidaryta baltgu-Į darbininkų miniose.

Imti

austrus

au-
ir

ne

jaus pradėjo eiti prie Serečo 
upės. Černovicuose ir apie- 
linkėj paimta nelaisvėn 49 
aficieriai. 1,500 kareivių ir

strus tolyn, palei kaimą Ku
ču ronarai, vėl rusai paėmė 
nelaisvėn 400 kareivių, 2 ka- 
nuoles ir 1,000 vežimų.

Nuo pradžios pradėtų už
puolimų, rusai paėmė nelais
vėn ' Voliniaus-Galicijos 
fronte 175 tūkstančius aus
trų kareivių. Kaip pasako
ja nelaisviai, jie buvę ką tik

mieles, bet paskui rusai 
dare kent ra takas,išmušė 
strus iš užimtų pozicijų 
dar paėmė 300 kareivių
laisvėn, vieną anuotą ir du 

rusų

Volinskio, priešai buvo už
puolę ant rusų taip smar
kiai, kad spėjo pramušti pir

kius rusus, bet nieko negalė
jo- padaryti. Rokoviščų ra
jone, netoli nuo gelžkelio

mas Ispanijos spaudos asso- 
ciacijai ir visiems laikraš
čiams pietų Amerikoje.

Laikraštis “Impartial” 
talpina įžangos straipsnį, 
kuriame sakoma, kad Ispa- 

ventojai skolintų Vokietijos 
valdžiai pinigų (ketvirtoji 
vidurinė paskola). Kaunie
čiai paskolino tik 275 tūks
tančius markių. 1

Gy ve n to j a m s d rau dž i a m a 
važiuoti automobiliais ir ve- 
losipedais. Teatrai atidary- 

bet apėmė Suvalkų, Vil
niaus, Gardino ir Kuršo gu
bernijas.

Bankas randasi po 
maršalo Hinderburgo 
role.

gain ir pavojingam padė
jime. Trečia rusų kariume- 
nės šaka, po paėmimui Čer
novicų, nuo Sniatino trau- k 7
kia Kolomėjos linkui ir taip
gi randasi 40—45 mylių at
stume nuo Lvovo.

1,100 kareivių ir 8 pulemio- 
tai. Į pietus nuo Radzivil- 
lovo paimta nelaivėn 1,800 
kareivių.

Armija generolo Leščins
ko, užėmus Černovicus, tuo-.

i • ris

JAPONIJA SKOLINS
PINIGŲ CHINIJAI.

Japonija žada paskolinti 
/’hinijai 8500,000,000. Žino
ma. ne veltui. Už paskolę 
Ghinija turinti pavelyt Ja-

KĄ RUMUNIJA DARYS?
Paryžiaus laikraščiai vie

nu balsu klausia, ką darys 
Rumunija, kuomet Rusija 
beužimanti Bukoviną? Ru
sija savo laiku pažadėjusi 
pusę Bukovinos Rumunijai, 
jeigu tik šioji prisidėtų prie 
karės talkininkų pusėje.

Tačiaus Rumunija tyli, 
nieko nesako.

SUSIBIČIULIAVIMAS 
RUSŲ SU ANGLAIS.

Garsiajam Anglijos uni
versitete Cambridge’iuj 
greitu laiku bus skaitoma 
visa eilė lekcijų apie santy
kius tarpe Rusijos ir Len
kijos. Lektoriais pakviesta 
rusofilas Romanas Dmow- 
ski, Pov. Miliukovas ir Vi-

šešios vokiečių divizijos 
iš 120,000 kareivių skubiai 
siunčiama, kad sulaikius ru
sų besiveržimą Lvovo linkui.

Dvi divizijos randasi jau 
ties Lucku.

Bukovinoje austrų gene
rolas Pflancer skubiai trau
kiasi prieš rusus.
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LAISVI

Salin karė! Męs nenorime 
skerdynių!

Ir vėlei esame ant karės 
slenksčio ir vėl juodi debe
siai susirinko ant mūsų pa
dangės! Wilsonas, tasai be- 
principis politikierius, jau 
pašaukė valstijos miliciją 
prie ginklo. Į 3—4 dienas 
daugiau kaip šimtas: tūks
tančių naujų kareivių vyks
ta prie Mexikos rubežiaus. 
Atlantiko laivynas led va
landa prisiruošęs išplaukti 
būsiamosios karės zonom 
Paperkamoji' kapitąlistų 
spauda laukinių šakalų bal
su kursto prie karės. Ji 
džiaugiasi ir šaukia, kad 
jau seniau reikėjo taip pa

bjauriausi nuodai, svaigina 
žmones.

Kodėl tas viskas? Kam 
tatai reikalinga? Jau su
virs trįs mėnesiai suėjo,kaip 
Amerikos kariumenė stūkso 

■Mexikoje, neva gaudydama 
Villa. Nuo to momento, 
kaip Amerikos kareiviai at
sidūrė Mexikoj, nėra ramy
bės, nėra taikos. Karės pa
vojus visą laiką randasi tik 
per plauką. Mexikos žmonės

vių, betgi kas ir apkęstų sa
vo name neprašytą svečią?

čias, atlindo, ko jam reikia?

jis jo gaudo, i galiaus, jau 
daugiau, kaip mėnesis laiko 
suėjo, o apie Vilią absoliu
tiškai nieko nesigirdi. Gal 
jisai nusisuko sau sprandą 
kur nors Mexikos kalnuose, 
gal jo jau gyvo nebėra.

O tuo tarpu. Amerikos 
kariumenė, tas nekviestas 
svetys, būva sau Mexikoj, 
erzina žmones.

Ir tų Amerikos kareivių, 
būvančių Mexikoj, visai ne
mažai; jų ten net 15,000. 
Juo ilgiau jie ten būna, tuo 
blogesni santikiai įvyksta 
tarpe jų ir vietos gyventojų. 
Vienas kitas karštesnis me- 
xikietis, ar net jų kūleliai, 
pradeda išeiti iš kantrybes. 
Išpradžių gražumu, pankui 
jau piktumu pradeda reika
lauti, kad amerikiečiai drož
tų sau ten, iš kur atėję.

Ir karės pavojaus visiškai

šauktų tą savo kariumenę iš 
Mexikos, kuri ten taip rei
kalinga, kaip sveikam liga.

bet nedaro. Aiškus dalykas, 
kad jisai veidmainiauja. Gi 
dar visai neseniai tasai pats 
Wilsonas pasakė, kad Mexi
kos parubežy patįs Ameri- 

. kos kapitalistai tyčia kelia 
riaušes, meto milionus, kad 
tik sukūrsčius ugnį, kad tik 
supešdinus Ameriką su Me
xika. Juk eina gandas, kad 
ne kas kitas, kaip tasai Vil
la yra papirktas Amerikos 
kapitalistų ir kelia savo re- 
vijas už Amerikos kapitalis
tų pinigus.

Kokia tai slapta, nemato
ma ranka diriguoja Mexi
kos parubežyje, rengdama 
razbaininkų užpuolimus, 
drumsdama ir be .to jau 
drumstą vandenį, kad jame 
galėtų gaudyt žuvis. Ta 
slapta, nematoma ranka yra 
ranka Amerikos kapitalo, 
katras jau seniai tykoja 
progos užpulti ant savo silp
nesnio kaimyno—Mexikos ir 
išplėšti jam turtus arba 
bent pasidaryti tų turtų 
globėju ir elgties sulyg sa
vo noru.

Štai kame slepiasi, štai 
kame tvyro būsiamosios ka
rės priežastis.

Politikierius Wilsonas, jo 
ministerial ir goveda kapi

rikos teritorijos yra apmo
kėti Amerikos kapitalistų. .

Męs manome, kad Ameri- 
kos rubežius turi būti ap
saugotas, bet mūsų nuomo
ne, jisai turi būti apsaugo
tas kareiviais šioje pusėje

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ-

nuo / 
Red.).

_ ,i Mexikieciai vra gali kilti, atsakomybe puola i 
ant Wilsono, ant demokivatų au <L

čia ugnį.

per-'

pitalistų. , lo
Amerikos ir Mexikos dar- kad 

bininkai nenori žudynių. A- vienytos Valstija
inerikos darbininkai jau ne 
karta išreiškė savo nuomo
nę, kad Mexika turi tiesą 
pati viena tvarkyti savo na
mu reikalus. Ji vra suvere-

sau ponas ir seimynmkas. 
Mexikos žmonės, nusikratę 
Diazo jungą, pradeda lais
viau atsikvėpti. Jų gyveni-

mą, norėdami padaryt ji 
laisvu, užtikrinančiu norma-

Bulota ir taškas!
Tai visgi šimtą sykių ge

riau skamba, negu Balutis 
ir... Konkolauckijada, arba 
Sirvydas ir... T. M. D. kny-

*
* X"

Kast mūsiškio genero 
branto atsiminimus 
sužinoti, jog Su

kadai- singa.
rse vedė neteisingą Karę; 
| prieš Mexika ir atėmė iš jos ! 
pusę žemės. Tat supranta-

bando nusikratyti jungą A-! 
merikos kapitalistu, kurie I

Elenos.

įtariamai.

>!• *

“Ateitis” jau pranešė 
\> skaitytojams, kad

nnalą taip žiūrėti. cialistas, nes nepripažįsta
Męs reikalaujam, kad mū- j°kių kompromisų.

Bet man rodosi, kad tūk
stantį sykių geriau visai ne- 

(pripažint kompromisu, negu 
i bekompromisaujant alsi-

kareiviais,
apsaugo

■ laujani suėmimo tų aineri-|jos.

IUVllt\O> HldllMU, Kilio-' ., . v. v 1.
i • * 1 v . . \ . i mexiKiecui užpuolimu antbuvo jau beužgriebia natų- _ ■ _ '
rališkus šalies turtus. i musų rubežiaus.

jųsu 
kovojančiais už;
■į. Vienos irki-! I )AU(

broliškumo 
kaimvnišku 
san tikiu.

Karės nori

ii

t

sugyvenimo Hiz.aciją. be ;

rankiai politikieriai!

kurie nori paskandint šią 
šalį ašarų ir kraujo upeliuo
se!

Tegyvuoja tautų brolystė!
Šalin karės šmėkla!

Amerikos vokiečiai pa
triotai iš “New Yorker 
Staats-Zeitung“ ir “New 
Yorker Herold’’ dedasi di
džiausiais taikos apaštalais, 
kuomet gręsia karės pavo
jus su Vokietija. Tuomet

*

su “Keleivio” redaktorium, 
tuomet jisai papeikė Karti-

i met j

r;r< daug l'>kiu žmmiiti, ku-1

daus. Tie žmonės Ims tei
dami kares lauko teismu, 
kokia nuomonė išreiiškiama

apie Šliupo - Jurgelimiio in
cidentą Pittsburgo seime,

“Liet. Balse” skaitom:
Vilniuje, kaip praneša

“Polnischer Blaetter”, vy-

dai’o skirtumą tarpe “keiki
mo” ir “kelionių”.

Kartais, betgi, koliojimas 
yra bjauresnis, negu sukei
kimas.

i *

Sako, kad visus tuos, ku- 
štai rie linksma prie “Ateities”,

kaip rašo“Vilnoer Zeitung”, varys iš Sąjungos, 
iš kurio žinia paimta:

,. , . , . , . . . yra Mokslo kursaitie patriotai aniuolų balsais'f 
šaukia už “tautų brolystę”. ” -

Bet kaip tik užeina kalbai' 
apie karę su Mexika. tuomet i 
vokiški patriotai nemažiau

Nashua socialistai

universitetą

negali

Mylėtoji! Draugys-

to “Amorican'ai ii- “Jom na-; .
lai”. Mat. tuomet “Vi' 
landui” nėra jokio p 
jaus.

Tikra hotentotų dora.

Pasirodo, jog demokratų 
konvencija St. Louis’e kal
bėjo apie intervenciją Mexi- 
koje. Wilsonui tame klausi
me suteikta liuosybe. Kaip

Taigi. Wilsonas veikia de 
mokratų leidžiamas. Už ji

ti prie karės, atsakomybę 
ima visi demokratai.

krokodilių autorium?

,drau-
; Susivienyjimo seimas 

i p-pa t da rė 7 
dabai1 esantieji ūkio kursai kvietė

vadinti “universitetu 
džiama.

bendradarbiaut
ir nuolatines lekcijos už mo-

Ka tautininkai tuomi įlo
jo atsiekti? Išmėgint

būti leidžiamos šefui suti- principą divide et impera

Tai oficialis įsakymas. 
Daug kas reikėtų čia paaiš
kinti. Lukterėsime—paaiš-

ta atstumia.v
Y

Bulo-

niškį, kad tas priešingas fa
natizmui. Buvo laikai, ka
da “Vienybė” gyrė P. Gri
gaitį, kad tasai nesąs fana
tikas ir sutvarkysiąs mūsų 
socialistu reikalus.

O kas išėjo?
*

>!: Ą'.

puolių, kaip Brooklync.

Vargiai žmonės

000 skaitytoji!! Nekalbėkit 
apie tai, nes “Jaunoji Lieti 
va” numirs iš pavydo.

seinai pašilesu imgoeiue.
Ar tai “Lim ’va” jau m;-' 

nys savo taktiką link Bago- 
čiaus?

čiru-Viru.

Italijos ministerijai 
puolus.

Ką parodė ministerijos 
puolimas, tos ministerijos, 
kuri vra didžiausia kaltinin-

ga. kuomet pereitais metais 
taip smarkiai ir taip nuo-

nors jai prisieina 
patogesnėse sąly- 

duokime sau,

tai suėjo 
riauja ir 
kariauti 
gose, negu, 
Francijai, Rusijai ar tai pa
čiai Austrijai, tačiaus jai 
daug prasčiau sekasi, negu 
josios talkininkėms ar opo-

mas yra patsai bėdiniausias 
visoje Europoje. Ekonomi
nis Italijos išsiplėtojimas 
taip-pat dar toli gražu ne
pasiekęs normalių viršūnių.

ka—tai ilga virtine nuolati
niu nepasisekimu.

panašių

Siek=tiek apie 
lapės politiką

L-ietuviuo.se yra gana daug 
lapės politikos šalininkų. 
Seniau apie lapes politikos 
principus kalbėta pašnabž
domis, apsidairius, kad kas

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
REIKALAVIMAS.

Chicago, III. — Pildanty
sis komitetas Soc. Partijos 
priėmė sekančią proklama
ciją, kuri tuojaus tapo pa
siųsta prezidentui Wilsonui: 

“Mexikos nacionalis tur
tas siekia septynių bilionų 
dolerių. Iš to turto 4 bilio- 
nai priguli amerikiečiams. 
Socialistų Partija mato ry
šį tarpe šitų faktų ir to fak
to, kad Amerikos interesai 
jau daugelį metų kaip sten
giasi pastūmėti jūsų admi
nistraciją įvelti abidvi šalis 
į karę su aiškiu tikslu pa
vergti ir aneksuoti dalį Me
xikos. Męs protestuojame 
dėl mainų Amerikos kraujo 
ant Amerikos aukso. Męs 
turime .pasi tikėtinų infor- 

tidistiikų laikraštininkų tąlmacijų, kad tariamieji mexi- 
ilabai gerai lino. Bet jie ty- kiečių užpuolimai ant Ame-’mininkė.

BARTŲ.
Juozas Galinis, Wilmer

ding, Pa., gavo žinią per 
bankierių Albertą Krim- 
inertą, N. Y. City, jog jo gi
minės Virbalio parapijoj esą 
sveiki. Matilde Gailevičie- 
nė gyvena pačiame Virbaly
je, Mažučių gatvėje su pen
kiais vaikučiais. Galiniai 
tėvai ir brolis Jonas gyvena

Ir Tumas, ii 
čius, ir Yčas ir Bulota 
Šimkus, atvykę Amerikon, 
važiuodavo “pasikloniot” 
Šliupui į Scrantoną.

Basanavi- 
ir

-r* ' •-
/v •S -į# ,;S •.

Sesuo prašanti pinigines 
paramos. Jai parama esan
ti labai reikalinga.

sukas?
Juk šliupas kadaise pa

vadino jį išmintingiausiu 
Lietuvos socialistu.

4: 4:

Kasžin ar ilgai draugas 
Dėdynas lauks keptų karve
lių Tėvynės Mylėtojų štore?

Mokytojas Šalčius nori pa

ŽIBUReLIS” gavo

“Naujoji Lietuva” rašo,jog 
balandžio 14 d. V. Dūmos 
atstovas P. Keinis kable- 
grama gavo 1,000 rublių au
kų “Žiburėlio” draugijai. 
Aukos tos surinkta Ameri
koj per Lietuvos šelpimo 
Fondo prakalbas. Jąs pa
siuntė Petrogradan p. A.

pir-
siunte Fetrogradan 
Bulotienė, “žiburėlio”

sverčok, svoj šestok!
Arba: virš pakaušio 

sys neauga.
au-

*
*

Amerikoj garsi netiktai 
So. Bostono “Ateitis”. Joje 
turėtų būti garsus ir So. 
Bostono tautiškų draugijų 
sekretoriai. Tik gaila, kad 
n,elabai kas žino jų “case’ą” 
Roxbury.

«
♦ ♦

*

1 “Ateitis” giria' Švenčio-
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josi lapės politikos šalin 
kai. Jų kinkos dreba ki< 
vieną kartą, kada jie pan 
Ii ja apie tuos Lietuvos p 
k ase rmėgius Ju rgius—aĮ 
bernus, kumečius, miest 
darbininkus. Jurgiai tin. 
klausyti, ką sako autorite
tai. o augštąja politika rū
pi n ties tesirūpina tautos
“smetonėlė” — Gabriai ir 
Comp,
Ve kame visa kvintessenci- 

ja, ve kame visas “eimes” 
lapės politikos doktrinos.

Męs. socialistai, nesutin
kame su tuo. Nesutinkame 
su lauės politika dėl dviejų 
priežasčių: viena—ji mums 
labai neskaniai kvepia, nes 

yra čampionai mini- tas. kas lapės politikos ba- 
pi’iemenios ir užpa-|lon įpuola, sausas nesikelia 

i jau: o antra—nematome iš 
da-!lo iokios praktiškos naudos, 
imi-Į Kaipgi? Ar ištik rujų nė- 
kuslra jokios praktiškos naudos 
At-Jš lapės politikierių veiki- 
daiymo? Mažu, vistik buvo? 
pas | Nejaugi iš M. Yčo, duokime

Kas kita dabar, 
i kos šalininku

telis. Ju knibždėte knibžda

Amerikoj.
Lapės politikai nepripažį- 

ia demokratiškumo. Liau-
• jiems tušti niekai. Žmo

ni balsas—patsai mažmo-

•>ia not paprasto pado- 
o. Jų akys dūmų nebi-

mati.pi, 
imi, jie

kaliniu

tiniu. kas pramynė

siminkit

Varšuvos general guberna-jsau, kelionės nebus Lietuvai 
torių. Jisai vyko tuomet I naudos nei per aguono 
inlrygavot prieš lenkus ir 
padaryt slaptą sutarti su 
maskoliais, Tik nenusisekė

politikierių — garsusis! 
inkas kun. Ambrazie- 
tie, kurie dėkavojo už

grūdeli?
Ta n klausi man kitą sy xį 

atsakysiu. Atsakysiu pja- 
vyzdžiais iš mūsų gyveninio, 
o ne tuščia patriotine dekila- 
macija. ' ■

L. Pruseika

R-DARBININKŲ UNIVE 
SITETAS.

Jau 10 metų suėjo, kaip 
New Yorke gyvuoja dai 
ninku universitetas? t; 
vadinamoji Rand School. 
Bėgy j 10 metų Rand Schpol 
lankė ir universiteto lekci
jomis naudojosi daugiam, 
negu 2,000 žmonių. Iš to mi
gti suprasti, kokią dideVe 
nauda neša toji mokslo 
staiga.

Mokymosi sistema Rand 
School subudavota sekan
čiai : mokinai, kurie gali tu- 
iėti užtektinai liuoso laiko 

iii’ ištekliaus, mokosi be per- 
Kodėl Kuzma su Yču bu-!trūkio 0 mėnesius; tie gi,ku- 

čiavo carienei į ranką? — rie negali sistematiškai ino- 
Italijos . žinoma, kad pakėlus tautos .kvklą lankyti, mokosi ko- 
įja di-;u>iarą, kad parodžius, jog ii' kilis 2—3 vakarus kiekvieną 

savaitę. Kitu miestu moki
niams siunčiama per pačtą 
lekcijų kursai.

Rand School direktorium 
yra gabus pedagogas Al

vių kalbos

i

ne

rializmas neišlaikė egzame- 
no. Jisai netik nieko nelai
mėjo. bet dar pralaimėjo.

Nusibodo ši karė Italijos 
žmonėms. Nusibodo netik 
darbininkams, bet ir smul
kiajai buržuazijai miestuose 
ir sodžiuose.. Vis labiau ir 
labiau tie sluogsniai kelia 
savo balsą prieš karę.

kuri veda žmones teisybės 
keliu. Juk tai socialistų

sergėjo žmones! Juk tai ji 
atkakliausia skelbė karę ka
rei! Karei kilus, tik soc.

tinio tautu solidariškumo v

Štai kodėl Italijos liaudis 
pradeda žiūrėti į socialistus, 
kaipo į savo vadovus.

Ir nenoromis ateina paly
ginimas italų socialistų tak
tikos su taktika vokiečių, 
francūzu ir austru socialis
tų. Jeigu ir tų šalių socia
listų dauguma būtų ėjusi i- 
talų keliais, tai dabar, po 2 
metų karės, taikos ištrošku
si liaudis būtų žiūrėjus į so
cialistų partijas, kaipo į vie
ninteles partijas, kurios ne- 
sušikompromitavo, kurios 
nęapsvaigo, atsitikimų vie
šnioj. Ir neprisieitų tuomet 
kalbėti apie socializmo kri- 
zp..

.». ■■

lietu

Bet jie vis tik dar drovė- 
davosi rodyti savo tikrąjį 
veidą. Veikdavo slaptai, a- 
todairomis. Kas kita dabar. 
Yčas, šilingas, Gaigalaitis, 
Gabrys — o vardus jų tu, 
viešpatie, suskaityk! — visi 
jie viešai, tankiai net nacha- 
lišku atvirumu—praktikuo
ja slaptosios dipliomatijos 
metodus. Jeigu kada lapes

■tuviu didvyriu esama!
■lipgis!
Kodėl Gabrys, kaip tas

po Paryžių, Londoną ir Ry
mą? Brastas tai subjek
tas — pripažįsta net tauti-

kelia tautos u narą!
Kodėl, Gaigalaitis su Ste-

kaizerį ir, jeigu tikėt Pary
žiaus laikraščių pranešimui, 
net ruošia naujus “deputa
cijomis” prie Jo Imperato
riško Majestoto? Well... 
Kaizerio šypsą, tai gera rie
ke politiško pyrago “lietu
viškai tėvyškei” — atsakys 
jums lietuviai politikieriai

Kodėl Yčas su Karuža, 
batus pasipurtė, zuja iš Lon
dono i Paryžių, iš Paryžiaus 
i Rymą? Amerikos klerika
lai ir tautininkai jau turi

si? Tai politika! 
tavėjų,rei-

tai negarbinga, neprincipia- 
liška. Kui, tai socialistų iš
mis1 Lietuviu tauta tam-

kos neapsieisi.
Nurodžiau kelis pavyz

džius. O jų daugybė. Vy
riausias lapės politikos dės- 
nys, kaip matote, yra fun- 
damentališkas tvirtinimas, 
kad Lietuva laisvę išgaus 
tiktai per Yčus, per Karu
žas, per Steputaičius. Liau
dis—tai zero. Visuomenės 
spėkų organizacija—tai
šmėkla, kurios labiausia bi-

y

bi- 
lip

Scott Nearing 
go, M. Hillquith

Rand School mokinama 
istorijos, teorijos ir prakti
kos Amerikos teisių, politi
kos ekonomijos, istorijos 
darbininkų judėjimo, istori
jos darb. įstatymdavystės, 
kooperacijos ir t. t.

Manoma įvesti ir litera
tūros kursai. Kas nori dau
giau patirti apie Rand 
School, lai kreipiasi prie 
Mrs. B. Mailly, 140 E. 19th 
St., New York City.

Glasgowe, Škotijoj, yra 
J,000 lietuvių, o jų tarpe 50 
socialistų. Jie užlaiko sve
tainę, už kurią į metus mo
ka 500 dolerių.

Ar nekaista iš gėdos Bro- 
eklyno ir Chicagos socialis
tų akys?

šnekėjaus su senu knygų 
pardavėju. Sako, kad svar
biausias knygoj dalykas, tai 
antgalvis. Yra tokia knyga, 
kurios antgalvis padėta 
“Pažvelgus atgal”.

Gudrus knygius, pamatęs,. ' 
kad knygos niekas neperka, 
tuoj permainė antgalvį ąntC< į 
“Pranašystės Naujo Am-p . 
žiaus”.

Kaip tik padėjo “Prana- y 
šystė”, taip tuoj pradėja i 
sekties.

čini-Vime- •
< % • »

m

ietuviuo.se
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BADAS LIETUVOJE?
Neramių žinių ateina iš 

Lietuvos. Gal būti jos tru- 
uitį perdėtos,, bet jeigu nors 
lalis jų yra teisinga, tai ir 
uomet padėjimas stačiai 
ipverktinas.

“Konigsberger Hartung- 
che Zeitung” (išeina Kara- 
iaučiuj) rašo, jog Vilniaus 
general gubernatoriaus pa

voje beišeinanti tik viena 
“Dabartis”, pačios kaizerio 
valdžios remiama. Eina 
gandas, kad net “Dabartis” 
esanti uždaryta, nes kuo tai 
įsišokusi kaizerio valdinin
kams.

teikia kartais nuo bronchu 
čio ir kitų apsireiškimų gy
dyt.

Timai užima trečią vietą 
tarp limpančiųjų ligų, todėl 
matote, kad jie yra pavojin
gi, pavojingesni, negu diph
teria. Miršta nuo jų didelis 
vaikų skaitlius, o daugelis 
gauna džiovą po jų.

Didžiumoj atsitikimų po

LAISVI 3

na. Turbūt, jų neleidžia. 
Matomai, vokiečiu valdžia 
praktikuoja anapus Nemu
no tą pačią vokietinimo sis
temą, kokią ji anuomet 

i Lietuvoj 
stačiai nepakenčiamas. Lie-'savais pinigais leisdama lai-

lietuviai ir 3 žydai.
Daugybė Lietuvos gyven

tojų bėga Lenkijon ir Kur- 
šan, nes padėjimas Lietuvoj'praktikavo Prūsų 0 • Y • ’ * • ♦ ® i •

Kaipo bado, pasekmės ploto-!tik kad tie laikraščiai skie- 
jasi ligos, ypačiai gi šiltinė. ’ pintų vokiškame dvasi:].
Daugiausia kuo žmonės Tokiu būdu jai pasisekė 
maitinasi, tai bulvėmis ir lai j ii k 111 11 1 111 ii 11 e t u \ iii., 
tankiai supuvusiomis.

Ūkiuose veik nieko nebe
liko. Viską kareiviai pa
ėmė. Miesteliuose gyventi 
sunkiau, negu sodžiuose. 
Koleik dar Vokietijoj buvo 
ramiau, koleik dar ten žmo
nės nekėlė bado riaušių, tai 
valdžia bent šio to atgaben
davo iš Vokietijos. Dabar 
jau nieko neatgabenama.

šiuomi laiku, drausdama lei
sti privatinius lietuvių lai
kraščius.

kas kaizerizmo supuvimas.

tuvių iš po rusų jungo, bet 
jų pavergimas. Skirtumas 
tik tas, kad vieton rusiško 
zemskio bus vokiečių žan-

ži-
Milvvaukee’s

Dabar tai ir pasirodo, ko
kia “mielaširdinga” kaizerio 
valdžia, kurią mums piršo

dakcijos. — Visas šias 
nias imam iš
lenkų dienraščio. Tiek tik | Vydūnai, Vanagaičiai, Gri- 
pabriežiame, kad tasai dien-Igalaičiai, Steputaičiai ir 
raštis labai prielankus 
.sams). Ji mums taip jau bjauri, 

tap jau nekenčiama, kaip ir 
Vokiečių užimtoje Lietu-' Rusijos caro jungas.

TIMAI iBLUSINES;
ardvmus.

rna liga. Ji prasideda nuo degimas įvyksta neretai ir 
net būbninė plėvė gali pra
kiurti ir prasidėti pūliavi- 
mas. Inkstų uždegimas, šir
dies plėvių uždegimas, ner
vų uždegimas ir keli kiti 
uždegimai gali įvykti arba 
gali neįvykti. Net kartais 
smegenų plėvių uždegimas

.ir akių varvėjimo, kosėji
mo, čiaudėjimo) ir kūno iš- 
’bėrimo apie 4 dieną po ligos 
pradžias.
‘ Da nėra tikrai atrasta, 
nuo ko timai paeina, bet pa
gal jų veikimą ir užkrėtimą 
galima suprast, jog nuo tam gali atsitikti. Kaip matote, 
tikro organizmo. Nuo vieno pati liga nėra taip baisi, 
ligonio gali užsikrėsti ši m- kaip tie sudėtinumai, ku
tai ir labai reikia saugotis, riuos ji pagimdo.
kad neužsikrėtus, kada jie Į Džiova yra viena iš svar- 
pasirodo kaimynystėj. Bet blausiųjų ligų, kuri užpuo- 
ligonio kvėpavimas gali juos 'la timų nusilpnintus plau- 
perduot kitam. Labiausiai eitis arba bronchus

iš- juose esančias giles. Svar
bu yra, kad ligonis rastųsi

arbaperduot kitam.
yra pavojingos iš nosies 
šnypštos medžiagos, bet ir 
nuo spiaudalų, išmatų ir ki- tyrame ore, būtų stiprus ir 
tų ligonio daiktų galima už
sikrėsti. Žaislai, rakandai, 
drabužiai ir indai buvę arti pasivaikščiojimas ir 
’ ie ligonio, gali pernešt už-'linksma priežiūra, nes 
.t’ėtimą ant kito. lv.

atsilankiusi pas ligonį, gali .iš timų besitaisydami, 
parnešti ligą namo ir 
krėsti vaikus.
liga taip lengvai pernešama! Sąnarių užd 
nuo vieno ant kito,reikia ša- ji] pasekme, 
lintis tų namų,kur timai pa
sirodo. Tiesa, jais serga 
tankiausiai vaikai, bet ir su-[daugelis motinų mano. Tū- 
augę žmonės kartais užsi-jlos net ir daktaro nešaukia, 
krečia, jei būna neatsargus, kaip tik patėmija išbėrimą 
ir serga sunkiau už vaikus. ■ ir supranta, jog tai timai. 
Ką tik užgimę kūdikiai ser-jTečiaus net jų spėjimas ne-

kad jam gyjant butui duo- 
oras,

i tan- 
Ypata, j kiaušiai vaikai džiova gauna 

" ‘ \ Kū
no dalių suparaližiavimas 

Kadangi ši'irgi kartais seka iš timų.

Dabar matote, kad timai

nesnis dviejų metų apserga, i berti raupai, skarlatina, vė- 
jis netoli visada miršta. jarauplės ir tūlos kelios li- 

Liga didžiausį negerumą gos, kurias reikia gydyt vi- 
daro su kvėpavimo aparatu.įsai kitaip arba gerokai ki- 
Kartais kvėpuojamoji gerk- taip. Reikia patyrusio 
lė ir į plaučius vedančios žmogaus, kad atskirti timų 
triūbos lieka tiek apimtos, išbėrimą nuo škarlatinos.vė- 
kad seka taip vadinamoji jarauplių ir kitų. Bet jei ir 
bronchine pneumonija ir i pavyktų atspėt motinai, ji 
vaikas retai bepasveiksta. negali atlikti gydymo darbo. 
Bronchitis (kada kosti ir Tu< 
skrepliuoja), kuris praside- nai
da iš timų, paprastai tęsiasi jame visokią gyvybę, kuri 
kokius 3 metus. Kosėjimas'daro ligą).
kartais būna taip aštrus,kad

užsmaugia daugelį silp
nų vaikų. Burnoj atsiranda 
spuogai arba votis, vadina- 

',mi stomatitis, kurie irgi ga- 
S Ii daug prisidėti prie ligonio 

nusilpninimo, nes jis negali 
gerai valgyt, o kartais ir 
patįs spuogai žlunga ir darr

kvarantuoti (užmušti

Tas apsaugos 
kitus šeimynos narius nuo 
užsikrėtimo ir tuos žmones, 
kurie ateis paskui į namus. 
Apart pačių timų gydymo, 
netoli visada prisieina sau
goti, kas išsivystys ligonyj 
ir gydyti pagal reikalą. Da- 
leiskime, reikia kartais ko
sulį sustabdyti ar sumažint,

iZimmerwaldo konferenciją, 
kokia jos svarba, redakcijaKokiu budu eiti prie “NAUJOJ I

a r\\7\TrMJ “N- G.” betgi nepasako. Jos (J A L? Y INI fc • straisnis grynai informaci-laisvos Lietuvos 
idealo?

s V. Kapsuko prakalbos 
Elizabeth, N. J.)

suaugės! rodo ką kitą.
žmogus neapserga

Yra žmonių, kurie tikisi 
galėsią susilaukti laisvos 
Lietuvos įvairiais prašy- 

jau timai nelimpa, bet yra mais, maldavimais. Tuo ke- 
atsitikimi],kada vienas žmo- liu eina įvairus Gabriai, Y-

čai ir Karužos. Gyvenimas 
Mūsų pačių

racija teisingai nurodo, kad

inai spėkų ir energiškumo,

technikos ;

re stovi surakintas žmogus

i. Lenkijos darbininkai ne-

I )e mok i*ati n i uose I>e n -
juomi tie t,000 skaitytoji], 
kurie sudaro daihi ir >tiprų

skaudėjimu, koše 
kitkuo, ka žmones' c

čių valdžia daug labiau skai
tosi su lenkų visuomene, ka
dangi ten yra labai didelis 
minių judėjimas, su kuriuo

duoda paprastiem žmonėm 
manyti, kad jie neužsikrėtė, Idarbininką, panašus i koki 

'tai stabu. Patsai “N. Gad.” *■
1 atgal vis neįskaitomas — ko
kio tai nesuvaikomo deka-

Net daktaras pačioj

nors

tu lūs sypmtomus ir duotąją 
istoriją apie ligoni. Kadan-

ne, o motina turi visuose 
panašiuose atsitikimuose 
duot tik skystą valgį (pieną,

prašo. Siūlyt niekad nerei
kia. Lai viduriai eina liue
sai. Ruimo šiluma turi būti

vienodai. Maudyti ligonio 
nereikia. Ruimas turi būti 
pusėtinai tamsus, kad akių 
neskaudintu ligoniui, bet
langas turi būti

nio ruimą niekas neturi eiti, 
apart to, kas jį prižiūri. Ir 
tas išėjęs turi nusimazgoti 
rankas. Ypač kada išbėri
mas trupa, reikia saugotis 
ir ligonio odą nualiejuot bi
le kokiu aliejum. Kada iš
bėrimas išnyksta, nereikia 
manyti, jog ligonis pasveiko. 
Jis turi da gulėt ir būt gy
domas, nes kartais liga da

išbėrimo išnykimo. Ligonis 
turi būti namie, kol tik pil
nai nepasveiksta. Jis turi 
būti kiek galint geriau mai
tinamas ir užlaikomas, kada 
taisos iš ligos.

Šitiek žinot apie timus už
tenka publikai. Atspėjimas

i ei kai a

kokis gydymas vienam gali 
būti reikalingas, kitam jo

A. Montvidas

IŠ ARGENTINOS.
Mums praneša iš Buenos 

Aires, jog argentiniečiai lie-

krašti. Labiausia tuomi rū
pinasi p. Mainionis iš Rosa
rio.

kaip teko girdėti,kelios kuo
pos Lietuvių Darbininkų Li

Viešai parduoda merginas.
Šiomis dienomis tūlas stu-

laišką iš Armėnijos nuo sa
vo giminių, kuriame apart 
kitko rašoma, kad Turkijoj 
labai plačiai praktikuojama 
viešas pardavinėjimas ar
mėnių merginų. Turkai ka

merginas, paskui jaunesnes 
veža ant turgaus ir ten vie
šai parduoda į haremus.Kai- 
na už merginas nuo 50 cen
tų iki 2 dolerių.

Tai tau civilizacijos gady
nė!...

Ijinio charakterio.
Drg. Z. Angariečio 

straipsnis apie mažumą ir 
didžiumą vokiečių socialde
mokratijoj rašytas ant grei
tųjų ir tiktų dienraščiui, bet 
ne magazinui.

mūši] nuomone, visai neti-

Pas mus gyvenimas bėga 
savo vėžėm: dauguma lietu
vių studentų jau paimta į 
karę, kaip tai: Lastauckas, 
Kirlis, Rimeikis, Bliudžius 
ir kiti. Šileika ir Jonas 
Kriaučiūnas išvažiavo į A- 
meriką.

Prie šio laiškelio K. Nor
kus daro sekantį prierašą:

Apart Remeikos nurodytų 
lietuvių studentų, paimti į 
kariumenę Nemekša, Zaske- 
vičius, Škleris, du Žilinskai, 
Brundza ir daug kitų. Ka
da Lietuva tapo sunaikinta, 
tai pas studentus atvyko jų 
tėvai ir giminės. Studen
tai netik nuo tėvų . negavo 
jokios pašelpos, bet dar juos 
turėjo užlaikyti. Supran
tama, atsidūrę tokiam padė
jime, negalėjo už mokslą už
simokėti. Universitetų val
džia išmetė juos iš universi
teto. Kariškoji gi valdžia 
pasiskubino juos paimti į

se nei valandėlei neapsisto- 
ja veikusi mintis, jog reikia 
organizuotis ir reikalauti 
sau teisių. Lenkijos darbi
ninkai ir dabar leidžia savo 
reikalams ginti laikraščius 
ir dabar eina po raudona vė-

valdžia “žmoniškesnė” Len
kijoj, kodėl jinai tonais

platesnių minių sujudimo

mokratiniu reikalavimu—ir* 4

sau, kaip tinkama., nes jau-

rie panašaus dalyku sto-

dipliomatais”,
su tokiais 
kurie lan-

Pirmame numery telpa šit

Grigaitis.

vatine nuosavybę? — S. Mi- 
chelsonas.

Mažuma prieš didžiumą.

toje. Subrošiuravimas labai i baisiąją skerdyklą. Las- 
prastas. Tas visas techni-!tauckas (Adomas Juodasis) 
kos vdas reikėtų nalaisvti i jau buvo sužeistas j galvą ir 

atgabentas Maskvon dėl gy
dymo. Kada pasveiko, tai 
ji paliko dėl vidurinės tar
nystės; dabar gi matosi iš 
pranešimo, kad jis antru sy
kiu išsiųstas ant karės lau- c

sekančiame numerv.
Knygius

Laiškai iš Rusijos

| Kazaniaus rąšo Martinui 
ĮGumbelevičiui į Waterbury, 
• Conn.

Apie savuosius, pasiliko-

*

iš Vokieti-

Sužinojęs tavo adresą^ 
gyveni- 

1913 m.lapkričio mėn., 
pasislėpti nuo 
perėjau į Vo- 

Hiais, kuriuos reikia aprū- kietijos pusę ir maniau ten 
įpinti butais, malkomis.dra- laimingai gyventi, bet nepa- 
įbužiais ir kitokiomis 
‘menimis. i 
ma kaip suaugusiems, taip'nę. Bekariaujant su fran- 
ir mažiems po 6 rublius ypa-|CŪzais, mane sužeidė į deši- 
tai ant mėnesio. Jei šeimy- (nįjį šoną. Tuomet atgabeno 
na susideda iš 8 žmonių,tuo-. į Brunswick ir čia 
met į menesį gauna 48 rub-[Kada pasveikau, tai maniau,, 
liūs, butą ir kurą. Stiprės- kad jau viskas bus užbaig
iu žmonės turi dirbti dirb- ta, bet staiga gavom įsaky-- 
tuvėse ar kur kitur, jie pini- mą, kad per 24 vai. būtume 
gų negauna, tik duodama 'prisirengę sėsti traukiniu rr 
butas, kuras ir šis-tas iš važiuoti į karės frontą. Ga- 
drapanų. Tūli ir gerai už- vęs tokį pranešimą, jau- 
dirba. Vaikai, kurie turi'čiaus, kaip pakvaišęs (viena 
nemažiau 7 metų amžiaus, eilutė 
eina mokyklon. Turime sa- šiandien apdalino po vieną 
vo mokyklą ir lietuvį moky-jmarkę pinigų ir uždraudė 
loja; mokykloj vaikus moki-;tarpe savęs vesti ginčus (ir 
na lietuviškai ir rusiškai. s vėl eilutė iškirpta). Sudiev, 
Vaikai gyvena viename ben- mielas, drauge, gal paskuti- 
drame' name; viso jų 50.1 nį kartą tau pranešu apie 
Namie juos prižiūri, moki- save.
na tikėjimo nusamdyta pa-1. .'■■■■■■-. . . . 1 " ",

i i i * : k'ta i Nelaisviai ir pabėgėliai
panele veda gaspadmystę. | vl ...
Žodžiu, vaikai užlaikomi ir 
maitinami gerai... Atsiųsk 
daugiausiai Amerikoj pra- 
siplatiniusių laikraščių 
i esu s, kad pabėgėliai 
juos galėtų pajieškoti 
giminių gyvenančių Ameri-; 
koj. Gal jie nelaiminguo-1

tuosius i kariumenę, nieko
/'o',m- . .... Inežinau, nes negalima su'pranešu apie savo mine par- . . . .. . . ■ir, jais susirasineti... As, apart mą.

i. mokvklos darbo, daug turui norėdamas
\ ( i K I <------ » ’ ~ t

nalo atgaivinimo (Tarpiau 
tinio Biuro atsišaukimas).

Pramonės kilimas. —- Zi
: iškilus karei, tapau 

Pinigais išduoda- paimtas į vokiečių kariume-

prie augštesniųjų Elizabetha Gibson ( hey-
valdininkų ir ministerių per 
taip vadinamas užpakalines 
duris. Ten, kur nėra stip
rios visuomenės pajiegos, 
kuri verstų valdžią rimtai 
su ja skaityties,. ten nepa
gelbės jokia Gabrių ir Ka
ružų dipliomatija, jokie po- 
klonai, pantaplių bučiavi
mai.

Tūli žmonės mano atsiek
ti Lietuvai laisvės garsin- 
damies svetimtaučių spau-

čiai nenoromis talpina žinių 
iš Lietuvos gyvenimo ir tai

kia iš to nauda?

ne.
Deutschland

Marta (vaizdelis). — Kl. 
Jurgelionis.

Kas dedasi pasaulyje (ap-

Amerikos gyvenimas ir po
litika.

liustracijos. Vieno numerio 
kaina 15c. Prenumerata me
tams $1.50.

Redak-

1 IItus miniu judėjimas, nors Herman ir St. Michelsonas. 
tokis, kokis yra Lenkijoj, ir Nuolatinių bendradarbių su
jus pamatysit, kad laikraš- rašė paskelbta be šitų asme-

kraipymų.
Tatai, jeigu norime lais

vos Lietuvos — rūpinkimės,

ganizuoties jos darbinin
kams ir plačiosioms darbo 
žmonių minioms. Be miniu 
organizacijos nieko nebus

Smelstorius ir

Žymiausi pirmame*nume-

Hermano (“Inteligentijos 
klausimu” ir “Ar Mokslas ir

Redaktorius
gan

AR GI TAI BŪTU TASAI k".i
PATS JOVARAS?

Klerikališkume “Lietuvių

šoma joje apie kuniginių 
draugijų veikimą ir apie

vijos autorium būtu poetas

220 NAUJŲ NARDOMŲJŲ 
LAIVŲ.

Kaip pasakojęs buvusysis 
vokiečių kancleris Biulovas, 
Vokietija, jau karui prasi
dėjus, pasidirbinusi 220 
naujų didelių nardomųjų 
laivu. C-

konferenciją.

cenzūzos iškirpta).

j ieško giminių.

Nelaisvis Alfonsas Tume- 
nd- lis, paeinantis iš Kauno 
Per *gub., Telšių pav., Lozdenikų 

°.kaimo, jieško savo brolio Jo
no Tumelio (ar Tunžell),ku
ris pirmiau gyveno Bostone.

Kitame, savo laiške rašo: ĮNelaisvio adresas sekantis: 
I Kazaniu atvažiavo Dau- Alfons Tumelis, Gefange- 

jenų • mokyklos mokytojas.! nenlager Dirotz, Deutsch- 
lietuvis. Jis iš ten pabėgo ian(p 

prieš pat vokiečių užėmimą 

nacionale, kuomet senasis jo (!ži;li ,lesU(]egjnti, tik

te nebuvo lokiu musui, nes . .. .v TZ. . ; • i •; eitis, paeinantis is Kaunorusai traukėsi be jokių pa-: , * . . _ v
sipriešinimu. Vaškai paliko Raseinių pav., Erzvil- 
sveiki ir apielinkiniai so- ,kos valsčiaus, jieško brolio

: Bos- Kazimiero Juškevičiaus

penu
re- i

“Kaip kariaujančiose.

nutarimus) ne 
Vieni jų en.l

nrieme

juos, treti—ir tokių iki 
šiol buvo bene daugiausia

mu. Nelaisvio adresas se- 
riiuiivEiv crounvM.uu kantis; Ffantz Julianow 
tiltus ir is tos prie-; _ v. .. XT. ,

u.>uv> kildavo gaisrai. Til-.Juske'vltz> G.ruPPa N4> ba’ 
tas. einantis per Svali, buvo|rak b,'4» Kriezgefangenen- 
aplietas kerosimi ir uždeg- [lager Parchim (Mecklen- 
tas; bedegant tiltui, užside- burg), Deutschland, 
gė ir artimiausi namai. Vo
kiečiai ėjo, nesutikdami jo- Pabėgėlė Konstancija

antri peikėjkj° pasipriešinimo iki Suba- Garbavičaitė, Suvalkų gub.,
čių. Palei Subačius jau įvy- kaimo Šumskių, jieško savo 
ko susirėmimai ir šioj apie- giminių Vinco, Vaclovo ir

kai. Lietuvių soc. spau
doje jie taip-pat iššaukė 
jau nemaža visokių ko
mentarų ir diskusijų”.
Kaip reikėtų žiūrėti į

kaimų. ♦
* *

Kazimiero Ratušinskių, pa
einančių iš Šumskių kaimo. 
Jos adresas sekantis: Kon
stancija Garbaro  vič,Staro-

Remeika iš Maskvos rašo Moskovskaja N19, Voronež. 
K. Norkui į San Francisco: Į Russia.
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(Pabaiga).
nei ką daryti). Tėveli, nenusimink, bet 
stiprink savo jiegas, nes nusiminimas nieko 
negelbės.

neleiskite jam išeiti...
Saliomėja.—(Prieina prie jo, parpuo

la ant kelių ir rauda).—Mano mielas, mūsų 
sūnelis turės kuo pasididžiuoti...

ALEKS.—Saliomėja, tai baisu! 
rūpinkis apie sūnų, rūpinkis!...

MOTERIMS NAUJIENOS. VAKTOK 
STEBĖTINAI GERUS KOJOMS MILTELIUS NUO PRAKAITAVP 

MO IR SKAUDĖJIMO KOJŲ.

Tu

XII.
(Atsidaro durys, du kaimiečiu įneša 

ant nešyklų į vidų Aleksandrą. Pastato ne
vykias vidury kambario ir patys atsistoja 
prie durų. Aleksandras pakelia galvą ir. 
su nusiminimu žiūri j namiškius).

ONA.—O, dieve mano, kaip męs esame 
linksmi, kad tu esi gyvas!

• ALEKSANDRAS.—Gyvas?! (Ona no
ri ką tai sakyti, bet negali nei žodžio ištar-

XVI.
(Ona atneša arbatos. Jonas duoda jai 

ženklą, kad ramiau apsieitų. Aleksandras, 
tartum pirmu sykiu pamato Joną ir nusi-

Drg. E. Ladavičiūtė gera 
daininikė ir priguli prie so-’ 
cialistų choro.

Reikia pažymėti, kad jau
navedžiai prieš apsivesiant 
turėjo įvairių kliūčių. Pa-

PETRAS.—(Sunkiai kosti ir rankove 
šluosto nuo kaktos prakaitą). Mano sūnau, 
mano sūnau! (Puola ant kelių, persižegno
ja ir pradeda melstis. Jonas stovi, tartum 
pamišęs).

PIRMAS KAIMIETIS. — Meldžiame 
mus greičiau atleisti, nes ant stoties daugy
bė sužeistų, kuriuos reikia išnešioti. Męs 
turime skubėti, kad užsidirbus keliatą ska
tiku.

ANTRAS KAIMIETIS.—Žinot, kad 
dabar mums rugiapjūtė.

ONA.—Taip, tikra rugiapjūtė... Jonai, 
tėveli, skubinkimės, pakol dar Saliomėja ne
sugrįžo. Ji neprivalo Aleksandrą matyti 
tokiame pavydale. Męs jį nuneškime į lovą 
ir paguldykime.

AL.—Ne, ne, į lovą aš nenoriu, nes už
tektinai prigulėjau. Aš norėčiau valandėlę 
su jumis pabūti... Kur Saliomėja, kur vai
kai?...

ONA.—Taip negalima, Saliomėja labai 
nusigąs... Ar negeriau būtų, kad męs Alek
sandrą pasodintume į kėdę, tai ši rodytų, 
kad jis sėdi taip, kaip kad pirmiau sėdėda
vo. (Petras ir Ona paima Aleksandrą ir 
neša j kėdę). Ot, taip, tai bus geriausiai. 
(Ona apglamžo, kad nebūtų matytis nu
pjautų kojų. Petras duoda keliatą skatikų 
valstiečiams, tie paačiuoja, pasiima nešyk-

SMULKIOS PASTABOS.
Moterįs pradeda lošti vis 

didesnę rolę Amerikos laik
raštijoj. Amerikoj yra 55 
laikraštininkų mokyklos. Jo
se mokinasi 2021 studentas,

* t r . ’ ju tarpe gi y ra 419 moterų.ALEKS.—Jonai, ar tai tu čia? Biednas 
Jonelis...

SALIOMĖJA.— Jonas nebuvo ant tiek 
laimingas, kad būtų galėjęs praliet savo 
kraują dėl tėvynės labo.

ONA.—Jis namie būdamas susižeidė.
. SALIOMĖJA.—Aleksandrai, . mano 

brangusai, nesirūpink, nusiramink...
(Aleksandras žiauriai stumia ją 

savęs).

Nelaimėjusios mūšio New 
Yorko, Pennsylvanijos ir 
Massachusetts’o valstijose 
sufragistės sukoncentravo

šinosi civiliškam šliūbui.Ka
da sesuo paėmė civilišką 
šliūbą, tai jis iš piktumo,nu-

nuo

XVII.

ALEKSANDRAS.—Tėve. (Petras pri
eina prie jo ir ištraukia iš kišeniaus butelu
ką. Aleksandras pagriebia jį ir godžiai ge
ria. Saliomėja, pamačius tai, krinta į kė
dę ir pamato nupuolusią telegramą. Paima 
ją perskaito ir nuo išgąsčio pastira. Va
landėlę sėdi, kaip apmirus. Už durų girdė
tis balsas—tėvas, tėvas).

XVIII.
eto į augsi} Kepurę ir 
Paskui visu smarkumu

IGNAS.—Tėveli, tėveli, kas tau yra, 
tėveli, ar esi sužeistas? (Aleksandras nieko 
neatsako, liūdnai žiūri į Igną ir akių aša
ros bėga).

PETRAS.—Matai, sūneli, kad sužeis
tas, kitaip nebūtų galėjęs sugrįžti iš karės 
lauko.

ra girtuokliavo ir vsiems, 
kurie saliūne buvo, fundi- 

.jo, nusiskūsdamas ant savo 
Virginijoj bus balsavimas nelaimių.
klausinio, ar neduot mote
rims rinkimų teises.

menesi West

demokratų partijų esą prie
lankus moterų teisėms.

dovė,draugė Teresė Malkiel, 
pasileido su maršrutu po vi
są New Yorko valstiją. Ji 
sakosi varysianti specialų a- 
gitaciją prieš taip vadina
mus “Bloody. Five”, ta yra, 
prieš įstatymus. įvedančius 
p ri ve rsti n ą karei v i avim ą 
New Yorko valstijoj.

Linkėtina j a u n a v e d ž i a m s 
j laimingo šeimyniško gyve
nimo.

Tūla mergina Įsimylėjo i 
vaikiną; vaikinas taipgi nuo

abudu nuėjo pas vaikino tė
vus pasisakyti, kad jiedu 
mylisi ir mano,vesti. Kada 
apie tai pasakė tėvams, tai 
pastarieji bjauriausiais žo
džiais išplūdo merginą ir iš
vijo iš savo namų. Toks tė
vų pasielgimas parodo tam
sumą ir nekultūringumą. 
Mat, jie vaikui skiria gyve
nimo draugę, o pats vaikas

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

Kaina buksuko 
25 centai, per- 
iuntiinas 5 e. ek-

TRADE
MARK

Yalovičių
Aptieki*

Co., 390
Ave., Ro-

N. Y.

šitą pauderį iš- 
dirba 
Brolių 
ninku 
Joseph 
Chester,
Nei vienas nėra 
tikras be fotogra
fijų Brolių Yalo- 
vičių.

NI O ŠLAKUOTUMO. SPITMU., INKSTŲ IR KITOKIŲ SKUROS 
NESVEIKI 'MŲ, vai tok Y. B. Ale tamorphosa Cream ir muilą. Iš
bandymas pertikrins apie jo gerumą ir padarymą. l‘er paskutinius 
H) m. kas tik jį vartojo, buvo pasekminga. Kaina už “cream” ir 
muilą 75e., su persiuntimu K;>c. Išdirba BROLIl. ^ALOVICIŲ AP
TILK ĮNINKI CO. 390 Joseph Ave., Rochester, N. Y,

4. Prenumerata metam*. 
$1.00; pavieniai numeriai 
po 10 centų.

5. Vardą paskirti-vieną iš 
sekančiu trijų: “Moterų 
Balsas”, “Moteris Darbinin-

arba ‘“Moterų Ateitis”. 
Redakciją ir Administ

raciją liglaikiniai paskirs 
Central iškasis o Kini tetas.

Ko

liškojo Komiteto,
K. Petrikienč

Sekretorė, klaidina.

Lai daug ir visa ko trūko, 
tokiu būdu negalėjo būti ir 
u žsiganėd i n i m o. Pagaliaus, 
komitetas nieko nežino, ar 
surinktieji pinigai visi su
naudoti įvairiems pirki
niams. Komitete yra Ša- 
parniene ir Merčaičiūtė, o 
ne Laparnienė ir Merchai- 
ciutė.

Padavimas neteisingų ko- 
i espondencijų jokios naudos 
neatneša, o tik žmones su-

A. ir š.

20 d. birželio buvo susirin
kimas L. M. P. S. 1 kuopos. 
Apart kitko buvo svarstyta 
ir C. Komiteto sumanymas

> ALEKS.—Kur yra Saliomėja ir vai
kai?

ONA.—Nesirūpink, jie tuojaus ateis.
ALEKS.—Nesirūpint, o ne! Jūs turi

te dirbti, dirbti... O tie žmonės yra stip
rus... geležiniais nervais... Bet žiūrėkite į 
čia... Jis dabar randasi ant nešyklų... ne, 
jla dabar guli ant žemės įsimaišęs tarpe už
muštųjų... Ir tuojaus, tuojaus ir aš būsiu 
sykiu su juomi... aš būsiu... (Drebėdamas). 
Nėra mielašridystės, nėra pasigailėjimo, 
nėra žmoningumo... O, yra... yra... (Laižo 
sausas lūpas). Duokite man gerti.

ONA.—Aš einu ir parūpinsiu tau arba
tos; žinau, kokią tu mėgsti. (Išeina į deši-

WILKES BARRE, PA.
31 d. gegužės buvo vaka

ras lietuvių moterų unijos. 
Sulošta veikalėliai“Trįs My
limos” ir “Žioplių Jonelis”. 
Publikos susirinko neapsa
komai mažai—apie 15 vyrų 
ir apie 40 moterų. Kodėl 
vietos žmonės, ypatingai vy
rai, nesilanko į tokius vaka
rus, kuriuos rengia pačios 
moteris? Argi ne gėda 
vietos vyrams? Jie patys 
nieko gero nesurengia, o 
jeigu moterįs pasidarbuoja, 
tai vėl jų darbo neparemia.

manymas telpa viršuje, to
dėl čia ir netalpiname — 
Red.). Kuopa apkalbėjus 
tą dalyką, paremia C. Komi
teto sumanymą, kad orga
nas būtų leidžiamas kogrei- 
čiausiai. Kadangi' Škotijos 
moterįs nemano savo orga
no leisti, kuri buvo užvardi- 
jusios “Moterų Balsas”, tai 
didžiuma balsų nutarė pa
skirti varda “Moterų Bal- * *•

N o r v e g i j o j m o te r į s ga 1 ė s 
būti ir ministeriais. Ligšiol 
jos galėjo būti tik parlamen
to (stortingo) nariais.

Tai visgi didelis laimėji
mas.

Kiek man teko pastebėti, 
tai nedėldienių vakarais į T. 
M. D. 30 kuopos svetainėje 
susirenka taip vadinami 
“senberniai” ir “senmergės” 
ir visą laiką praleidžia tauk
šdami visokius niekus. Al

IGNAS.—Vargšas tėvelis!... Kurie tik 
sugrįžta nuo karės lauko, tai visi sužeisti. 
Bet aš manau, kad mūsų tėvelis tuojaus pa
sveiks. Nenusimink, tėveli, nes tuoj pa
sveiksi. Aš rūpinsiuos, kad tu pasveiktum. 
Dabar jau šilta, aš tave išvesiu ant tyro 
oro, pavedžiosiu, nuvesiu į girią, ten, toli, 
<ur tu mane mažą vedžiojai. Mudu ten be
vysi mės. Dabar jau ten šilta, gražu...

ALEKSANDRAS. — (Linguodamas 
galva). Mielas mano sūneli, jau dėl manęs 
nebus pavasario...

IGNAS.—Tėveli, pavasaris dėl visų at
eina. Eikš prie lango ir pats pamatysi, 
kaip visur sniegas nutirpęs žolė žaliuoja. 
Eikš, tėveli, aš tau prigelbėsiu atsikelti...

ALEKSANDRAS.—Tu nori man pri- 
gelbėti! Tu sakai rūpinsies manimi! Jie 
nedaleis, kad tu būtum prie manęs, jie iš
plėš tave iš mano glėbio... Tik tuomet galė
si būti sykiu su manimi, kada jie tavo ko
jas nupjaus, atskirs nuo tavo kūno... Aš 
jau dabar matau, kaip tu maršuoji į tuos 
laukus, kur kanuolės baubia ir drasko žmo
nes į šmotelius, matau, kaip tu tarpe už
muštųjų ir sužeistųjų voliojies ir šauki pa
gelbės... Visa tai aš jau dabar matau...

(Rožė prieina prie lango; laiko už ran
kos savo vyrą aprišta galva).

ROŽĖ.—Aš radau jį Tamošių užkluo- 
ny, šiauduose įlindus).

ALEKS.—Mano dieve, nejaugi čia Ber
nardas, o gal tik jo dūšia?!

PETRAS.—(Priėjęs prie lango). Rože, 
vaikeli, vesk savo vyrą kogreičiausiai na
mo, nes matai, kad oras atvėso. (Uždaro 
langą'). - <• ..

ONA.—O, viešpatie, kokie męs bespė- 
kiai dabar likome... nei vieno jauno, stip
raus vyro tarpe mūsų nėra... Ligoniai, vi
sur ligoniai, apgailėtini ligoniai., 
liekanos!...

Chicagoje sutverta “Wo
man’s Party” (moterų par-

nau-
Juk(lingesniu užsiimti ? 

dauguma nemoka net 
kaip nereikia pavardę teisingai parašyti.

Mat, inerginos lankosi, kad 
suradus neva žioplių, bet 
visai neatsižvelgia, kad pa
čios tokiomis tampa. Jos 
nepasijunta, kaip veržte- 
veržiasi, kad tik kokiam 
nors žiopliui parsidavus.

Mums rodosi, kad specia
lus moterų partijos nereikia, 
tai}) lygiai, 
speciales vyrų partijos. Ir 
moterįs ir vyrai pasidalinę 
į partijas ne sulyg lyties,bet 
sulyg savo visuomeniško pa
dėjimo. Moterįs darbinin
kės, taip lygiai, kaip ir vy
rai darbininkai daugiausia 
esą šalininkai Socialistų | Sesutės, jeigu norite būti 
Partijos. Turčiai vyrai ir laimingomis, tai pirmiausiai 
turtuolės moterįs pritaria pasimokinkite skaityti, ra-

Tuomet 
nereikės pasieniais trintis 

Bet jeigu 
specialei moterų partijai nė- • nenorite mokintis, tai 
ra jokio reikalo ir visviena, į važiuokite į “šv. Cecilijos 
jeigu ji ir pradėtų gyvuoti, klioštorių”, ten laimingesnės 
tai jos gyvavimas bus neil

Komitetas. EXTRA!
Parsiduoda puikus ir ge- 

roj vietoj kendštoris. Vieta / 
gerai įdirbta per ilgus lai- \ 
kus. Priežastis pardavimo 
—išvažiavimas pas tėvu^.

Parsiduoda puikus namas 
Williamsburge,6 familijoms, 
po 4 kambarius tik už$4,400. 
Puikus mūrinis namas ant 
2 florų su 11 kambarių, 2 
maudynės, 2 toiletai, viskas 
įtaisyta, kaina $3,000, reikia 
įmokėti $500. Kas nori nu
sipirkti namą, lotą, krautu
vę ar dirbtuvę, insišiūryti, 
meldžiu ateiti pas mumis, 
būsit pilnai užganėdinti.No- 
rinti gaut pilną atlyginimą 
už sužeidimą, kreipkitės 
pas mumis, bile kur gyvena
te, o męs aprūpinsime ge
riausiais advokatais. Su p 
garba B. A. Zinis Real Es
tate office, 131 Grand St, 
Brooklyn, N. Y. Tel. 3353 
Greenpoint.

NASHUA, N. H.
Nors mūsų mieste randasi 

nemažas skaitlius moterų, 
bet jos ant visoumeniškos 
dirvos nieko neveikia. Tie
sa, randasi ir “Nekalto pra
sidėjimo Panelės Švenčiau
sios” moterų draugystė, bet 
tos draugystės narės jaučia
si “nekaltomis panelėmis” 
ir, rankas ant krūtinių susi- 
dėjusios, sėdi ir laukia 
nužengiant iš dangaus dva
sios šventos.

Tiesa, tūlos, taip vadina
mos gaspadinės, pradėjo 
bruzdėti, tik ne ant visuo
meniškos dirvos: jos nori 
susiorganizuoti ir pakelti 
burdingieriams kainas už 
burdus. Tiesa, dabar vis
kas pabrango, per tai nėra 
nieko nuostabaus, kad ir už 
burdus norima pakelti ir 
niekas nesipriešins toms 
gaspadinėms, kurios bur- 
dingierius užlaiko nors kiek 
žmoniškiau. Bet labai nuo
stabu, kad tos gaspadinės 
daugiausiai “bruzda”, ku
rios pačios purvuose pa
skendę ir į kurių stubą už
ėjus nebežinai, kur randiesi 
—tvarte ar stuboj.

Dulkė.

u •.

Tiktai

Iš anglų kalbos verte Lilliona.
paais- MINERSVILLE, PA.Yuka-

tą gegužinę surengė Lietu-GARDNER, MASS. galimas, tai

nomis neteko labai veiklios Centrališkas Komitetas
mitetą surengimui minėtos

tės, kuri apleido mūsų mies-

komiteto, pasiuntė L.

mašios gegužinės

rėkite, kad mano sūnus būtų aprūpintas, priimtas.

uzau- 
moks-

būsite, negu kad dabar,trin- 
damosios pasieniais ir tauk- 
šdamos visokius niekus.

mūsų miesto koresponden
cija, kurioje Idealiste nevi-

842, moterų 48,881. Išviso—86,723 žmonės.
Petrapilio priemiesčiuose — 6,867 vy

rai, 7,539 moterys. Išviso—14,406 žmonės.
Išviso mieste ir priemiesčiuose 101,129 

žmonės.

kus. Ji rašo, būk vietos 
progresyvės moterįs suren-|

oi, aš

republikonams ar demokra- Į šyti ir skaitliuoti, 
tams.

Taigi, skyrium gyvuoti Į T. M, D. Kliube. 
specialei moterų partijai nė-j nenorite

birželio, New York City, po 
plačiam ir visapusiškam ap- 

prigulėdama prie,kalbėjimui, nutarė paduoti

publika visakuo pilnai užsi
ganėdinus. Tas vėl netei-

žymėti, kad sekretorė

j

XIV.
(Aleksandras išrodo labai pavargusiu. 

Jieško po kišenius ir pagaliaus ištraukia iš 
kišeniaus buteluką, bet pažiūri, kad tuščias. 
Petras ir Jonas žiūri į Aleksandrą.

PETRAS.—Mano brangus sūnau, kaip 
tu gali... Aš norėjau pasakyti, kaip tai ga
lima, juk tai nedaleistina...

ALEKSANDRAS.—Kas, kas nedaleis
tina? Aš... aš turėjau pinigų, kuriuos man 
atsiuntėt ir visus jiems atidaviau, visus...

PETRAS.—Viešpatie, tu pirmiau nei 
lašelio degtinės negerdavai ir tavimi džiau
giausi... -... .... ■ • -* ' f '■

ALEKS.—Tu privalai... tu privalai 1 tą 
padaryti dėl manęs... Kogreičiausiai atnešk 
man degtinės... Aš negaliu be jos gyventi... 
Tėveli, mane baimė apėmė, aš esu., 
esu... - - ■

JONAS.—Nueik į vaistinyčią, 
kink, kame dalykas ir tuomet gausi.

(Petras paima buteluką ir išeina. Už 
sienos girdėtis žingsniai. Jonas, ant galų 
pirštų prieina prie durų, prasiveria jas ir 
tyliai kalba).

XV.
(Įeina Jonas su Saliomėja. Jis duoda 

Saliomėjai ženklą, kad ramiai užsilaikytų. 
Aleksandras pažvelgia į juos; jo lūpos kru
ta, nori ką tai sakyti, bet negali).

ALEKS.—Tėveli.
JONAS.—(Apkabinęs Aleksandrą). 

Tėvelis tuojaus parneš degtinės... Gal pa
šaukti gydytoją?

ALEKS.—Gydytoją? ! Kam jis reikalin
gas? Duokite man greičiau degtinės, o kad 
ne, tai!...

JONAS.—Štai atėjo ir Saliomėja, ar 
tu jau nenori su ja pasimatyti?

ALEKS.—Saliomėja, mano pati? Ko
greičiausiai prašalinkite ją iš čia... žiū-

PABĖGĖLIŲ SKAIČIUS PETRAPILYJE.
Vasario 19 d. tam tikras Tatjanos ko

miteto skyrius surašė visus pabėgėlius, gy
venančius Petrapilyje, todėl skaitlinės duo
da tikrų žinių.

Petrapilio miesto dūmoje keliama klau
simas leisti pardavinėti vyną. Kįla klausi
mas, kaip žiūri į tą dalyką Valstybės Dū
ma. Žmonių sveikatos komisija buvo su
stačiusi įstatymo sumanymą uždrausti ap
skritai pardavinėti gėrimus stipresnius, ne
gu lį procento alkoholio, bet Dūmoje atsi
rado jo priešininkų ir lig Velykų jis nebuvo

Francijos unijistai pradė
jo agitaciją, kad moterįs 
darbininkės už lygų darbą 
gautų lygų su vyrais atlygi
nimą. .

Šioje karėje Vokietijos 
moterįs socialistės yra 
smarkesnės kaizerio priešės, 
negu vyrai socialistai.

800,000 Francijos kūdikių 
neteko šioje karėje savo tė
velių. Tokį pranešimą pa
darė senatorius Jenovier.

Kas tuos vaikučius 
gins ir suteiks jiems 
lo?

Mexikos valstijoj 
tan moterįs turėjo savo kon
venciją. Jos pareikalavo 
balsavimo teisiu. Sonoros 
valstijoj moterų judėjimas 
jau taip-pat gana žymus.

si scenoj.
Linkėtina jai ir Chicagoj 

n e n u i 1 s t a n c i a i d a r b u o t i s.
30 d. gegužės apsivedė 

drg. P. Jašinskas su drg. E. 
Ladavičiūtė. Šliūbą ėmė ci
vilišką. Abudu yra L. S. S. 
89 kuopos nariai. Vestuvės 
buvo labai pavyzdingos.

ĮNEŠIMAS LIETUVIŲ 
MOTERŲ PROGRESY- 

VIŠKAM SUSIV1E- 
NYJIMUI.

Imant atydon,
a) Kad L.M.P. Susivienyji- 

mas pastaruoju laiku auga 
labai sparčiai;

b) Kad jo tolimesnis au
gimas nariais, sustiprėjimas

supratime savo reikalų bū
tų galima geriausiai atlikti 
leidžiant savo organą;

c) Kad tojo organo leidi
mo atidėjimas, kaip kad tas 
buvo manoma Centrališko- 
jo Komiteto, iki būsiančiam 
S-mo susivažiavimui būtų 
mūsų abelno darbo pletoji- 
muisi trukdimas, ir

d) Kak tokio organo ap
rūpinimas ir gyvenimas iš

sekanti įnešima:
L Leisti organą taip 

greit, kaip šis referendum's 
bus priimtas.

2. Organas turėtų būti 
mėnesinis laikraštis.

3. Didumas turėtų būti 16 
puslapių, žurnalo formato, 
8 per 11 colių.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

prislunsklte mums tik 50c.
Nu«ilpn<jie aut lytišku organu vyrai* 

kaip tai nervui, paliks lįgydynti ant visa
dos p<r vartojimo, gyduolių NOVO. Tai 
via. galinia pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo jau tūkstantius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums l>< tvarkė uerviu. kad nuBtoet 
v\t iškilnia. kad esate nusflpnejesianl 
padėjimy, š iltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai. u/k< t< jimal viduriu, nevlrlni- 
mai’skilxio. inkstu ligg arba kitos ilgos 
pūsles, nemielus sapniai, baime sutikit 
jnioi'iits. I ip tai daro nekurie, palikste 
išgv.p nti per vartojimą goduoliu NOVO. 
Gyduoles t is i trumpa laika padaris ju®> 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 

i vpatibems. l)e| atydos, idant pertikrinti 
, _ jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada- 
UUnil ris. išsiimsme jums DYKAI kompletigks 

. . -i-, t • ' kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu,veik kiekviena nedeldieni, ' kada gi prlsiunste mums savo antrašą ir 
. . . . .*■ pavarde, taip gi sykiu 60e krasos ženkle-tik lose lokio progresyvio . les arba sidabru del apmokejima ĮleSu £ » v persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda

darbo nesimato. ;
Toliaus Idealiste rašo,būk

viso

nai išsigydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laika- Rašykite mums 
neatideliokite, taip-gi praneškite kokiam 

' __ i ir nea
_ lunis tuojaus tas gyduole*,
sybė: publikos susirinko la-1 DePt. 3?,vbox 4^opPMf.'deiPhi«. p*.
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beti streikierių susirinki-
25 d. birželio, Mahanoy niuose ir rašyti ką nors apie 

streiką, kad palaikius darbi-

PRANEŠIMAS.

Junction (Lake Side), bus 
išvažiavimas L. S. S. V Ra
jono. Todėl pranešame vi
soms V Rajono kuopoms, 
kad pasistengtų koskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes šia
me išvažiavime galėsite iš
girsti labai daug naudingo. 
Apart to,bus puikus koncer
tas, ir prakalbos. Koncerto 
programas susidės iš dainų, 
monologų, dialogų, deklama
cijų ir t. t.

Taigi, draugai, visi i šį 
suvažiavimą!

ninkų pusę.
Amerikoj jau pradedama 

susilaukti Rusijos tvarkos: 
greitu laiku bus visiškai už
drausta rašyti ir kalbėti a- 
pie savo reikalus ir nevalia 
bus patarti ką nors kitiems. 
Suprantama, prie tokių ap
linkybių ir streikai sunku

prakalbos; kalbėjo atvykęs 
iš Lewiston, Me., kunigas, 
kuris ten neseniai apsigyve
no. Jis pasigyrė, būk tai 
neseniai atvykęs iš Lietu
vos. Pasakojo apie karių 
baisenybes ir apie pabėgėlių 
vargus. Kalbėdamas į poli
tiką nesikišo. Žadėjo tan
kiau atvažiuoti ir pakalbėti.

NEWARK, N. J.
Newarko jubilėjus ir lietu

vių paroda.

gius, maršavo paskui juos. 
Paskui Kazimierinę armiją 
maršavo vyčių rotos; vyte-

Šįmet sueina 250. metų lės, apsirėdžiusios tautiškais 
nuo įsikūrimo Newarko i 
miesto. Miesto administra-
cija, pritariant patriotams, g;^vo‘į

Sake, kad srovių jis nepalie- Isukaktuviu. ' 
siąs, o tik kalbėsiąs apie ka- VeS> kitip tai: 
rių baisenybes. Pažiūrėsi- ket’ir kitos, t

laimėti.
SHENANDOAH, PA.

Komitetas.

savimo dienos, turėtų paro
dyti savo galę, paduodami 
balsus už socialistų partijos 
kandidatus.

“L.” Korespondentas.

p. K. Burnio, buvo koncer
tas “Teatrališkos Kuopos”. 
Kadangi koncertas rengta 
didelis, tai į pagelbą pasi-

NEWARK, N. J. MONTELLO, MASS.
Sandarietis gavo “kiką’

svetainėj, 103 Jackson St., Į Tūlą laiką atgal L.S.S. 17 
bus mėnesinis susirinkimas; kuopa sutvėrė vaikų draugi- 
Newarko Lietuvių Koopera- jėlę “Žiburėl/’.
tyvės Bendrovės direktorių, pastatytas 
Visi Bendrovės direktoriai mas, tai 
ir šėrininkai privalo atsilan
kyti, nes turime daug svar
bių dalykų, kuriuos reikės 
visapusiškai apsvarstyti ir 
išnešti savo nuosprendį.

Taipgi Newarko ir apie
linkių lietuviai, kurie nori; 
prisidėti prie Kooperatyviš
kos Bendrovės, malonės at
silankyti į šį susirinkimą.

Sekr. J. V. Swee t ra.

CHICAGO, ILL
Rūbsiuvių Streikas 

prastai ir galimas daiktas 
kad vėl 
Kirpėjai dar tebestreikuoja 
bet kriaučiai jau 
prie darbo. Ki rpėjų 
kas nepadarė firmoms dide
lio smūgio, nes visose dirb
tuvėse, išskyrus dviejų fir
mų, darbininkai užtektinai 
turi darbo.

Išeinant j streiką, padary
ta didžiausia klaida. Mat, 
išsyk sustreikavo tik '“Rea
dy Made” drabužių išdirbys- 
tės kirpėjai, o “Special Or
ders” kirpėjai pasiliko be
dirbdami. Tokiu būdu nebu
vo mažiausios abejonės, kad 
‘Special Orders” kirpėjai ne
kirptų ir “Ready Made”. To
ki® streikas darbininkams 
negali atnešti jokios naudos, 
nes taip streikuojant niekad 
streiko nelaimėsi.

Pagaliaus, daug užkenkė 
ir “Injunction” prieš pikie- 
tus, nes darbininkai negalė
jo streiką kontroliuoti taip, | 
kaip jis turėtų būt kontro
liuojamas. Abelnai, čia rūb- 
siuviai neturi sutarimo: ka
da siuvėjai streikuoja, tai 
kirpėjai dirba, o kada kir
pėjai išeina į streiką, tai 
siuvėjai dirba. Tokiu būdu 
streikai, neturi tokios vertės 
ir tankiai būna pralaimimi.

Jeigu ir New Yorko strei
kas yra vedamas tokioj for
moj, kaip kad pas mus, tuo
met geriau visai nestreikuo
ti, pakol darbininkai atsu
kančiai nebus suorganizuoti 
ir prirengti prie streiko, 
kad reikalui prisiėjus, visi 
kaip vienas išeitų į streiką. 
Tik tuomet darbininkai gali 
laimėti, kuomet bus pas juos 
vienybė ir prisirengimas.*

♦ *
i

Pastauoju laiku pas mus J 
daug buvo įvykę įvairių iš- i 
dirbysčių streikų. Vieni jų

eina

Kada tapo 
Tautiškas Na- 

socialistų kuopa 
vaikų drau gijelę pavedė 
Tautiško Namo draugystės 
globai. Dabar visos drau
gystės ir kuopos, prigulin
čios prie Tautiško Namo 
draugystės, remia vaikus, 
kaip pinigais, taip ir mora
liai, išrinkdamos porą at
stovų tvarkymui tos draugi
jėlės. Iš tautiško Namo 
draugystės buvo išrinktas 
atstovu tūlas ex-socialistas, 
o dabar sandarietis, p. A. 
Vaitkus, prižiūrejimiu vai
kų. draugijėlės. Nepcrse-

choras. Programas buvo 
gana įvairus, dainavo cho
rai, solo, duetai, kvartetai ir 
t. t. Viso sudainuota 22 
daineli ir gana gerai. Ge
riausiai atsižymėjo solistė 
M. Žvingiliūtė ir duetės K. 
ir M. Vilčinskiūtės. Publika 
jas po kelis sykius iššaukė.

Sulyginus su skaitlinių 
gyventojų, tai publikos ne- 
perdaugiausiai atsilankė,nes 
nei poros šimtų, nebuvo. At
silankiusieji gi pilnai 
užganėdinti.

♦

buvo

drabužiais, priešaky jų, ant 
balto žirgelio, užsidėjus ant 

rūtų vainikėli,
nusprendė ši^ vasarą pa
rengti iškilmingus apvaikš- 

•čiojimus, paminėjimui tų
. Žymesnės gat- 

Broad, M ai- °!

tain tikrais pilioriais ir vė
liavomis. Apvaikščiojimas 
prasidėjo nuo 1 d. gegužės

didesnei

vienai tautai paskirtos tam 
tikros dienos dėl tautišku

jojo 
Birute, paskui važiavo Įlo
tai ir maršavo čiela eilė mo
terų ir vyrų draugysčių.

sekančiai: j1
VCZllHO

’tu bele;'

lai “išsipikiavo” 17 d. birže
lio ir urmlūio ruoštis orio nia* papuošti baltai
lietuvių parodos. Lietuviai 
iš šv. Jurgio draugystės liz
do pradėjo siuntinėti atsto
vus ir laiškus visoms New
arko ir apielinkių draugys
tėm, ragindami dalyvauti 
toj iškilmėj.

Išsyk visos Newarko drau-

lyvauti, bet greitai pamatė, 
kad klerikalai nori viską 
daryti pagal savo kurpalį, 
norėdami visas draugystes 
pasižaboti, todėl tūlos drau
gystės, tarpe kūnų buvo ir 
Newarko Draugysčių Sąry
šis, prie kurio priklauso 8 
didžiausios draugystės, at

prikimšti

vo bravorinis t roką 
kimšęs smukli ninku.

šia. Policija, tartum tyčia, 
maršavimo gatvėmis nesu
stabdė kasdieninio judėjimo. 
Tokiu būdu sykiu su mar- 
šuotojais važiavo bravorų 
vežimai, prikrauti bačkomis 
alaus, ekspresai, veždami vi-

bus pralaimėtas, pik* A- Vaitkus, carde savo 
a jsandarokų, surengė pi^kal- 

svorįžo1 bas ^kvietė Šliupą kal
bėti. Prieš prakalbas p. 
Vaitkus pareikalavo vaikų

vaikai eitų sandarokams pa
dainuoti. Žiburėlio draugi
jėlės pirmininkas atsakė, 
kad jis vienas to negali pa
daryti, o Vaitkus privalo 
kreiptis pas komitetą ir pa
starasis nuspręs. Kadangi 
tą vakarą nebuvo vaikų cho
ro. tai Vaitkus labai įpyko 
ir užėjęs ant steičiaus per
statyti Šliupą kalbėti, pra
dėjo rankove ašaras brau
kyti ir visokiais žodžiais 
plūsti draugijėles pirminin
ką, kad jis, girdi, neleido 
vaikų choro dainuoti. Ir te 
dar neužteko: nuėjo į Pilie
čiu Kliubo susirinkimą ir 
ten pakėlė triukšmą. Žibu
rėlio pirmininkas pasijuto 
įžeistu ir įnešė komitetui 
skundą ir komitetas Vaitkų 
prašalinu iš pasili nksminimų 
komisijos. Paskiaus Tautiš
ko Namo draugystė atėmė 
p. Vaitkui atstovybę ir į jo 
vieta išrinko Beniuli.

Reiškia, p. Vaitkus gavo 
“kiką”, arba, kaip patarlė 
sako: “Lėkė kaip sakalas, 
o nutūpė, kaip vabalas”.

Dabar dar laukiama dide
lių audrų ir kitose draugys
tėse, nes tas ponas, kaip 
girdėti, organizuoja savo 
sandarokus. Man rodosi ir 
kitos draugystės su juomi 
panašiai turėtų pasielgti, 
kaip kad Tautiško Namo 
draugyste pasielgė.

Balione.

RUMFORD, ME.
11 d. birželio buvo prakal

bos šv. Juozapo Sąjungos 26 
kuopos. Kalbėjo tūlas J. 
Ramanauskas. Kalbėjo ga-

pilnai laimėta, kiti—pusiau, na ilgai, bet ką jis pasakė, 
o treti—pralaimėta. Odų tai publika nesuprato.
išdirbystės darbininkai išėjo še į krūvą viską ir draugi

jas, ir laikraščius, ir katali- ’ « • i i • • 1 v •

o treti—pralaimėta. Mai-

į streiką. Darbdaviai tuo- į 
jau išėmė injunction netik kus 
prieš pikietus, bet ir prieš išėjo puiki maišelienė,kurio- 
laikraščio redaktorių. Mat, je kalbėtojas iki ausų buvo 
“Dziennik Ludowy” gelbėjo (paskendęs. 1 .
streikieriams, redaktorius 
Sokolowski lankėsi į strei
kierių susirinkimus ir pla
čiai rašė apie streiko bėgį.
Teismas jam uždraudė kal-

, ir bedievius. žodžiu

. Patartina to
kiems kalbėtojams kur nors 
užpečky sėdėti, bet ne publi
ką mokinti.

♦

13 d. birželio taipgi buvo

Kaip visur, taip ir pas 
mus yra tokių, kurie bijosi 
šviesos ir mokslo. Tūli lie
tuviai tėvai bijosi, kad jų 
dukterįs nedalyvautų cho
ruose, lošimuose ir, abelnai, 
nesilavintų. Mat, ten daly
vauja socialistai, tai jie ma-

vesti iš “doro kelio”. Patar
tina tėvams savo dukteris 
saugpti, kad jos subatvaka- 
riais neitų į saliūnus ir ten 
nekeltų gužinių. Tokias 
vietas lankant, tai pilnai ga
li iškrypti iš doro kelio.

Korespondentas.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEfc 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
P«r mūhų bankų raliu pagelbsti (Imineįui b»1 

užimtoiu vietos* vokiečiais. Męs tarime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Perline, Udč) fallme pereiųeti plnirne | ta* vietai ael ■■me* 
■•iriinffiČUu 800 markių (apie 52K rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINB VALDflOH PRIB 
BIURĄ, TODfiL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norč'inml jauti daujiae Ufermadj* kreipkite 
<ai ar rašykite laitlrą pae

H ENRIKAS C. ZARO, Bankieriu§ 
Metropolitan Saving Bank Building

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

ūekavičiūtė, A. Živaitis ir dieną ir kada išeina į strei- 
D. Vasko — po 25c.; J. Šid- ką, tai streikai būna tokie 
lauskas, Z. Lukšis, P. Bučin- 
skiūtė, A. Stankus, c___
džinskas, K. Štaras ir J. 
Markūnas—po 10c.; J. Bal
trušaitis—5c. Reikia ištar-

------ • silpni, kad tankiausiai nieko 
J. Šul- nelaimi.

GRAND RAPIDS, MICH.
11 d. birželio buvo vaka

ras Simano Daukanto drau
gystės. Sulošta keturių ak
tų tragedija “Kontraband- 
ninkai”. Aktoriai roles mo
kėjo gerai ir buvo išsilavinę. 
Lošimas būtų išėjęs labai 
puikiai, bet ketvirtam akte 
įvyko kelios stambios klai
dos ir tas sugadino visą te
atro vertę. Buvo ir visokių 
pamarginimų, kaip tai: su
lošta pora monologu labai 
gerai, L. S. S. 51 kuopos 
choras sudainavo 
dainelių irgi gerai.

k ei i a ta 
Žmonių 

buvo nedaug, gal todėl, kad 
oras šiltas.

Reikia pažymėti, kad po 
lošimui L. S. D. pirmininkas 
taipgi sulošė komediją: at
sistojo ant pagrindų ir pa
sakė: “Ketverge, 15 d. birže
lio, šv. P. ir P. draugystės 
svetainėj bus koncertas “vy
čių. Tą pranešimą jis at
kartojo po kelis sykius, 
kviesdamas publiką atsilan
kyti į vyčių koncertą. Pas
kui pradėjo vyčių organiza
ciją girti, nurodinėti, būk ji 
esanti naudinga ir nereikią

Nieko ypatingo nebūtų, 
jeigu vyčius girtų šv. Juo
zapo draugystės narys. Bet 
labai nuostabu, kad pana
šiai elgiasi L. S. S. 51 kuo
pos narys ir dar karštas so
cialistas! Labai nuostabu,

ti vyčius ir už juos agituo
ti, kuomet pasta rieji parsi- 
kviečia visokius neprausta
burnius, kad tie plūstų soci
alistus.

piktino netik socialistai, bet 
ir visi pažangesnieji žmo
nės. Daugelis net stebisi, 
kas jam pasidarė, kad dabar 
taip elgiasi.

“L.” Korespondentas.

♦ ♦

Mūsų mieste labai daug 
senbernių. Kada prasidėjo 

ti šv. Kazimiero draugystės'organizuotis vyčių kuopa, 
’ 1 visi prisirašė prie 

kad jie pasidarbavo. Buvo i kuopos ir dabar sukasi apie 
nutarta, kad visos draugys-1jaunas vyteles. Vytelės lu
tės ir kuopos išrinktų kolek- bai miklios ir gerai moka 
torius ir pasiųstų aukų rink- šokti tango, bet, nelaimė, 
t i. bet tas nutarimas ir pasi- mūsų senberniai jokiu būdu 
liko tik nutarimu, gyveni-!negali tango šokti,nors kiek- 

. Geis-i viename baliuj bando. Vie- 
tina būtų, kad ir kitos drau- tos kunigėlis dagirdęs, kad 

•gystės išrinktų kolektorius. ■ senberniai mokinasi tango, 
Sekantis draugysčių susi- kad pasekmingiau galėtų 

i rinkimas bus po N1800 N. sukti apie vyteles, labai tuo- 
9th St. Reikalinga apkalbę-j mi pasipiktino ir per savo 

tiems sen-

lioriai” ir tam panašiai. La
bai nemalonų įspūdį darė, 
kuomet nėščios moteris, su- kolektoriams širdingą ačiū,'tai jie 
šilusios, pailsusios sykiu 
maršavo.

V y r a i - m a r šu o to j a i, pu rv i - 
ni, apdriskę, užsimovę įvai-j 
riomis kepurėmis, pasiėmę; 
po purviną kūdikį, traukė* 
gatvėmis, kaip tikri Vytau- Į man jis neįvykdintas. 
to kareiviai, kurie nei žings-| 

!nionėra žengę pirmyn promi-.mo merą žengę pirmyn pro- 
jos;greso keliu. Visi nešėsi vė- 
ir i liukus, ant kuriu buvo užra-• »•

syta “Lithuanian Day”. Ant

vauti.
Klerikalai, negalėdami už

sėsti ant sprando turtinges
nėm draugystėm, pra< 
organizuoti liekanas, 
siau gyvuojančias ir net 
rusias draugystes, kad 
dalyvautų toj parodoj 
prisiimtų dalį išlaidų.

Subatoj, 17 d. birželio, po automobilių ir vežimų buvo 
pietų, lietuviais apgyventoj 
miesto daly, New York Avė. 
ir Adams St., prasidėjo ne
paprastas judėjimas: veži
mų ir automobilių ūžimas, 
raitelių belekiojančių dun
dėjimas, vyčių kardų ir šau
tuvų čerškėjimas, davatkų 
rąžančių barškėjimas ir mu
zikantų instrumentų rikta- 
vimas; o kunigai tik stum
do pilkąją publiką, tik rik
iuoja eiles ir vyčių rotas 
prie maršavimo. Iš šalies 
išrodė, būk kunigai rikiuo
ja kryžiokus, kurie tuojaus 
stos su cicilikais į karę.

Šiek-tiek susitvarkė; apie 
4 vai. prasidėjo maršavimas. 
Priešaky jojo 9 raiti policis- 
tai, paskui juos sekė muzi
kantai, paskui muzikantus,

su lokiu parašu:
V. Domaševičius.

Park for a good time”.
Visa paroda numaršavo į 

tą parką, kuris buvo lietu
viams pavestas. Ten buvo 
tautiškos dainos, šokiai ir 
kitokie “tinksai”. Kunigai 
kalbėjo apie lietuvių tautos 
dabartį ir ateitį, o vyčių pul
kininkas “ekspleinino” ang
liškai Lietuvos istorijos sto
vį ir tautos kultūros kyli
ui ą.

Beje, būčiau ir pamiršęs 
paminėti apie šios parodos 
glauną komandierą kun. Dū

simovęs
Ku, uz- 
šilkines

šilkinį cilinderį ii- pasiėmęs
užsirioglinęs ant kumelaitės pazdutę varė apie 200 kūdi- 
whiskey agentas pan Kaži- r~ * • * - ’Toks jo apsirėdymas 

visai nepritiko: jis turėjomierz Waszkewicz, užsimo
vęs cilinderį ir per petį per
sijuosęs pusiau baltą ir mė
lyną kaspiną. Paskui jį jojo i 
Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas, o iš abiejų šalių Vy
tauto, jojo du šarvuočiu, tik 
negalima buvo suprasti,kas 
jie per vieni, ar kokie gene
rolai, ar kunigaikščiai, ar 
paprasti Vytauto tarnai. 
Paskui juos sekė keli apsi
šarvavę kareiviai. Po Vy
tauto pulkui važiavo čiela 

kuriuose 
o kituose'atsisakė toj parodoj daly
tu za i su 

Paskui

j bužiais, arba Lietuvos pie- 
imeniu ir pasiėmęs botagą 
varyti tą pulką jaunų ėrelių.

WATERBURY, CONN. 
Darbininkų streikas.

17 d. birželio išėjo į strei
ką The French Mfg. Co. 
darbininkai. Jie reikalauja 
pakėlimo algų ant 2į cento 
į vanlandą. Ši dirbtuvė ne
didelė, dirba virš šimto dar
bininkų, tarpe kurių didesnė 
dalis lietuvių. Streiklau- 
žiauti pasiliko labai mažas 
skaitlius. Lietuvių tarpe 
kol kas streiklaužių nėra.

Nors darbininkai užsilai
ko ramiai, bet kompanija 
jau nusisamdę policiją, kuri 
streikierius vaiko nuo dirb
tuvės, kad nepikietuotų. 
Darbininkai neorganizuoti, 
bet laikosi gerai. Jeigu jie 
laikysis taip ir toliaus, t„. 
streikas bus laimėtas. |

Iš kitur darbininkai neiki
te į šią dirbtuvę dirbti, nes 
čia kovojama už pagerinimą 
savo būvio.

pikniką,' pamokslą davė 
Įberniams vėjo. *

♦

Mūsų katalikai, tai nelai-- 
mingiausi sutvėrimai. Štai 
tūlas baronas, norėdamas 
pasirodyti geru kataliku^ 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystės susirinkime pa
sakė, kad jis negali prie jos 
prigulėti, nes jaučia savo są
žinės griaužimą. Mat, drau
gystė neverčia savo narių 
eiti išpažinties. Minėtas 
žmogelis išstojo iš šios drau
gystės ir prisirašė prie kun. 
Meškausko sutvertos, kurio
je kiekvienas narys privalo 
atlikti ausinę. Bet čia vėl 
nelaimė! Už ausinę rei
kalaujama $6. Žmogelis, ne
norėdamas Meškauskui $6 
mokėti, nuvažiavo į Montel- 

į'a^ lą ir ten už dolerį atliko iš
pažintį. Dabar jis skaitosi

I streiklaužiu. ,
Nelaimingi tie mūsų ka

talikai, visur jiems nesise-

Lapė. Staliorius.

kuri rengta neva lietuvių 
tautos vardo pakėlimui,taiiš 
gėdos net ausys pradėjo
kaisti.

Tai tiek šiuo kartu apie 
parodą. Vėliaus, jeigu bus 
reikalas, paaiškinsiu, kodėl

vauti pažangiosios draugys-

ATHOL, MASS. 
I Darbinink;

mėjo.

HARTFORD, CONN.
11 d. birželio buvo vardu-

ai streiką pralai- vį^ (pena pas A. Ramašką.

eilė automobilių, 
matėsi 6 kunigai, 
važiavo klebonijų 
savo šeimynomis 
automobilius piškėjo šv. Ka
zimiero gvardijos kareiviai; 
pastarieji pasirodė tikri lie
tuvių vaisko galiūnai, į ku
riuos minia daugiausiai žiū
rėjo. Komandieras, “jego 
visočestvo” Mockevič, mili-

maršavo paskui jį, toliaus, 
apie 25 paprasti “soldatai”, 
užsimovę “soldackas” kepu
res ir apsivilkę įvairių spal
vų mundierius; vieni juo
dus, kiti pilkus, treti dry
žus ir t. t., nešdamiesi vie
ton kardų-lazdas ir Hetsar-

ST. LOUIS, MO.
Šv. Kazimiero draugystės^ 
•lektoriai, Ad. Steckis ir.

seviciui.

Budraičiūtė, P. Žemcckas, 
J. Gudauskas, Ch. Hensieks, 
J. Siudika, K. Vidumis, Ig. 
Tamelis, A. Kuodis, A. Nob- 
rihe, J. Steckis, H. Ross, A. 
Avižienis, G. Jeselis, A. 
dauskas, O. Vaičiūliūtė,

Gu-

; Svečiams besilinksminant, 
L. S. Starret Tool Co. su- K. Baliunaitis priminė apie 

pališeriai” ir įeikalingumą sušelpti nu- 
| “bufferiai”. Streikas tęsėsi, kentėjusius nuo karės. Sve- 
lapie 8 savaites (tūli ir da-jčiai tam pritarė. Aukavo 
bar dar streikuoja), bet šios ypatos: A. Zavackas ir 
kompanija nepildė streikie-1 D. Gerokas — po $1.00; A.
1 J l J 1 C1 Iv c11 cl V 11 ll • Išsyk bu- Kvietkauskas, A. Ramaška, 
vo atvykę streiklaužiaut lie-'J. Gilis, M. Kundrotas ir V. 
tuviai sporteliai iš Kast. Mikolainis—po 50c; M. Ra
iti'f re, N. H , bet padirbėję nianauskas—-30c.; K. Baliu- 
Į)o keliatą dienų, vėl iškelia- miitis, O. Veiverienė, J. Lit

avo iš čia. Tarpe vietos lie-'vaitis, V. Ramanauskas, B.
migelis R.(Zavackas, A. Liaudanskas 
streiklau- ir V. Labackis—po 25c. Vi-

■ so $6.55.
I Visiems aukautojams iš
tariu širdingą ačiū.

L. š. F. vietos kom. kolek.
A. J. Kasputis.

streikavo

girinio, nes jie visai apleido 
tą dirbtuvę.

Black Diamond Match Co.

ję į streiką, bet pastreikavę 
porą savaičių sugrįžo atgal, 
nieko nelaimėję. Šioj dirb
tuvėj taipgi dirba dauguma 
lietuvių.

Reikia stebėtis iš vietos 
darbininkų :veik visose dirb
tuvėse dirbama po 10 vai. į

BROOK LYNO IR APIELINKĖS 
ATYDAI.

. Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. IS- 
plastavojam, iscementuojam ir t.t E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N. Y»
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JUOKŲ KĄSNELIAI
Nėr ko skubintis.

Tūlas lietuviškas klebonas 
įsirioglinęs į automobilių, 
skubinosi į kitą parapiją ant 
keturesdešimts adynų pa
gelbėt savo kolegai kirpti a-

mmgos keliones ištraukė 
su gaspadine butelį karčio-’ 
sios, tai važiuojant kelias

sivaktuodamas kunigas su 
visu automobilium nusirito 
nuo kelio i dauba, iš kurios C c ’

ratunko. Už keliu valandų 
po tam pripodkui užtiko ne
laimingąjį koks tai farme-

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros) niervs.

Londonas. — Anglijos val
džia, atsakydama visuome
nei j priekaištus, būk Ang

gan. kad Įkritau i daubą ir

nepaėme nei vieno miesto,— 
sušunka :“O Dubliną kas pa
ėmė, ar ne męs? ?’

man greičiau iš tos prakeik
tos skylės išlysti, o ponas 
dievas suteiks tau karai vs-

tarno.
Par

Berlynas. — Kaizeris pa
skelbė savo žmonėms, jogei 
vokiečių laivynas laimėjo 
mūšį ant jūrių tik “su pa- 
gelba pono dievo”. Ko gero, 
tai ponas dievas gali užsi- 
pelnyt nuo kaizerio geležini 
kryžių. tt,l'

merys. Piriniau negu ką 
nors pradėt, apsvarsto, apsi- 
rokuoja. Išsiėmė iš kiše- 
niaus pypkę, prikimšo į ją

mas dūmus, klausia:
—O kokiu būdu kunigas

Vienna. — Kaip tik ru-
—Labai paprastu būdu: 

automobilis nusirito ir vis-

joj ir Bukovinoj, Austrijos 
ciesorius Francičkus Juoza
pas ir vėl numirė. Beabejo- 
nės, kaip tik rusai bus su- —O iš kur važiuoji?

Peklos vyriau-Pekla
sias kukorius, Mr. Liucipie- 
rius, per savo agentus Ame
rikoj žada patraukti kunigą 
M. X. Mockų teisman už ga
ubi imą biznio. Mat, šis va
žinėdamas po visą Ameriką, 
yįęšai skelbia, kad peklos 
nėra, būk ji jau seniai sude
gusi. •” • • v

misijų,

Matydamas, kad farme- 
rys dar ir daugiau nori 
klausinėti, o prie gelbėjimo 
visai nesirengia, kunigas su
šuko:

—Ale žmogau, tu manęs 
neklausinėk, bet pirmiau iš
trauk mane iš čia!

Petrogradas. — Kaip tik 
Rasputinas nusimufino pas 
dievą, rusams tuojaus 
dėjo sektis. Matomai, 
arkliavagis ir danguje 
gerą vardą.

turi

nos kamuolį dūmų, nusispjo
vė ir sako:

—Nėr ko tamstai taip 
skubintis. Juk misijos, sa
kei, prasidės net subatoi, o

Išaiškino.
Kunigas per pamokslą 

paaiškino savo parapi jo
nams apie naudingumą van
dens. Jisai sako:

—Dievas sutvėrė daug 
vandens, nes vanduo labai 
naudingas. Ot, napšyklad, 
jeigu vandens nebūtų, tai 
nebūtų kur išmokti plaukt, 
ir tuomet daugelis iš mūsų 
prigertų.

Tai buvo sapnas.

vargonininką, kuris labai 
mylėdavo pavuostyt iš pra- 
baščiaus buteliu. Viena 
dieną kunigas po pietų tru-

Valkata ir milionierius.
Tūlas valkata pasitiko 

milionieriu ir sako:
—Kaip tau einasi, drau

ge!

žiūrėjo į butelius ir sako:
—Žinai ką, Jonai, laike 

mano miego atsitiko viens 
dalykas, apie kurį nežinau, 
ar tai buvo sapnas, ar tik
renybė.

—Na, o kas gi tokio atsi
tiko, prabaščiau? — klausia 
vargonininkas.

—Man taip rodosi, kad 
man bemiegant tu įėjai į 

ir išlakei

vadint mane draugu, tu nu- 
skurėli?...

—Be reikalo pyksti, 
faktiškai mudu esame drau
gai: juk nei tu nieko nedir
bi, nei aš—atsake valkata.

nes

Tarp kapitalistų.
Keturiese kapitalistai lo

šia kortomis. Maišant kor
tas, viens iš jų sako:

—Aš ant vasaros išsiųsiu 
savo pačią į Colorado.

—O aš į Californiją — 
atsako antras.

—O aš į Europą — atsa
ko trečias.

Ketvirtas tyli.
—Na o tu kur išsiusi savo 

pačią? — klausia jo viens iš 
partnerių.

—Aš nesiųsiu niekur, nes 
mano pati visiškai manim 
užganėdinta.

mano kambarį 
pusbutelį vyno.

—Tai turbūt 
nas, prabaščiau, 
gers ia n t vyną,
nau, kad prabaščius miego
jai, kaip užmuštas.

buvo sap
nes aš,pirm

Vokietijos kaizeris sako, 
kad jis kariauja už “kultu-

Anglijos karalius sako, 
ui jis kariauja už “mažųjų

tautu teises”.
€

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

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

MANO BANKA RANDASI 1'0 PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODLi farinas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir 1ŠJIE.ŠKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. 1ŠRANDAVOJU BAKSUŠ LAIŠKAMS — 
GROM ATOM S.
GENERALISE A AGENTŪRA L A I VA K ORČI Ų—-ŠI PK OREI Ų.

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

VISOKIOS RODOS- PATARIMAI DOV \NA1.

BANKER JOHN KOVACS .
m <> i z'i l i !• 11 i a: 15 5 ( LINGrand Street, maspetii, i.
NEW YORK, Boroagh «>f Brooklyn.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sasiuvinvs.

T< lpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido Lietuviška
M UZ1K OS K O N S ER VAIO RIA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 Broadway, So. Boston,Mass.

Geriausias budas del itrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro RJęhter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letvivnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c buteliuką.’ aptlekuae arba
“t'ui».i nuo

F. Al). klCMTLR & CO.74-ao Wagtiln^ton Street, New York, N. Y.

DAKTARAS

IMsitulmtis
419 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.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKAAPTIEKA

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

L Juozas
GRABORIUS

Garšva
(Undertaker)

—4
\\/

* ■ ^7 I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 51 h St., 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Grecnpoint

Telephone 7867 Main

f Akušerka
ai Pabaigusi kurni)
2) College, Bn
e »

į Woman* Medicat 
Bnltiniore, M<1.

Pasekmingai atlieka Bavo darbą prie 
gimdymo. tnipui suteikia vinoklna rixltut ir 
pnuelbą invairiouo motoru Iikohc.

F. Stropiene,2«^a “.Z

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
McKEES ROCKS, PA.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda bučemė ir grosernė.lie- 

.uvių, lenkų ir vokiečių 
dietoj, 
mnimą daryti. Pardavimo priežastis 
—einu i kitą biznį, 
.-esu:
226 Magazine St., Carnegie, Pa.

(49—56)

apgyventoj
Gabus žmogus gali gerą gy-
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jis kariauja už “civilizaci-

Amerikos prezidentas sa
ko, kad Suv. Valstijos turi 
kariaut už “apgynimą hu- 
manitarizmo”.

Hm... gražus tai žodžiai, 
kuriais norima pridengt ka
pitalizmo nasrus ir papras
tą žmogžudystę.

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

sustabdau
Ištraukiu be jokio

Paklauskite, kas

Skausmą dantų 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

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

.1 ei dar m-turi, t ai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsil>aigt .

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškiniojos ponios M. II. SANGER.

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

įvairios Dainos.
Taiyrastora, 2l6puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. 'I arp kitų yra nemažai senoviškų, 
k orias musų seneliai dainuoda vo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

KAINA M)e.
AR VERTA BŪTI TEISINGU? 9
Visada yra žmonių, kurie stengiasi H 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam si knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
' So. Boston, Mass.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiiįskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
A dresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausiam tkausnm dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS dantias atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofisą už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Iinperatrici Mari j A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipiioiauotn New Jersey valuti* 
joj. Turi puikina pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinua nu simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalai esant, galite gnuti patar
navimą.

O. STROLIENfi
Jauniškaiti

819 Walnut St.»NEWAR, N.J.
rr i a 8052Telefonas 4085 Market

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

Aiuoml pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIU Ml 
ŽIBANTI, UNIJA sutaiso kuogra 
žiau-j beria ir orkestrą už prieina 
įmausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių. piknikų, veseiijų ir dėl žlaif 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir kaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet mi 
lor.ėkite kreiptis j L. M. Unijos ofiių 

| po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y
Męs tikimės, kad draugystės, r»ng 

darnos įvairius pasilinksminimu* 
samdyti L. U. Muzikantus, todėl at 
kreipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienant 
savo pilnam nariui.
ia; neturi viršmintos kortos—ti® mu 
zlkantai ne unijistai. Viršminčtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs mėn® 
šiai naujos, todėl samdytojai maloni 
kite pažiūrėti, kad kortor būtų t®' 
singos. Męs tą padarėm todėl, kar 
[Medėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzlkan 
tų Unijos, bet pasivadina unijietah 
(r grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną e®r®- 
don vakarą po N78 Grand 8tr®»t 
Brooklyn, N. Y.

Kurie muzikam

ir ūkių, kuris rūpinasi 
tautiečių gerove ir pi- 

negu 
Duoduko kito.

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mes 
savo 
gi a u 
nuo
visokias rodąs, patarimus 
ir p risiančiu didelį katalogą 
farmu dvkai.

mAvalenčius 
P. O. Box 4, 
Scottville Michigan.

PERSKAITYK!

$2.00, 
dovanų 
vertės 

arba

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia. Pa.

n c !:• ly

ir nusiminęs vyras bei moteris

Kol pritarsiu. Leiskite matt imti jus:] draugu 
Ir gctadariu, Parsisiųsdinkite mano llykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.
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Jonas MATHUS

(
j GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
jį IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ

NAS VISAME SU. 
BOSTONE.

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

JONAS MATHUS

(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Macs.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

... NAS IR KOTELIS.
Užlaiko šaltą alų, peniausią deg

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

S. L. T. PESTYNIK
802 Pembroke St., Bridgeport, Conn.

(46—69)

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminė!as gyduoles galima

$100 
].00

iatorius ................ 50c.
.... 25c., 50c ir $1.0C 
kitokias gyduoles nuo 

vi. ožiu ligų, kurios čia dar nepaminė* 
to-, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS

Nuo Reumatizmo 
Kraujo Valy 
Vidurių Regi

BROOKLYN

iki lu
ir

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

IOSEPH TJPMAN. M. D.
Sperialit.sas Moteriškų ligų

>11 E. 501 h >!.. Neu York, N. T«.
SO \ ALANUOS: 
ryte; nuo 1 iki 2 vai. pe 
7 iki 8 vai. vakare;

.- pagal sutartį.
I:gzam;navirr.a.- DYKAI. Męs iėtJ- 
įme ir pakakome vi.<as ligas ir p»- 

geibstime. Iš kitur atvažiavusiems U- 
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui chant, kreipkitės, me» 
apžiūrėkime ii duosime prietelišką ro- 

j dą. Patarnavimas visai pigus. Neui- 
j mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

r

Telephone Yards H51 or IKK J

tikr^hXTka APTIEKA J
Ufa užlaikome Muogeriaaidai valitia. Su didele atyda lipildam » 

receptai kaip Amerikon, taip ir Esropoa daktarų. Patarimai par 21 
laiškui suteikiam dykai. a

Savin’nkag Ir Provlaoriaa ■
F. A. JOZAPAITIS ?

^61*1 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL. į
Gyvenimo Telephone Drover 7781. m

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešamo, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH'AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų del veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

L SHAPIRO, Lietuviikai Ap tie koriui
411 So. 2nd Street kampan Union At«

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

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

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoudencijiie Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

PILVO LISOS
J »

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu- 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos hvmoroidai), I 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies ■ 
Suirimai gali Imti paseljmiugai gydomi Tainistos ■ 
namuose už labai mažą užmokesti. fl

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie must) M 
pasekminga metodu naminio gydymo lokiu smarkią ■ 
ii- chronišką ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi-B 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, B 
Sukrekūjimo Striktura, Pūslės bei Inkstą Negalės B 
ii- ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip B 
tankiai kankina. B

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

iamlien. .Tojo paša-

mintelių žinijos ii u/turi tekias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienus vytas hoi motei is turėtu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kmie lotina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali Imti sugražinta jusi) senų laikų sval- 
kata, stiprybe ir gyvingnmas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patilti faktus apie tokias 
negales. Nwb'.askite mums pinigų—siuskite tiktai savo 

šv t aut dykai duodamos knygos’ 
Jaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
a it y kiti> t.i brangu vadą j svoi- 

pa luti mais. dus pat irsite savo 
įali būti prašalinamos.

kupono, <■<:

ibtiH ir kaip jūsų n.

PYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
< savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien, 
užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l.iioo-9 so. Clinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią modikališką knygą.
Vardas ir pavardė..................................
Gatvė ir No................................................
Miestas Valstija



LAISVU

L.D.LD Reikaluose PAJIEŠKOJIMAI

SUTARTIS
iarp Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos iš
vienos puses, ir V. Rač
kausko, iš antros pu

ses.

Paj’ieškau švogerio Kazimiero Bud
rio, Kauno gub., Raseinių pav., Sa- 
mališkės palvarko. Seniau gyveno 
Freehold, N. J. Meldžiu atsišaukti.

K. Karbauskas
217 Franklin St., Rumford, Me.

Męs žemiaus pasirašę pa

kančių dalykų:

vers iš originalo (anglu kal
bos) p. George R. Kirkpat- 
rick’o veikalą “War—what 
for?” gi Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija tą 
veikalą išleis.

2) Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija apsi
ima atlyginti vertėjui po 60 
centų nuo puslapio spau
dos (pagal originalo pusla
pius). Viso turi būti išvers
ta 351 puslapis teksto ir 15 
nenumeruotii puslapių prie
rašų prie iliustracijų; hono
raras bus rokuojama tiktai 
nuo numeruotų puslapių, t. 
y. nuo 351 pusi., viso labo 
du šimtu dešimtis dolerių ir 

($210.

PRANEŠIMAS.
19 d. birželio (June) prasišalino 

pas manę gyvenę lietuviai A. Simo
navičius ir Justinas Butkevičius, ku
lte buvo atvykę iš Mass, valstijos 6 
savaitės atgal. Simonavičius vidu
tinio ūgio, juodais ūseliais, Butkevi
čius biskį mažesnis, rudais ūsais. Jei
gu kur jiedu apsilankys, duokit man 
žinią, nes jiedu mane nuskriaudė; 
Simonavičius Šiaulių pavieto, Butke
vičius Šidlavos pavieto, altiniu Kau
no gub.

Brooklyn, N

Malonės atsišaukti šios ypatus:
Liudvikas Žymantas, Antanas Žymini-

Buivida. Visi Kauno gub., Užven
čio parapijos. Kas juos žinot, malo
nėkite pranešti. Atsišaukit šiuo ad
resu :

Konstantinas Iaikauskis
No. 84 S. S. Bergins š ard. Norvigen

l’ajieškau brolio Pranciškau 
nau.-ko, Kauno gub.. Telšių

met u
. III.
žino

•iikoj, seniau gyveno
Malones atsisaukt 

pranešu’, nes turiu s

Baranauskas

I 'ajieškan A nt ano
centu

(50 centų). parapijos

lio. Troškūnų p 
kaimo. Taipgi it

•s. Vidugiriu 
amu M. S'lro-

ciai:
a) $50.00 dabar, pasira

šant ant sutarties;
b) $50.00 kaip bus pri

duota L. D. L. D. sekreto
riui pusė vertinio, t. y. 175 
puslapiai (originalo pusla
piais rokuojant);

c) likusius $110.60 L. I). 
L. Dr-ja apmokės, kaip bus

V i-i Kauno gub.. 
oiilžiu atsišauk t i.

l’ajieškau savo vyro Antano l'lozo, 
ri> anie melai laiko, kaip išvažia- 
. palikdama.- mane u kūdikiai." di-

nn
uratu

I 'a jioškau pu."bro! i o |- ra mišk aus 
uito gub.. Telšių pav,.

Apmokama bus laiku 15 die
nų nuo pridavimo rankraš
čio.

4) V. K. Račkauskas, iš 
i ivo puses, kaipo vertėjas, 
i sas minėto veikalo spaus- 

nimo, platinimo ir per-

• l-rduvienų kaimo, 
ai."išaukii arba kas

J. Paul
žino pranešti.
k as

Detroit. Mich.

di,
spa usdinėjimo teises paveda 
r ‘Rietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugijai, be jokių 
aprubežiavimų.

5. V. K. Račkauskas ap
siima priduot minėtos drau
gijos sekretoriui raiJ.raštį, 
rašytą aut mašinėlės, tokiu 
būdu: pusę rankraščio, bent 
nemažiau, kaip 150 pusi, iki 
31-ai dienai liepos m., 1916 
m., ir antrą pusę rankraščio 
priduos dalimis, kas 15 me
nesio diena, iki veikalo ver
timas ^bus visas priduotas: 
veikalas turi būti visas L. D.

1916

■\š Domicėlė Baliunaitė iš kaimo 
Sūsnikų, Kalvarijos parapijos, pajieš- 
kau 
Jono Žmuidino. Andriaus 
ko

giminių Juozo žmuidino, 
Kavaliaus- 

M. Dambackienčs ir A. Ba’iūniū- 
Meldžiu atsišaukti arba kas ži- 

pranešti šiuo adresu:
Domicėlė B a 1 i ū n a s

Gorod Voronež. Malaja - Dvorenskaja 
Dom Gripcova No. 17. Russia.

not

Piknikas Lawrence

M A PU

pikniką 
siems iš 
parūpins

m inėtą 
pribuvu-

ant 
po

PIKNIKĄ su PRAKALBOMIS ant 4 
, lietuviu socialistu parke —■ 
PARK, Methimn, Ma 
visi yra kviečiami j 
nuvažiuoti. Drgg.
lodau kp. nariai n 

Įžanga y pat ai 25.
a r g a : Karus reikia imli 

Elm St.. Short St., arba ant kam- 
Essex ir Hampshire Sts. su užra- 
“Haverhill” ir išlipti ant Maple 
ir eiti po dešinei i parką.

Rcng.’ KOMITETAS.

Parsiduoda Res
su

ko-

d. lapkričio mėnesio, 
m.

6) Abi pusi sutinka 
tuo, kad paskutinėsės 
rėktos būtų paties vertėjo
V. K. Račkausko perskaity
tos; pakol ant jų nebus jo 
ranka padėto parašo, patui 
negalima spausdinti, 
rėktas vertėjui turės
siųsti spaustuvė, arba L. D. 
L. Draugijos sekretorius; 
Pas vertėją korektos neturi

Ko-
P Pi

taurantas.
Parsiduoda labai geroj vietoj res- 

taurantas, sale dviejų dideliu dirb
tuvių. Restaurante prie stalu telpa 
100 ypatų antsyk. Parsiduoda ir for- 
ničiai dėl 8 ruimų. Biznis gerai iš
dirbtas, gryno pelno ant savaitės 
.$75.00. Atsišaukite šiuo adresu.

J. P. Šidlauskas 
672 N. Main St.. Montello, Mass.

(50—57)

dienas.
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skilvio 
sustirti- 
ir Joki

užkietėjimas, 
nemalimas, 
sios i;ejieiiįs 
simpiotiiiii. • kaip Ii 
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innžnkrnujyslt* ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser 
gančiu. Kodėl neimti

EVERA’S
Balsam of Life

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Basil’s, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,111, 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

Waukegan,Lincoln 111.

Mar

Cumming Ave., Waukegan, 111.

Ill.lų 19 Lincoln St., Waukegan, 
erius M. Kairaitis, 
d lOth St,, North Chicago, 
is Globėjai: M. Rekis,

N. Jack.-on St., North Chicago,

Bučis, I 108 So. Bark Ave.
Waukegan,

ilka K.
III.

DENTISTAS ^.7“
Gvarantuotas ant 20 metq 
Uždėjimą* kepuraitė* 22 k. ... 

Užplonibavimaa 50c ir aagičiau. 
livalyniHH ....................................
Uiploinbarirnaa aukas .............  Il.tfl

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
ta, o vakare apžiūrėt, 

SANITARY DENTAL PARLOR
Sd7 Bedford Ave., Tarpa l-rea Ir 

1-mot gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

' Kalbame iietsviikai.

M 
Bl

B i
V 
K H M■ K3 ‘
M B5! .

(Su'veros Gyvybes Balzamas) laiku ir lokiu budu neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti ? šio vaisto veikmė \ ra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikii. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsima, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštruma. Jojo rami
nančioji veikmė daro .jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius rtr yra pa
tariamas moterims jii sirguliavimuose. Kaina 75c už. bonka.

Pilvo Skaudėjimas.
pmniū nulius: ‘‘Mano pati turAfo pilvo «k:eii’"jiiną. Po- 
Ptnns jai Sovoros Gyvybes Balzamo, ska"dejiina.s sustojo.'*

irkiinrni vaistus, prašyki'.*, Severos vaistų ir imtinai r.’ikiilankitti, kad 
• In'nis tai, ko .h)S rm knlan ja U*. Aplinkos pa laimiuoju Soveros Vaistus, 
jūsų apliokorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai uisisuky-

duotų 
Jeigu 
kito jų tiesiog it musu.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

N U 
R

C ■R •,M N
N 

k aUI w ubu

Far mos
GERIAUSIOS FARMOS,
Pirkite pas mus farmas did'iau- 

sioje Lietuvių Earinerių Kolonijoje 
.Amerikoj. Ta kolionija y a mū-ų už
dėta 190o metais, ir jau apgy vendino
me su 360 lietuviais taimeriais, 
esam seniausi ir didžiausi farmų 
davėjai lietuviai Amerikoje, 
parduodame teisingiausiu būdu, i
dam pirkėjams warantuotus popierius

Abstraktu., 
Me.-, 

didumo farmu

Park, Ill.
Maršalka: A. Plėštis, P. 0. Box 

675. Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibūna knit trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apio 1 vai. po pietų.

III.

pa r- 
Mos

ir vystus

visok i o

budinka

gera

JOKIU 
turime šimtus 

parduoti: iš- 
a . , su sodais 
derlingiausia: 

emiu ir moliu, ir molis 
Ižeme. Geriausia žemė

vų ir de! ganyklų. Turime daug že
mes neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotai.-., pigiai, po 
.$i'>.0() akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekviena.- gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, 
riaušių
pirkti žemes nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiame

lengvų

m ieste 
į ydamas tokiu būdu ge- 

farma. Pasiskubinkite nusi-

norą, ir už ka būsite mums 
Kvie'-'amo visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi 

ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apilinkė pirklybinto 
Scottville'ės ir pačtavo miesto 
dington, Mich.
lion i jose farma?
tiks ant mūsų farrnų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite.
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
viu Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A. KIF.DIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

miesto
Lu-

Nusipirkite mūsų ko- 
;, ir jums

Ture-

DRAUGIJOS,
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ”

SAVO ORGANU:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU

VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

stubos 94 So. 1st St., Brook’yn,N.Y.
K. Vilkas, iždininkas

499 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
F. čižauskas,

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

58 Gansevoort St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitis,
231 Berry St.,

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

Kreivėnas
120 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Samulevičius, Sąjungos rekomen
duojamas perkalhėtojas (tlumočius),
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

New York City.

K.

S.

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

1 l !0 Vi< toria Si.. Waukegan, 
Pagelbininka." J. Werdauskis.

Su įl inkimai at.-ibūna kas tr 
nedėlia kiekvieno mene.-do 2 vai. po 

801 sthpietų,

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

Dauiigvstems. Kuopoms ir Kliubarns!

Prezidentas z\. Atkočiūnas, 
Box 566, Steger, 

Stoškus,
435, Steger,.

111.

Ill.
J. Dambrauskas,

HI.

Box 
l’rotok. raštininkas

111.

361 L Box. Stegei
1 Žilo raštininkas A. Sula.->evjčia,

Box 141, Steger
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis 

Box ISZ, .Steger,
Knygyno raštininkas F. Striške,

KI KARDAS, “BXDGES”, GUZUKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims ir 
t. t. Darau visokius Modalius ir vi
sokias atspaudas draugystėms.

kiekvieno pareikalavimo pri- 
sam polius.

Ant 
siunčiu

111.

Damidavii’ia, 
407, Steger, Hl. 

Susirinkimai at.-Jbūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio nedelioj, 1*. A. Sa

Knygyno iždininką.-

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K Gugis, 1840 S. Haleted St., 
Chicago, IH.

Vlce-Prezldentas S. Maukus, Cor. 
loth & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinėsimų Sekretorius l) M. M 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Suslnešlmų Sekretorius 2) J. N*- 
viackas, 183 Roebling St.,

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

Wotvllle, 111. 
Finansų Sekretorius 2) J. dt*»dul*- 
vičius, 229 N. 6th St.,

Philadelprtu, Pa 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mana. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar 
ket St., Brighton, Mass.; J. Geguži*,, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass., 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 69t 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti varnu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEr 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuria yar po kaucija 
$1,000.00, o Jia įrašęs į knyga* paslųa 
iždininkui.

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

Prezidentas Mar. Urba.
1113 Ferry St., Easton, Pa.

B. Davidonis, 
Ave., Easton. Pa. 
organo užžiūrėlo-

Pirmininko pagelb.
1820 Fai row 

Protokolu Rast. ir

Finansų Raštininkas J*1. Vytenis,
139 So. Bank St., Easton.

Kasierius F. Malkailis.
668 Northampton Si.. Easton,

Ka.-os Globėjai:
Alex Biga,

1222 Pine St.. Easton, 
Maršalka Juz. Tarvidaitė.

1019 Elm St., Easton, 
Susirinkimai būna kas pirmą pel

nyčių kiekvieno mėnesio anglui soc. 
ruime, 439 Northhampton St., Easton, 
Penn’a.

Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook'ya, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminaa,
824 Berriman St., Brook’yn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčlą, 
Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia S vai. va-

•123 Aurora Si., Collinsvi 
Pirm. )»age|bininkas P. Papei

u raštininkas P Kuosevii 
Vandalia St., < ollinsvide, 111.

Fin.
M 7 High Si.. ' 
:i J . Will ima'

užžiūrėloja.-

Susirinkimai būna kiekvien 
. io I -m ų i r G-vių nedėldien į. 
landų po p.elti. Šalie! .-aiej. 
E. Main ir N. Morrison Avė. 
Ville, 1 llinoi.-.

menc

kampas 
t oiiins-

ui:
\ IRŠ1NINKŲ ADRESAI

J 118 So. Winnebago St 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūte, 

G22 Hulin Si 
Finansų raštininkas P. G. Alek.- 

1516—1 lt h
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Gcruliūtė,

So. Winnebago St.,; A. Rlmšiūkė,1113 
So. Winnebago St.
Maršalka F. AIvikis,

816 Wall St.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague St.

Ave.
1109

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūną.-’

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

Turtų Kontrolės
F. Urlakis,

313 Sixth St.,
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,

N, S. Pittsburgh,

Mažiuku a 
Pittsburgh, l’a.

Pittsburgh, l’a.
Komisija:

Charleroi, ra.

W. Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

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

2 kuopos P. T’rancikevičiu.-i,

l’a,

St., 
Pa.

a.

Pa.

Pa.

Pa.

25,000 KATAL10GŲ DYKAI!
SU LIETI VIšKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK G5 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c partinę markę, o apt«« 
rč-i didelį ir puikų katalogų, kuriami- rasi visokių geriausių ARMONIKŲ, 
SKRIPKŲ. TRII BŲ. ir daugjbę kitokiu MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ. ISTORIŠKŲ IK MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvii- 
koį kalboj. Puikiausias koncertinis Armonika 
Kainos labai prieinamos. 
5x6’. ."U 310 paveiksb'I:ų 
tikra lietuvi, o gausite 
škaplieriai 60c. tuziną .

ėjus veikalui iš spaudos, ap
siima pasiųsti to veikalo po 
2 egz. New Yorko Vieša
jam Knygynui (42 g. ir 5th 
Avė.) ir Suv. Valst. Kong
reso knygynui Washingto
ne.

8) L. D. L. Draugija ap
siima suteikti vertėjui 10 
egz. minėto veikalo be teisių 
pardavojimo.

Visus viršiaus išdėstytus 
šitos sutarties punktus ap- 
siimame išpildyti ir tai pat
virtiname savo parašais ir 
garbės žodžiu.

V. K. Račkauskas,
Vertėjas.

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Komi
teto nariai:

Leo. Pruseika, pirm. 
J. BeneseviČiūte, sekr. 
Kazys Liutkus, ižd.

Parsiduoda Motelis.
PR1CEBI RG. PA.

Didelis Kotelis ant pardavimo—ne 
namas tiktai biznis.
—plytų, geroje vietoje, 
apgyventoje, biznis 
priežastis pardavimo 
pirkau namą kitam 
pirks šitą biznį, tas 
gu kas mylėtumei iš 
kų, prašom 
pačiam dėl

Adresas: 
1231 Main

atsišaukti 
pažiūrėjimo

Namas mūrinis 
žmonėmis 

gerai išdirbtas; 
yra, kad nusi- 
mieste. Kas 
nesigailės. Jei- 
lietuvių ar len- 
arba atvažiuoti

St.. PRICEBURG

Mentholatum Co. ir 
aptiekoriai pripažįsta

visi
go-

ei-most imi veidą prieš 
per kelis vakarus, padaro 
ir skaisčiai baltu. Varto-

bal- 
bOS 

ryte

Ar nori but gražus?
Jei taip, tai nusipirkite mosties, ku

rių išdirba 
daktarai ir 
riausia.

Ištepant 
nant gulti, 
veidų tyru
darni tą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir dėmes (plėt- 
mus), saulės nudegimus ir lašus. 
Mosties kaina 50 c ir $1.00.

Merginoms, kurios nori būti 
tai-raudonos, męs turime prio 
mosties pritaikytą odos pudrą,
patrynus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai balta's-raudonas ir niekas 
negali pažinti, kad prigimtas. Tas 
pritinka ir vyrams. Kaina 50c ir $1.00.

Odos muilas tikrai išgydo spuogus, 
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25c, .Adresas:

J. RIMKUS
Holbrook, Mam;

(566-68)
Box 36,

j.

j.

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Sekretorė J. Benes,
1780 St. John's Place, Brooklyn, N.Y.

įninkąs K. Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N.

Literatūros Komitetas:
Vid.sas, 229 N. 6th St., 

Philadelphia,

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtč,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Ixiupurex,
kuopos Ig. Ra.sinskis,

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

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

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

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

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

8

K.

P. Kurki:'
Philadelphia,

Pa.

Pa.
J. Karalius, 1810 S. Halsted St., 

Chicago, III.
n?Jg..L'. '2'1’n __ _________________

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK. ILL.

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose

Fin. raštin. W. StrumlMa,
1814 So. 50th Av*., 

Iždininku F. Laplnakl,
P. O. Box U9t,

Park, III.
Box 600.

Cleoro, UI.

MolroooAJt
P. o: Box 1109, Melrose Park, III.
Iždo globėjai: W. Janguos Box 675 ir 
Ji SnanHa, P. O. Bax 761, Molrooo

bitei

N. Y.

n. y.
Grand

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA, CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

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

161 N. Main St., Ansonia, Conn.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Conn. 
Knygių* O. Radzevičiūte.

264 N. State St., Ansonia, Conn.
Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys, 

1QP Liberty St., Aneonia, Conn.
Knygiaus raitininkas P. Labanauskas

491 Main St., Ansonia, Conn.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre St. 
Pirmininko pagelbininkas T’. įsėda.

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

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

1227 E. Pine St.
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 30 

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

Maršalka W. Svintickas.
515 W. Pine St.

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

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS of A. PRASF.RIŲ į 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

Finansų raštininkas VI. Jiečias,
• 67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
538 Lorimer St., Brooklyn, N.Y.»"

76 ir 103 raktais. 
Sapnininkas, dydis 
visokio tavoro pas 
iz> parduodu pigis<< 

Sapnininkas 50c., agmitams duodame 60%.
112 GRAND ST., 

BROOKLYN, K. «

su
Naujausias Lietuviškas
Kaina 50c. Reikalaukite i 

.'-ingus tavorus. Agentam

W. S. Waidelis

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

T RE J ANKA
Šundrda U ivūeiį' tfydaMČŪf V

Sut*u>-.a nrb* •aMenei
yra geriausia vre-tu arbt karčiu 

vyra dtl kkilv»<x
Gydo visokias skilvio ligas, ne malimu, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimu, nemerų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio hgax. Geriausiai 

pat-iiso apetitą.
A ,‘RTOJI Nt A S Virtu pake'.j irtu cyd»n?ią 

» tvtr.rnų užmerkti j vieną kvorta čy«to sptruto 
• ek pat vandens, arba livtrtl čystame van

deni e i- po ią valandų <*rU po pu»c Miklclto

VINCAS J. DAUNORA, Aptieherim
229 Bedford Ave, Brooklyn, M- Y.

KimpiB North 4-to» f*tvi». si

e

«5 «

o .2 °

3 6 J

AD NAD! Nusipirkti Gerus All 11 VAI ČFVFPYKUS?

101 GRAND 8T

CEVERYKUS? «
Jeigu taip, tai *
met eik į j «

J. MARTINAIČIO J 
, ČEVERIKŲ KR A U" 1

TUVĘ, 5
kur galėsi pasirinkti J 

k pagal savo nor^. i 1 
I J. MARTINAITIS { j

BROOKLYN, N. S. j

SERGANTIEJI!
AR NUSTOJOTi SVEIKATĄ 16 

Diena po dienai, meiaa po
■ žalimo gydymą aergaoČig tmool|. 
Peraiatatykite aao, kiek 
džiao, 
Jeigo 
tojant 
noolat
lawkdamaa, kreipki* paa feral oo- 
prantantį daktarą ir apeclaliatą

DR. LEONARD LANDES

U<y- 
kiek palinksminai reni*4. 
jomis xyvenimaa įkirijo var- 
▼tsokiaa gyduole* ir JauCiaMe 
blogiau, tuoKat, oleko oa«

ryti, kad iigelbSti gyvastį ir paaiU 
kina apie ligą- Gyxaa per 20 metą 
visokia* liga* *r didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, ai
sti ritiną kraajo, pilvo, iirdies, plan* 
ėių, jaknų ir tt.

Di! gydymo nervą tr lytišką ilgą 
taria viaieuia gerai žinomą elektrišką 
a|Mirt>ą ir X-apindaHal, per karią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatus, dil to, 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas Šlapame,
ant rytojau*, bet tuojaa ateikit* pa* 
gerai žinoiaą

D*. LANDUS

PBUtASTIES LIGOK

NeatidfliokiU

▼al. vakaro, ftyontadloniala aao 16



LAISVI

VIETiNESŽINIOS.
CloAckmakeriams 

pašelpa.
Neseniai New Yorke su

sitvėrė is žymesniu piliečių 
komitetas, kuris rūpinasi 
sušelpi m u st *’n; k*i < > j a n c i ų 
cloackmakerių. j trumpą 
laiką tas komitetas jau spė
ję surinkti 30 tūkstančių do
lerių. Pinigai bus perduoti 
streiko komitetui.

Veik visos darbininkų or
ganizacijos ueda savo pa
stangas, kad prigelbėjus 
streikuojantiems darbinin
kams. Nekuriu organizaci
jų darbininkai apsidėjo tam 
tikromis nedėlinėmis duok
lėmis, kurios eina į cloack- 
inakeriu iždą.

€ V

PRANEŠIMAI.
Seredoj, 28 d. birželio,

birželio 11 d. iš priežasties 
lietaus, įvyks šį nedėldienį, 
birželio 25 d. Laivas “High
lander” išplaukia iš Batery 
prieplaukos 9:15 ryte, iš 
West 132-ros gatvės prie
plaukos—10 vai., o Yon
kers—10:30 prieš piet. Ne- 
norintieji ant laivo pirkti 
maisto, privalo pasiimti iš 
namu. Kurie išvažiuos, tai 
nesigailės praleidę 75 cen
tus, nes gamtos scenerijos 
gražumas ir puikumas yra 
vienas iš gražiųjų pasauly
je. New York apielinkės 
gamtos grožybių supažindi
nimo tikslui ir surengtas šis 
išvažiavimas.

Komitetas.

Darbininkų streikas.
21 d. birželio, apie 10 vai. 

i vte, R. Neumann and (’o. 
Fancy Leather Works, Ho

le susirinkimams; viskas į- 
taisyta kuogeriausiai. Par
siduoda iš priežasties miri
mo savininko. Norėdami į- 
gyt gerą biznį, kreipkitės

M. DRAUGELIENĖ
73 Grand St., Brooklyn,N.Y.

ISSIRANDAVOJA labai geras for- 
nišrui ”is ant pirmu lubų, labai geroj 
vietoj. kaina prieinama. Atsišaukite 
pas

r. PELKAUSKĄ
168 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

t lt) 52)

SV\RBl \\l.ll!i\\.
Kokios iki šiol Brooklyne ir New 

't orke dar n> buvo.
Jeigu turite senus arba pagadin

tus t’orniėiu . lai kreipkitės pas ma
ne. o aš perdirbsiu i nauju gražiai, 
gerai ir pigiai. Aš nedarau .kirtu- 
mo, taisau nuo puikiausiu iki pras
tinusių ir puikiai panaujinu. Todėl 
Brooklyn*) ir New Yorko lietuviai 
esant reikalui kreipkitės prie lietu 
vio, o aš būsiu jūsų namo rakandų 
gydyt ojas.

.Adresuoki! :
S. ŠMOKIS

9S N. Il h SI.. Brooklyn, N. Y.
(-0 52)

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS

Pirmos ivnasos Cafe
GERIAUSI GŪRY.MAI

Inipgi suteikiu rodų visokiuose at- 
si'.ikiinuo <■ ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

211 York SI., Brooklyn,N.Y.
Telephone Main, 5615

JOHN KULBOK, Cafe VINCAS VAIVADAS

TEISINGIAUSIA

C A E E

Pakele- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau 
šiai ir vi

sados

UŽEIGA
2ė3 WYTHE \ V E., kamp. North 1st 

BRUGMAN, N. Y.

I elephone Green point 5’t||.

Didelis hotel;,-, gera vieta pakele- 
vingiems, kambariai įtaisyti pdgal 
naujų madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK Locnlninku
291 W) I'll i: AVE., Corner So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

SPORTING CAFE

Puikiausia ir švariausia užeig» 
Užeikit* Ir persitikrinkite

112 Grand St., Brooklyn,N *
Tek-phone Stagg 3534.

4‘Laisvės” redakcijoj bus su
sirinkimas L. S,. S. 19 kuo
pos teatrų rengimo komisi
jos. Todėl meldžiame visus 
aktorius-mėgėjus atsilankyt 
į šį susirinkimą, nes bus pa
skirstymas rolių veikalo 
‘ Patamsio Galvbė”. Pradžia 
8 vai. vakare. Komisija.

Bayonne, N. J. — D. L. K. 
Vytauto draugystė ir Liet. 
Ūkėsų KUubas rengia pra
kalbas, kurios bus 22, 24 ir 
25 d. birželio svetainėj Ga
ja tol Hall, Broadway ir 22 
gatvė. Kalbės kun. Moc
kus. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga dykai.

New Yorko Lietuviu Po
litikos Kliubo 1 ”s išvažia
vimas Į Maple Gi e Parką, 
L. L, nedėlioję, 25 d. birželio 
(June), 1916 m., pradžia 
.10 vai. ryte. Įžanga vi
siems dovanai, šis išvažia
vimas bus su įvairiais pa- 
marginimais. J. Kačergitis 
trauks išvažiavimo paveiks
lus. Atsilankykite kiekvie
nas

i a s g a :—Važiuo
kite 8th Avė. su ' permaina 
ant 59th St. Crosstown, išx

boken, N. J., darbininkai iš
ėjo į streiką, reikalaudami 
vieno dolerio į savaitę pakė- 
umo algos. Minėtoj dirbtu
vėj dirba apie 250 darbinin
kų, tarpe jų randasi apie 20 
lietuviu. Visi darbininkai 
priklau-o prie unijosistreik- 
laužiauti nepasiliko nei vie
nas. Darbininkų ūpas labai 
pakilęs ii* laikosi vienybėj. 
Geistina būtų, kad lietuviai 
ir ant tolinus laikytųsi vie
nybėj. Jeigu tarpe mūs bus 
vienybė, tuomet, be abejo
nės, greitai st reik:1 laimėsi
me.

Jeigu kapitalistų laikraš
čiuose bus pagarsinta, kad 
•minėtoj dirbtuvėj reikalingi 
darbininkai, neapsigaukite 
ir neikite dirbti patol, pakol 
męs ncpranešime.

Streikieris.

Nauja firma.
J. Ambraziejus, išvien su 

B. Šcegausku, atidarė naują 
biznio firma (Real Estate 
and Insurance) po N108 
Grand St. Ponas J. Ambra
ziejus dabai* jau nebebus 
“Vien. Liet.” administrato
rium.

lipkite palei tiltą. Taipgi ga- PARSIDUODA geras na- 
lima važiuoti 2nd Avė. ela-imas ant dviejų familijų, ge- 
veiteriu, išlipkite ant 59th roj vietoj, kampiniai lotai 
St ir nuo.tilto nulipkite že-, taipgi parsiduoda prie tos 
niyn ir imkite karą Janiai-‘ stubos už 82,200, reikia įneš- 
ca Station, paprašykite kon-l ti 200 dol.. o likusius ant i>- 
duktoriaus, kad išleisti] ant | mokesčio. Randami Eliza-
Maple Grove parko.

L. S. S. 52-ros kuopos 
išvažiavimas.

Kuopos rengiamasis išva
žiavimas Hudson upe į In
terstate Bear Mountain 
Parką, kuris tapo atidėtas

.beth’?, N. J.
BALTRUM LENKUS

i 155 \\’. 18’tli Sl.New York (’.
Į (50—52)

1 PARSIDUODA S ALI U N AS
I už prieinamą kainą, vieta 
‘išdirbta per 25 metus, su sa-

Pranešimas visu žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

sio.-, rūšies BIZNIUS po visas dalis 
\merikos. .Jeigu nori pirkti bent ko

kį bizni arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbta.- 
ir už kokia kaina norėtum parduot, 

i Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
.mušte nori, koki biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taippat 
tins i pildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokia - nrovas ■ geriau-

i šiem. a<hok.a/amsi, kaip I*-gališkas,

Ilės pas 
t M. B \> I. \S IK J. BUŠU

' taip ir krim inaii ..•i . 1 aip-pat ei-
i namo u Ž ’ l>< l’Sil.M ■ oj.i vi. okiuc.-e r< i-
; kainoje. \i..us augš; :au paminė! u
i dalykus . ’Ill,;-, all i.-.same t<‘i.-ingai ir
j .-.ažinišk ai. Reika ie •, i uomi'l k t »‘i pk i

, informacijų, kreipkitės pas
A. M ENK ELI U N Ą

39— I6th SI., So. Brooklyn. N. Y.

i 1 9 Grand Si.. Bi<>i>kivn, N. 7.

A MENKEI.'UN V 
uomi pratę-'u. s.vi aš

s 
parduodu

lot u ■> Hatinia, N. J. lenu randasi
7 ar daugiau dirbtuves ir 2 stotis ar-
ti '< flu. subway budavojama ir greit
bus užbaigta. Fordas užpili<o 8-1 ak
rus žemės ir Imdavos dide le fabri-
k a. I’odėl orėdami sužinot daugiau

TEISI NGIAUS1 A LIETUVIŠKA

APTIEKA
Brooklyno ir visoj apiolinkėj.

Gyduoles teisingos, patarnavimas 
»draugiškas ir kuomandagiausias. Gy
duoles galima gauti per pačia ir ypa
tiškai.kokios 'ik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 

įgyduole,.;
Nuo Reumatizmo  ........... SI.00
N uo kojų prak ail avimo . . . 50c.
N uo perša'i mo mįlU'liai 75c.
.Nuo pleiskanų ir plaukų' siin-

i :kimo .... $ 1.00
ai augimo lėliukų ... $ 1 .00

i N11 > v i .-takių i'žt rynimo ant
■ ’jų .......... ............’............. 25c.

1 Tikra !■»: u vi ’.ka t ><>,anka 25 ėOc.iršl
i-lip pat visokį . vai..tų dėl x i. uk.'ii

i y t'-k i . ,-;u ka:p h i vyru, taip ir d*'1
r '■ o t <• ri i \ i. ok. i patarimus duo. m
• U Kai. Klau iaiu i per laiškus, icnri
.-mnėia ”k k ra e /.fui!'Icii ai. akymui.

Recepins . ulai au tei.->ingai ir su
didžiau siu at. arg ūmu. Taigi, lietu-
viai, visados kreipkitės pas mane, o 

, būsite užganėdinti.
1 Lietuvi* Apbiekorius ir Savininkas

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

Trečia EKSKURSIJA

<#•* 5 

k

• ' f

' 'M*

**, • u
► . ‘C- rJ ....- c

• 'VS fer . . .

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS KLIUBO BROOKLYN E 
Atsibus Nedėlioję.

2 Liepos-July, 1916
Važiuos botu įCroton on the Hudson.

Botas išeis 10 vai. ryte nuo 2-ros (Metropolitan 
Avė. stoties). Muzika kogeriausia.

Įžanga ypatai 50 centij.
PASARGA. Davažiuoti iki Williamsburg Plaza ga

lima visokiais karais persimainant ant Crosstown karo, 
kuris davežš iki Metropolitan Avenue. Taipgi galima 
važiuoti Greenpoint Avenue karu arba Grand St. karu.

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALI U N AS

Kiekvienam smagu už

eiti j gerų vietų ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

-UI KEAP St.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2161

K. LIUTKUS

.Jei nori, kad g<rai išrūdytum, pirk 
skrybėles, marškinius ir visus aprė- 
įlalus pas K. Liutkų.

Apie geruma tavoro ir teisingumų 
kainu, m-r- ika'mga u'rti.,. N<-.-a visi 
brook!ynu-ėiai gerai žino, km! pigiau 
ir geriau niekur mmatmi, kaip pas

K. LH IKI S
l.!1 Grind Slreet. Brmiklyn. N. Y.

larti Berry SUj.

Tol. 8S5 (I remi point.

SENIAUSIA l ŽEIGOS

VIETA PAS

A. Shrupski
Pas mus galite gauti skaniausio 

Alaus, puikios Degtinės ir skanaus 
Vyno. Patarnavimas puikiausias, 
ateikite, o persitikrinsite.

A. SHRUPSKI
61 S. 2nd St., Brooklyn,N.Y.

RUIMAI ANT BANDOS.
liflirandavoja geri keturi Ir trį« 

Kambariai, kurių landa $7.00, 58.00 
ir $9.00 ant.. mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pngal naujausią ma- 
d^ t*u maudynėmis. Arti sakaunėi, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GlKN'iS, avpirintembni 
Mb Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 

Arti NeeLer Avė. Ir Nr.snau Ava.
Reikale t el.fonuot 4561* W.
(Ireenpoint.

PETRAS NAUJOKAS
Firmas Lktuviikatf
RESTORANTA8.

A. .Kundrotai

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKSTIS
— C A !•’ E —

Kiekviena pakolevingų priimame 
kuogražiausiai ir visados. Tikra lie- 

j luvišką užeigą.

Į542 E. 1 lih St., NewYork
Uor. Avė. B.

K. HENSAS
CAEE IR POOL ROOM

Tai yra geriausia vieta linksniai 

laikų praleist.

K. HENSAS
69 Gold St., Brooklyn, N.Y.

Telephone Main 7528.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktarai J. Misevicis
SPECI.) ALIS TAS ŠIRDIES IN 

PLAUČIU LIGI.'.
Va'andos:

Nuo 8 —10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare
270 BERRA ST., BROKLYN, N. ‘

PUIKIAUSIA IR DIDŽLAUSM
FOTOG RA FIJŲ G Al ,E RI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekame 

tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, kaitins 
prieinamos. Galerija randasi visiems 
parankioj vietoj tarpe No. Ith ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.
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ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

žiūrėti MALIAUSKO ir VIDŽIŪ
NO forničių krautuves. Kainos 
daug žemesnės, negu kur kitur. 
Su užmokesčiu—užmokėsi, kada 
turėsi.

J 
A 
U 
N 
A Geriausių išdirbysčių vėliausios 

mados vaikams kerečiukal nuo
$5.98

Turim* daug visokių Aisbaksių.
Kainos $4.98
50c. ant savaites.

V'isado.^ klauskite P. Naujoko Ciga
rų kokiame m-būk store ir saliūne, jr 
gausite gerų cigarų, o ne kopūstų 
lapu. Mano rabrikas:

359 Broadway, B’klyn, N.Y.
(ČR. HEAP ST.

T
to

Pagamina llctvvliklM
valgius. Platas gadma gauti p« Ila, 
20< Ir 25e.

Alijošius Grinkevičius
i Hope St., Cor. Roebling BL 

BROOKLYN, N. Y.

Vienatinė automobilių mo- 
i kykla, kur mokinama sulyg 
f naujausios sistemos tavo pri

gimtoj kalboj. | 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, li
no-i mažiau-į dalykėlį prie ma
šinos. 'Ja profesija yra gerai 

{apmokama. Kaina už kursą 
$E>.Otl. Laisnius gvarantuoja- 

j me. Kursus Ii lankyti dieno- 
! mis ar vakarais.
Į INTERNATIONAL SCHOOL i 

Į j OF AUTOMOBILES | 
3 117 East 40th St.,New YorkCity » 
|» Instruktorius—Mr. Paul Gvolu. | 
W-— ---- --- ------------ J

Macys & Marcin Furniture Co

tv

Brooklyn, N. Y,

'riua^, kud ii 
i.-.oA įstaigou 
liūtų užganė
dinti ne iim- 
tal, bet tfike- 
< ančiai iuieBių 
vieoklw kleeų.

(Į kraštų ir ___ ,, __
}|}$LOO ar $2.00 į savaitę, 
i' lieka tikrais savininkais

198’200 Grand St
Tarpo DriggR ir Bedford Avenues. 

Telephone 2372 Green point

Šimtas kostuiv erių visų 
tautų, išmokėdami 

, paai -

riaušių daiktų

Kodėl Br«- 
įklyniečiai ne
dali turėt, kas 
deniu patinka 
c reikalinga.

Jūsų tarpe 
-icnintėlė to
rtą krautavl

'lakiu.

, V

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IšRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES 

VARDU

“ Manhattan Hat ”
Pirmiau, negu tu kur ki

tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
pa ma Skrybėlės, kurios iš
statytos lange

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne
Tu pats persitikrinai, kad skrybėlės naujausios mados, gariaugio 

Išdirbinio ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuoiama už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausial

ATEIK IR IŠBANDYK!




