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VI Metas

želiu, šias žinias rašant, vis 
dar likosi vietos vilčiai, kad 
gal karė ir nekils. Geriau-

žmonės
neprileidus

'Tris žvmus Mexikos vy
rai, unijų vadovas Atl. naci- 
onalio knygyno prezidentas 
Manuel Rojas ii- žymus vei
kėjas Rolland vyksta į EI 
Paso, kur pasimatys su žy-

!priešininkams žadama am- kalų ministeris, baronas Iši- 
jnistija, jeigu padės kariauti hi, pranešė Amerikos “Asso- 
su Amerika. .dated Press”, kad Japonija

Sakoma, kad milionas me- nešelpsianti Mexikos aininu- 
xikieeiu stos kariauti, jeigu nicija ir ginklais.
tik kils karė. I Ministeris dar pridūrė,

EI Paso. — “New York kad visos Japonijos dirbiu- 
Press” praneša: iš Juareco ves už\cistos užsakymais 
atėjo cirkuliaras, jog tame nuo talkininku, kad stačiai' 

; momente, kaip tik kils karė, negalimas daiktas gamin 
'Carranzos viršininkai tuo- aminuniciją ir Mexikai. 
jaus turi areštuoti visus ka-; Japonija tikisi, kad Am 
talikų kunigus ir dvarpo- rika su Mcxika susitaik 
irius (rietificos), kurie pri- siančios gražiuoju.
taria Amerikai.

linais AineriKos uiiKos sau- m 
ninkais W. Brvanu, Walshu C; 
ir kitais. pi-

nepripažinusių ( 
valdžios, dabar

VIENA MEXIKOS PRO-

i s t v rimo
antikių t

ms e ne- rr..
ridėjusios

įsitikime su I nija, kuri priguli Mexikai.
Kuomet visoj Mcxikoj ne-

----  pasibaigia revoliucijos irmilitarizmu. kuri išsiuntinė
ja telegramas žymiausiems 
Amerikos ir Mexikos veikė-1 
jams, taip-pat reikalauja,' 
xad nesutikimus tarpe abie-,x v|<(, Kas ji jokių susidūrimu nebuvo ir
jų šalių reikia išrištjirbit ra- pradėjo—nėra tikrų žiniu.in^ra< 
?ijos keliu. Abidvi šalis turi \'jrlp meta kaltę ant, kitų.1 
paskirti įgaliotinius į arbi-: Jspradžių sakyta, kad ame- bernator 
tracijos komisiją. Irikiečių pusėje žuvo 12 ka- Tinusias.

Unija ko\ ai su mikitai iz- j pojyją jp ty paimta nelais- D šiaurine ( aliiorui ja pri
mų reik<Xiauja, kad Ameiika yęa Vėliausios žinios bet- guli Ameril'.ui. Kaszin ar ir 

i.' ii nekariaus?

PIRMAS MūšYS.
Pirmas mūšvs tarpe1 ame ■joj viskas labai ramti ir pa

Pietinės Californijos gu- 
rnatorius sakosi neka-

“SOCIALDEMO
KRATAS”.

Tiktai ka gavome Lietu- v v > 
vos Soc.-Dem. Partijos už
sienio biuro leidžiamo “So
cialdemokrato” N6-7-8. Ga
vome tiktai vieną egzempl.

šis “S.-D.” numeris pašvę
stas dvidešimtinėms Lietu
vos Socialdemokratu Parti
jos sukaktuvėms. Jame tel
pa gana daug įdomių l$100 dėl varymo 

į sti’aipsnių, iš kurių ir “Lais-ikos propagandos. 
Įvėje” perspauzdinsim: 
'socializmo istorijos L

Socialist Party ir Socialist PO Černovicų užėmimui, ei- 
Laboi Party. Konferenci ja I na. labai Pasekmingai. Ru- 
tarsis apie abiejų socialistic |sai n/Tmė jau tris mieste- 
ku partijų susivienvjima. iblls' Xlsai ait: piie Rumuni- 

$100 del partijos."- ‘'•ubežiaus--Gnrahumo-

Dvi I Jet uviams

“Erškėčiu keliu”. Tie Socialistu » I <■
straipsniai, tikimės, bus į- kompanijos 
domu perskaityt musų skai-1 rudeni būsi 
tytojams. |Thompson.

rublių. Dabar ji vėl pra
šanti 3 milionu rublių. Ta
riaus, anot “Rygos Garso”, 
finansų ministerija atsisakė 
išpildyt Zubčaninovo- prašy
mą. Ji dar neseniai davusi 
tai draugijai 1 mil. rublių, 

miesteliai randasi apkj 50'bet jokių atskaitų nėra.
‘ ; Einansų ministerija pra

eit ir apie 5 mylias nuo Ru- šauti Zubčaninovo parodyti 
munijos rubežiaus. biudžetą.

Nelaisvėn paimta 800 au-j 
stro-vengru. Eaktiškai visa

T‘i $100 ni-Vb’ą į Įlietus nuo Černovi-i 
savo testa- 
W. Sieker. 
socialistams Kurše pastaruoju laiku la- 

li sumažėjo gyventojų.renkamosios ^ i/^enų
menadžerium šil",a ,lal’a1' •'/' -’au 1'lls1-' '"'"-j..............................................

Ui.oiKvoc r.> ..i I koše. Rusai visai jau \ eik ■ sminku išsiųsta \ okietijon.
Iš visu didesniųjų Kuršo“Mil\\ aukee

mikoje su amerikiečiais so- socialistų kompaniją, sako, 
cialistais “Socialdem.” neiš- jog laid. Komitetas nešiojąs 
laiko iki galo deramo jam už “peace at any price”. Pa
rimtume ir tuo,bent išdalies, Ilauksime rudens, tada viską

Laikraščio administracija 
iko, jog “dalykai pas mus

žinome, kaip Ims ateityje su
M

ims

pamatysime.

maisto iš Ant 
ja ir Pranei ja

Anglį- i

jeigu tik
Mintaujoj iš

Austro vengrų kariume-'pie 5,000. Vokiečų valdžia 
ne traukiasi ir traukiasi at-;neleidžia savo invalidams su

Užtat Volinijoj, Į vakarus(ti Kurše. Retame ir svar- 
nuo Lucko, vokiečiai ir aust-;biame reikale leidžiama ku-

vokiečiu kariumenč, Idiniui apsigyventi Kurše.

tuojaus atšauktų kartume- gi sako> kad užmUštų skai- 
čius yra daug didesnis. Iš 

Washington, D. C. i ju 9 žmonės sugrįžo.
Gompers, Amerikos Darbo ' ^yistik galutinių žinių nuo 
Ledcracijos prezidentas te- |Amcpikos generolo Pershin- 
egrafafo Mexikos darbmm-: g() dar neatejo. Jeigu pasi- 

kų vadovams, uztiknnda- tvirtins,kadmexikicčiaiap- 
mas juos, jog A. D. F. pada-|SpjĮę amerikiečius iš visų 

pusių, įtaisė skerdynes, tuo-1 
met tuojaus galima laukti 

įkaręs apskelbimo.
Abelnai imant, visame pa- 

rubežyje labai neramu. Te 
> kitime padėjime galim 
laukti visokių provokacijų.

tik būtu taika.
Gompers tarėsi su tūlais 

vado-

Gompers vėliaus matėsi su 
prezidentu Wilsonu ir pra
nešė jam, jog Amerikos dar
bininkai nenori karės.

Visos Amerikos socialis
tai rengiasi prie didžiausių 
protestų. New Yorko pa
vieto socialistai jau suren
gė mližinišką taikos demon-

reitą subatą, kur kalbėjo M. 
Hillquith, J. Wanhoppe, A. 
Benson ir Algernon Lee.

Ambasadoriai pietinių,

kad neprileidus prie karės.

VOKIETIJA?

kosi turinti informacijų,kad 
už Carranzos pečiu stovi

DEGTINĖ IR ALUS LIE
TUVOJ.

“Rygos Garse” skaitome:
U

; no.ja vienas isbegęs neseniai 
|iš Lietuvos, atidaryta vėl 
j degtinės ir alaus dirbtuvės.

SUV. VALSTIJOS SIUN
ČIA MILICIJĄ ANT ME

XIKOS RUBEŽIAUS.
Washington, D. C., 24 bir

želio. — Karės departmen- 
tas išleido įsakymą, kad Ibių ir miežių sekvestruotų 
Wiscounsin, Kansas ir Mis-'iš vietinių gyventojų. Dirb- 
souri valstijų milicija tuo-:tuves gi, kurių valdininkai 
jaus būtų pasiųsta ant Me-1 išbėgo į Rusiją/ paimtos val- 
xikos rubežiaus. džion.

jos. vietas, kurios yra vokie
čių užimtos.,

Vokietija stato būtina są
lyga, kad jos kareiviai,esan- 

pasa-1 ti užimtuose kraštuose, iš 
ten jau gautų maisto.

vokiečių valdžia atleido bul-

pradėjo jau
kovą ir rusų ofensyva pasi-'sprogęs 
baigė. Visos rusų kontrata- Užmuštų esą apie 50 ir daug 
kos užsibaigė nepasisekimu.(sužeistų kareivių. Paskuti-

Apygardose Styro upės lipniuoju laiku Panevėžy nuo- 
ties Stokhod rusai taip-pat lat kįla gaisrai. Neseniai

Panevėžy, anot “B. V.” 
sandėlis.

baigė.

Rusų generalis štabas pn- kuri manyta siųsti frontan. 
pažįsta, kad ties Lucku ka-'Sudegusi taip-pat ir auto- 
riumenei nesiseka. Aiškina- [mobilių pašiūrė. Didelis 

i ii*.gaisras kilęs ir vokiečių mil- 
Tik retkarčiais turkai pra_ I austrai ga\ o žymios paia-tų svirnuose, 
neša apie rusų stūmimą at-|mos ls D’ancūzų ir 
gal. Rusų mėginimas pra-l

RUSAI ATSTUMIAMI.
Jau nieko nesigirdi ar

rusų laimėjimus Turkuose. s’ Kiomi, kad vokiečiai

bent šiuomi tarpu jau ne

GRAIKIJA “PASIDAVĖ”. 
TALKININKAMS.

Athenai, 22 d. birželio —
Iki šiol Graikija nežinojo

koj būk tai esanti vol 
organizacija, turinti 
džiausius resursus var

’ gitaciją Mexikoje.
Sakoma, kad tūlame Ha-

•; vanos banke, Deutsche 
iT’ -nl- ciiilAtn rbiocr 1 k <1 - ■

xikos revoliucijonierių.
Kiek tuose įtarimuose- 

teisybės, Washingtono vai-1 
džia .veda tyrinėjimus.

pat prašęs abiejų pusių ne-|S(-v_ VALSTIJOS RE 
Ka!?aYth LAUJA 41,000 ARKLIŲ.

Ch.h respubhkos valdžia, Washingtonas. - Karė 
kren.es. į visas pietų Amen-1 fl tmentas pareikalav 
kos respublikas, kviesdama 21' tūkstančio s}rkliu 20 
jas bendromis spėkomis uz-! ub] (tcl al.mjjos ‘ 
bėgti karei uz akių. , ‘ _______

Dabar reikia laukti ka ATKREIPIAME ATYDĄ. 
pasakys demokratų admini- c
stracija, kuri kurstoma A-j 
merikos kapitalistų, kad tik 
pradėti karę.

būti tarpininku.

MEXIKIECIAI VIENIJASI 
KOVAI SU AMERIKA.
Visos Mexikos partijos 

kaltina godžius Amerikos 
kapitalistus, norinčius per 
intervenciją prisilupti Me
xikos žemės.

Carranzos valdžia išleido 
manifestą į visus mexikie- 
čius, kviesdama sueiti vie- 
iiyben. Dabartinės valdžios

“Vokiečių 
valdžios pranešimų”, telpan
čių šiame “Laisves” num. 
ant 4 puslapio.

ATAKAVO VENECIJĄ.
Venecija, Italija. — Aust

rijos aeroplanai metė kelias 
bombas ant Venecijos. Nuo
stolių nedaug padaryta, še
šios ypatos užmušta.

JAPONIJA NEPADE
DANTI MEXIKAI.

Japonijos užsieninių rei-

atstumti atgal

Me-1

Serbiją, platina katalikystę.

lėliu.
Tasai pan-arabų sujudi

mas nepaprastai linksmina

Vis, mat, ponui dievui ant 
garbės.

GAVO 40 MILIONU, O AT
SKAITOS NĖRA.

Pabėgėlių šelpimo draugi
ja “Sieveropomošč”(šiaurės

austrams, buvo tik viena 
katalikų bažnytėlė. Dabar 
austrai pavertė katalikų 
bažnyčia ir karaliaus Petro

Ispanija perspėja Carranzų nekartai su Suvienytam

Senor ! 
You’re 
crazy 
i tried 
That 
ONCE

SUKILIMAS ARABIJOJ, nei ką daryti: iš vienos pu- 
Arabijos gyventojai, esan-’sės spaude ją talkininkai, o 

ti po Turkijos valdžia, ap- .iš kitos—teutonai. Tiesa,
šaukė sukilimą ir nori atsi- ji laikėsi neva neutrališkai, 
mesti nuo Turkijos. Suki- ■ bet kaip teutonai, taip ir 
lėliai būsią jau paėmę šven-' talkininkai veržėsi i jos te- 
tąjį mahometonų 
Mecca ir Džida. k

miestą1 rito riją, nesiklausdami ir 
1 nepaisydami Į tą neutralite
tą. Pagalinus, ji “pasidavė” 

Kandidatas 
į ministerių pirmininkus M.

Jie apskelbė Arabiją e- 
sant neprigulminga valsty- talkininkams.

pietus nuo Bagdado.
pasiuntinį ir varde kara
liaus pasakė, kad dabar

dyti visus talkininkų rcika- 
vakari- lavintus ir suorganizuoti to-

ko, kuomet sukilo jų paval
diniai airiai.

BIJOJ.

*

nieko Į ja neįleido ir neišlei-

Veni- 
bomba. 
sprogi- 
subėgo 

Kadangi.

imams patinau.
Mat, talkininkai užbloka-

telegramos,francūzų ir ang
lų laivynas priplaukė prie 
uosto Pi rojus ir jau rengėsi 
savo kariumenę išsodinti. 
Reiškia, jeigu Graikija būtų 
geruoju nepasidavus, tuo
met talkininkai su ja būtų

*
* ♦

Athenai, 21 d. birželio. — 
Vėlai vakare palei buvusio 
Graikijos ministerio 
zelos namą sprogo

mas, tai į tą vietą 
daugybė žmonių.
Venizelos buvo ir yra tal
kininkų šalininku, tai spėja
ma, kad teutonų šalininkai 
padėjo jam bombą, kad už
mušus. Pasekmių to spro
gimo dar nesužinota.

kren.es
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APŽVALGOS 
VIETON.

“’’’’"Pastarame “Keleivio” nu
mery J. B. Smelstorius pa
aiškina aplinkybes, leidusias 
jam apmeluoti “Laisves” re
dakciją, būk tai parašiusią, 
kad Airijos revoliucija buvo 
Vokietijoj sudaryta (made 
in Germany). J. B. Smel-' 
storius prisipažįsta sukly
dęs ir padaręs “Laisvei” ne
teisingą ir skaudų užmeti
mą. Jisai dabar matąs, kad 
“Laisvėje” nieko panašaus 
nebuvo rašyta.

Pasirodo, kad J. B. S., ap
meluodamas “Laisvę”, nebu
vo net skaitęs to “Laisvės” 
straipsnio, kurį jisai kriti
kavo. Jisai patikėjęs ko
kiom tai ištraukom, kurias 
jam kas ten iš Pennsylvani
jos buvęs prisiuntęs.

Tiek to su tuo incidentu. 
Bet jisai meta šviesą anl| 
santikių net tarpe mūsų so- 
cialistišku laikraštininkų ir 
pačiame pamate pakerta už- 
sitikėjimą vieni kitiems.Prie 
panašių aplinkybių mūsų 
darbas darosi vis sunkesnis 
ir sunkesnis.

bepartyviški! Susivyniok 
tuos savo cicilikiškus 
šlamštus ir von lauk!”

Dar bandžiau rodyti 
“Ateitį”; sakau, kad aš e- 
su jos skaitytojas, kad 
priguliu prie “Dainos” 
choro, kuris šį vakarą 
dainuos.

Niekas negelbėjo. Ūži
mas, piktžodžiavimas, 
keiksmai, baimė!”

dantį miestą. “Bet jau la-, 
bai greitai paaiškėjo, kad 
blizgąs paviršius baisiai di
delis kontrastas didžiausiai 
brangenybei ir bedarbes mi
nios alkiui. Ir čia daug pa
daryta, nors ir neviskas ga
lutinai. Pabėgėlių dalis su
grąžinta į senąsias gyveni
mo vietas, daliai darbininkų 
rastas darbas. Ir šiandien, 
kur kas tyliau Vilniuj, neg

JAU ATSIRADO DARBI
NINKŲ “GERADARIAI

NUTARĖ PATRAUKT 
TEISMAN “DAR

BININKĄ.”
“Keleivy” skaitom:

Tai jau ne pirmas sykis'tuomet. Pirmutinis uzmas ir 
taip įvyksta. Bostone pana
šios istorijos nekartą kvyk
davusios. Visi tautininkų 
kalbėtojai, be jokios drovos 
šmeižia ir kolioja socįalis- 
tišką spaudą. Tasai pats p. 
M. Šalčius, kuris kalbėjo 
Philaledlphijoj, neturėda
mas jokio iškalbingumo, 
lengvina sau širdelę, pasa
kodamas visokiu nonsensu 
apie socialistus ir ji] spau-

ūpas jau seniai 
Bet su brangumu 
kovojama”.

sdulKejo. 
vis tebe-

Tolinus dr. B. Michaelis 
kalba apie vietinių tautų 
s a n t y k i u s. “čionykščius
tautos skiriasi nuo kita ki-' 
tos. Pradedama ateitimi 
spekuliuoti, kaip keno tik 
norima, dalimi net veikia-

Kaip tik pradeda artintis dus” darbininkų laike rinki- 
prezidento rinkimai, tuomet* 
atsiranda visokie “gerada
riai”, kurie griebiasi už “pa
gerinimo” darbininkų būvio. 
Visi gerai atsimename,kaip 
prieš pereitus rinkimus de
mokratų, republikonų ir 
progresistų partijos žadėjo 
darbininkams suteikti rojų 
ant žemės. Ir štai, kaip tik 
tapo išrinktas demokratų 
partijos kandidatas Wilso-

111 a s p i ‘0 z i de n tu, tai t i e visi 
įdėjimai dingo. Pradėjus 
?mokratų partijai šalį val
yti,prasidėjo didžiausi pra- 
rmės kriziai, prasidėjo

mų, demokratų partija jau 
atidengė rinkimų fondą ir 
mano surinkti $1,700,000. 
Reiškia, turės iš ko darbi
ninkams fundyti. O jeigu 
tų pinigu liks, tai darbinin
kams išėjus į streiką ir na

mok ratai savo platformoj 
žada, nusamdys mušeikas 
ir lieps, kad ji” skaldytų 
streikicriams galvas.

minti, ką jiems to„s partijų 
pereitais rinkimais žadėio :

gavo.

sandoriečiai, kurie nemoka 
politikieriauti, ima ir paro
do savo tikrąjį veidą.

kruma, nepaisant daugelio 
sunkenybių ii' kliūčių, vėl 
pamažu įgauna tvarką, ge- 
resne tvarka, neg rusams 
viešpataujant, vokiečių

tebesitęsia.A

dingo, kurie pirmiau , taip 
karštai šaukė, kad rūpinsis

' darbininku reikalais?
I c

ir pr^gresi

bininkų, bet kapitalistų rei-

Kaip vokiečiai vai 
do Lietuvą?

o
P. Michaelio 
t, pavadinta 

‘ Kaunas ir Vilnius”. Bet 
tiem dviem miestam ir įu

“Berliner

T v 1 1 I J i 111 Lt l CIJ7I V L1 1CI*J<11Mums pranešama, kadilv.n,;.;; L:..,..., u . v. mažai vietos tepaaKii ta. laiBostono knąucių unijos 1
jungtinis komitetas nuta
rė patraukti kun. Keme
šio vedamą “Darbininką” 
teisman už pi -Jinimą melo 
ii* šmeižimą unijos darbi
ninku”. A

tik proga pakalbėti bendrai

tinj jo stovį.
Pirmiausia pabrėžiama, 

kad 1812 metu laikas ir Na
poleono tikslai buvę visai ki
tokie, negu dabarties aplin
kybės ir vokiečių tiksimi. 
Napoleonui nerūpėję Rusi
joj užimti plotai, jis vijęsis 
tik kariumenę, gi paskui vo
kiečiu kareivio dabar tuč
tuojau seka administrato
rius, kuris užimtą pėdą tuo
jau stipriai suriša su vals
tybe “Ta šalis ne vien buvo 
vokiečių pajiegų užimta, bet 
ji jau dabar, karės metu vo
kiečių pamatinių įstatymu 
tvarkoma. Neperdėjus ea- 

Įlima
Pralinksmės sąjungiečiai, nebėi

Patsai gi “Keleivis” lai
mėjo bylą su tūlu L. Wassell 
iš Montello, kuris buvo ap
skundęs “Keleivį” ir reika
lavo $2,000 neva už apšmei
žimą jo gero vardo.

Matėsi., kad už Wasselio 
Dėčių stovėjo vyčių vaiskas. 
Auttel tas pralaimėjimas

L>rg. v. kapsukas nuva
žiavo dirbti prie “Kovos” ir 
“Naujosios Gadynės”.

sau vieta tas nenuilstantis 
socialdemokratu veikėjas, 
kurio nuomonių tvirtumo ir 
aiškumo neaptemdė nei juo
džiausios reakcijos dienos, 
nei didžios gyvenimo aud
ros. Kuomet daugelis mūsų 
draugų puolė po gyvenimo 
našta ar rado sau užvėją e- 
goistiškam kompromise — 
mūsų V.Kapsukas likosi kuo 
buvęs, likosi ištikimas toms 
idėjoms, kurias skelbė ir žo
džiu ir raštu.

Tokių žmonių, ypač šiame 
momente, mums kaip sykis 
reikia. Šiuose opiuose soci
alizmo judėjimui laikuose, 
krizio laikuose, kada vienas 
kitas net mūsų ištikimiausių 
draugų pradeda svetimų vė
jų gaudyt, reikia nesulaužo
mos energijos, kad stovėti 
ant savo senų pozicijų ir 
kad mikliai orientuoties gy
venamojo momento ypaty
bėse.

TARPE “ŽMONIŠKUMO” 
ŠALININKŲ.

Nuėjo “Naujosios Gady
nės” agentas į Philadelphi- 
jos sandariečių prakalbas. 
Neįsileido agento į vidų.Nu- 

-ėjo nabagėlis prie durų. Ten 
stovėjo trįs vyrai. Kaip už
riks tie ant agento:

tat. Taigi ir j atskiri] tau-
tų pastangas išgauti savo 
individualiam gyvenimui

jie visai išnyko? Ne! Jie 
per visą laiką rūpinosi dar
bininkų reikalais,tik ne tai]), 

i kaip kad prieš rinkimus sa-

pintis darbininkų reik;
Toms partijoms rūpi

darbinin-

Karės pabėgėliai 
jieško giminių 
ir pažįstamų.

Jonas Barkauskas iš Pil
viškių, Suv. gub., jieško savo 
sesers Marijonos Barkaus- 
kytės. Mano adresas: Rus
sia, Gorod Voronež, ugol B. 
Moskovskoj Nikitinskoj, Li-1 
tov. obščežitie, uc. VI kl.< 
Antonu Pešti nikų, peredal;
I. Barkovskomu.

Russia, Moskva, Staro - A* 
leksiejevskaja ulica, Zakre- 
stovskaja zastava, Magdale-* 
nie Ališkevič.

Aleksandra Patapovn 
jieško vyro Aleksandro Po- 
tapovič. Jis paeina iš Kau
no gub. Raseinų pav., šid- 
lavos par. Jis gyveno 36£ 
Chapes St., Sackport, N. J 
(turbūt ne taip. Red.). Ma
no adresas: Russia-Siberij. 
Kainek, Toniškoj gub. Rim- 
sko-Katol. kostel. Aleksam 
drie Potapovič.

Mok.Pranas Būdvytis įieš
ko giminiu gyvenančių A- 
•>ierikoįe. Prašau rašyt

•miskoję, And. Zabiel, uli- 
1 ;0, k v. 1, učeniku Fran- 
• Uudvitisu. Kilęs iš Kau

gei).. Raseinių apskr., 
..imu Kalnišky. 4

Jurgis Dundulis j ieško gi-

Bunduliui.
Jurgiui

ma. Kad Betman \\ Holve- nimo darbo valandų, lai tie j n 
gas žada rytų tautas išliuo- ponai,, kurie pirmiau sakė, i pus' į,. . 
šuoli ir padaryti jas savo.kail visuomet rūpinsis dar-1 (į{-; jimai. 
gerais kaimynais, tai, žino- Į bininku reikalais, luo.iausi 
ma, tik Imtina jos šios va-'pasiunčia darbdaviui polici-| 

ja, kad numalšinus darbi-1 U A 7 
įlinkus,

Jonas Gudelis jieško gimi-< 
i ir pažįstamų 
ilio, Jono Valio,

kuri
Ivanu Gudelisu.

landos politi! 
sinė, kuri:] i 

7’.’

nekariaunam“.
Betman II

mus ilgiausias valandas.. Jeigu 
(policija negali to atlikti,

pa][ I tuomet tie ponai pasiunčia

rianti jam Reichstago ir vi-11 el. dari)(ta\ įams nusam- 
suomenes dauguma sup.ran-1visokius valkatas, ap- 
ta tuos žodžius ir viskas (|a.;ginkluoti juos, kad jjalėtų i 

()_ streikierius šaudyti. Ma- 
nau, faktų nereikės, nes vi
si tą gerai žino. Juk visai 
neseniai taip, buvo Įiasielgta 

(Kuo ir Pittsburgh’o apielinkėse, 
bet tame paslėpta- i kuomet išėjo į streiką West- 

inhousčs dirbtuvių darbiniu-. A-

akvti, Kad sianuien 
kvadratinio metro 

užimtos žemės, jokio žmo
gaus, net gyvulio, kurio ne
žinotu vokiečiu kontrole. 
Kiekviename sodžiuje, kivt 
vienoj didesnėj vietoj įvesta’jos. Iš Kauno 
vokiečių valdymo tvarka. Į jš visos Lietuvos ir 
Ji apima visus galimus pi-i- Rusija iššluota, 
vatinius ir viešus santykius, į 
žmonių važinėjimą, mokyk
lą, bažnyčią, teismą, ūkinin
kavimą ir ūkio pagerinimą, 
prekybą ir pramonę, muitą 
ir mokesnius. Toliau dides
niuose miestuose įvedama 
higijenos priežiūra, tvarko
ma kainos rūpinamasi švie
timu, gaisrų apsauga, mies
tų vežėjais ir visu viešu ju
dėjimu, vandenim, maisto 
atvežimu ir tūkstančiu kitų 
viešo gyvenimų reikalų”. 
Sakoma,tad tas milžinas ad
ministracijos aparatas įsi- 
dirbąs vis smarkiau ir smal
kiau. Taisomi esą keliai, 
tiesiami geležinkeliai, vienu 
žodžiu, užkariautasis kraš
tas jungiamas su Vokietija 
įvairiausiais ryšiais jau ga
lutinai.

Pažymima,kad padėjimas, 
palyginus su rudens laiku, 
daug pagerėjęs. Kaunas, Į- 
ėjus vokiečiams, buvęs be
veik visai tuščias. Krautu
vės buvusios uždarytos, vis
kas buvę iškraustyta. Dar 
ir šiandien daug ko trūkstą, 
bet dalis gyventojų jau su
grįžusi, krautuvės atidaro
mos, arklių tramvajus vaik
ščiojąs. “Judėjimas kad ir 
nedidelis, vis dėlto matoma 
žmonių gatvėse”.

Su Vilniumi pernai rudenį 
buvę visai kitaip. Vilnius 
buvęs labai prisikimšęs gy
ventojų. Vokiečių kariume-

do, tikimasi ir toliau 
pat daryti :“Męs stovim stip
riai... Atskiros vietos apgy
vendinamos naujai. ( 
nežinia, 
nfe sakinyje galima supras
ti daug kas). Seniau visos 
gatvės buvo vadinamos ir 
lasomos rusiškai, iškabos im 
gi. Dabar turėtum jieškoti, 
kad norėtumei rasti viso to1, 
nors pėdsak'i. Gatvės žy- J^i'tijų tas pačias daineles, 

kai, j kurias jie mums giedojo trįs 
išo-’Inetai atgal. Dabar vėl tos 

, narti jos,turėdamos vilko na-

kai. * ,
Bet, štai vėl artinasi 

zi(lento rinkimai ir včl 
i šgi rs ta me de mok r a t: i, 
publikom] ir progre

soči:
nartu a.

laika kontroliuoja savo
visą
kan-

nors , visą veikimą

pildytų tą, ką prieš rinki
mus partija žadėjo. Todėl,

lo aiškinti •tamsesniems sa

agituoti, kad baisum” ” •

ciui... v įsas Knista 
, biau išliiiosimjamas

s la- pes uodegą, dabar vėl tos 
Rusi- partijos, būdamos varnais,

Vilniaus,[stengsis gi 
Kuifšo lės giesmę.

Šimtmečių demokratai 
istorija ir jos niekam netikę platformoj linkui 
vaisiai eina dabar iš pat 
dugno perbandymo ugnį”.

Ta istorija vadinama ne
tikusia, žinoma, todėl, kad ji 
nebuvo pasisekusi padaryti 
kryžiuočių ordenui; dabar 
atėjo vėl vokiečiai ir žada

štai

darbi niū

darbi nin- 
nustatymas

nes tik socialistu pa 
stovai i ja darbininkui

svenčioniškis

FINU AND! JOJ NERAMU

Zose Babičaitc jieško dė
des Juozapo Čibiro ir brolio 
Jakimo Jankūno, abu iš Vil
niaus pub., Švenčionių pav. 
Mano adresas: Russija, Pet
rogradas, Mikolaiskaja ui. 
NGo, (uračeenoje zavedeni-> 
je), Sofija Babičaitc.

Fraiu ička Seinenovič jieš-

Žakevičių. Adresas: Rusi
ja, Režsk, Riazanskoj gub., 
Pokrovskaja dom 33, Pran
ciška Simauovič.

Marija šalnyte jieško bro-

Jis gyveno Chicagoje, 
les iš Vilniaus gub.,

Antano Švenčionių apskričio, Gribi-f

Julijonas Viliunas

Petru
ke. 70,

įbu ko
[meilia iš Kauno gub. Uk
mergės pav., Utenos vaisė., 
Norkūnų kaimo. Jie ar kas 
juos žinote atsiliepkite šiuo 
adresu: Russia. Voronež, 
Gamovskaja ui. d. N16, uče-

mi kaimo. Malonėkite pra
nešt ar atsišaukti šiuo adre
su: Russija, Voronež. Sta- 
ro-Moskovskaja N19, Marii 
Michailovnie šalno.

Juozas Cmieliauskas jieš- 
Jėdes Vinco Chmieliaus- 
švogerio Motiejaus K ru
ko. pusseserių Katrės ir 
kietos Bekampiūčių. Ma
id resas: Russija, Voro- 

nez. Mužskaja gimnazija 
M. M. Yčasa, Josifu Chmie- 
levskom u.

nu ’Osipovu Viliunas.

Vincas .Aušrota (sūnus 
Jono) iš Vilkaviškio, Suv. 
gub., jieško giminių ir pažį
stamu. Adresas: Russia. 
Voronež, Bolšaja Moskovs- 
kaja,učeničeskoje obščežitie. 
Vikenti j u Aušrotu.

Petro ir Izidorių Višta rtų iš 
, kaimo Pepleškės, Kvėdarnos 
i narai)

šie pabėgėliai gyvenantie
ji Maskvoje jieško savo gi
minių ir pa/ąstamų. Jiems 
visiems galima rašyti laiš
kus ir siųsti pinigus tokiu 
adresu:

Russia, Moskva, Miliutin- * 
ski per. d. 18, kv. 9. Litovs- 
koje ^bščestvo.

Beržinskaitė Ona Kauno 
gub. Raseinių pav., Girkal-
mu miC'O'

h auno
š Lrin-

oas. Jimz- no /.arumno :s 
Klabo, Antano Ligota iš 
Žonsėnų. Kai kurie iš jų pir
miau gyveno Chicagoje. Be
to jieško giminės Benedikto

rios parap. Mano adresa

“Kas tau pavelijo to
kius šlamštus šioje svetai
nėje pardavinėti per pra

kalbas?”
Tuoj aus mane sandorie

čiai iš visų pusių apstojo, 
o ar ne ims rėkt, ar ne 
ims koliotis, grūmoti, grą- 
sinti ir keikti! Bet dau- 
fiausia buvo girdėti šito- vemojų. v oKiecių xanume- 

ių šauksmų: r‘Męs esame nė įėjusi į gyvą, net knibž-

/
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A. KARALIUS BAIGĖ 
MOKSLUS.

Drg. A. Karalius, “Lais
vės” ilgametinis bendradar
bis, jau užbaigė mokslus 
Loyolos universiteto medici
nos kolegijoj, Chicagoje. 
Jaunas veikėjas gavo medi
cinos daktaro dipliomą.Dak
taras A. Karalius žada apsi
gyventi Chicagoje.

Linkime jam kodidžtausio 
pasisekimo. Linkime taip- 
pat niekuomet neužmiršti 
darbininku reikalu. A A

Nedaug męs turime savo 
tarpe mokytų vyrų, užtat 
jie mums tuo brangesni.

PATARIAMA VAIKŠČIOT 
BASIEMS.

Štrasburgo į karę pašauk
tųjų šeimynų šelpiamasis 
komitetas parašęs tėvams 
atsišaukimą, kuriuo raginąs 
tėvus pratinti vasarą vaikus 
vaikščioti basus. Būsią ir 
sveika ir atliksiu daug odos, 
iš kurios galima būsią siūti 
batai kareiviams.

1) Pakėlimas 
kam s algų ir 
minimum uždarbio.

2) Darbo diena negali bū
ti ilgesnė, kaip astuonios va
landos.

3) Sanitariškumas visose 
išdirbystėse ir apsaugoji-1 
mas darbininkų nuo nelai
mingų atsitikimų.

4) Atlyginimas tiems, ku
rie tampa sužeisti prie dar
bo.

5) Uždraudimas kūdikių 
darbo.

6) i Specialis. prižiūrėjimas 
patarnautojų ir moterų dar
bininkių.

Na, ar nepuikiai skamba 
demokratų platforma? Juk 
jie dabar veik niekuo nesi
skiria nuo socialistu! Ta 
patį sako, ir republikonai ir 
progresistai. Jie visi žada 
rūpintis darbininkų reika
lais. Tik gaila, kad dar vie
ną ir labai svarbų punktą 
praleido nepaminėję savo 
platformoj, būtent laike rin
kimų pavežios darbininkus 
automobiliais, užfundys pa- 
smirdusį cigarą, stiklą alaus 
arba degtinės. Iš visų de
mokratų, . republikonų ir 
progresistų žadėjimų, toli 
tik pastaruoju darbininkai 
ir pasinaudoja—laike rinki- 

------ mų gauną cigarą ir stiklą
1 alaus. Kad “nenuskriaus

pondentas R. C. Long pra
neša, iš Helsinforso, Fin- 
liandijos sostapylio:

“Helsingforse verda smar
ki’ vokiečių agitacija. Šve- 
domanų partija aiškiai rodo 
simpatijas dėl germanų.

Helsingforsas ramus mie
stas, ramus nuo pat karės 
pradžios, tačiaus taip išro
do tik iš paviršiaus. Ko
respondentui pribuvus Hel- 
singforsan, ta pačia diena 
buvo . sugauti du vokiečių 
šnipai. Eina gandas, kad 
vokiečių agentų Finliadijoj 
yra labai daug. Platina
mos net proklamacijos, ku
riose žadama paliuosuot 
Finliandiją. Tose proklama
cijose vokiečiai sakosi atei
sią Finliandijon ir prašo 
nuo finų paramos.

Smarkiausiai vokiečių agi
tacija varoma Helsingforse, 
gana smarkiai plėtojasi ji 
mieste Abo. Reikia abelnai 
pastebėti, kad vokiečių agi
tacija tuo stipresnė tenais, 
kur yra daugi aus švedų.

Stockholme yra centras 
antirusiškos agitacijos. Te
nais dešimtimis tūkstančių 
egzempliorių spausdinamos 
agitatyviškos brošiūros ir 
slapta gabenamos Finliandi
jon. Tose brošiūrose finai 
kviečiama sukilti,, kuomet 
ateis vokiečiai,.

redakcija, atiduoti pabėgė
liu Juo z. Viš tartui.

Juozas čaplinskas jieško 
Julijono Čaplinskio. Jis dir
bo Port Washingtone. Jis 
paeina iš Airio galo s valse. 
Butkiškės parap., Survilų 
sod, Mano adresas: Russia, 
Voronež, Gruzovaja ui., N. 
28,6-jė obšeestvije učasčike 
biežencu J. čaplinskas.

Kazimieras Borkys iš Ob- 
šrutų sod., Paežerių valšč., 
Vilkaviškio pavieto. Suval
kų gubernijos, jieško Petro 
Juknevičiaus, iš sodžiaus ir

paviet.Jono Valaičio iš Mar- 
duku, Paežerių valse. Mano 
adresas: Russia, v”eiykie So- 
ručinei, Poltavskoj gub.,vos- 
pitanninku Veiverskoj uči- 
telsk j senauarii Kazimieru 
Francevič Barkis.

Antanas Reikow, kareivis, 
jieško savo brolio Aleksand
ro Reikow. Gyveno Phila
delphia, Pa. Mano adresas: 
Russia. Diejstvujuščaja ar
mija štab 10-iu Pontoni ba- 
talion Ivanu Reikow.

Magdalena Ališkevičienė 
jieško savo sūnaus Antano 
Ališkevičiaus, 23 metų, iŠ 
Suv. gub., Kalv. pav., Ūdri
jos vals.

tan” \i v ; vje ir Stanislovo 
Kini’ . o. Amerikoje, taipgi 
Juozo Beržinsko ir Marijo
nos Beržinskaitės.

Antanas Mockevičius, Su
valkų gub., Kalv. pav., Šimu
lių kaimo jieško sesers Ve
ronikos ir brolio Juozo gy
venančių Chicagoje ir dėdės. 
Jono Mencinsko.

Bakanauskas Stanislovar 
Vilniaus gub.Merkynės mie 
stelio jieško brolio Petro ir 
uošvio Igno Marcelio, abu 
gyvena Pittsburge.

Stanislovas Grigaliūnas iš. 
Kauno gub.,Kauno pav.,Mil
vydų kaimo, jieško brolio 
Stanislovo ir Urano Raciėfcų 
ir Juozo Igmino.

Butkus Pranas, Kauno g., 
Šiaulių pav., Viekšnių vals., 
Milių kaimo, jieško Prano ir 
Rozalijos Verkučių ir Ka
zio Baltučio.

Steponaičaitė Kaziin. Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., 
Alvito vai., kaimo Čiškų, 
jieško pusseserės Marijonos 
Steponavičaitės ir draugės 
V i k to ri j os Šių rpunai tės.

Antanas špelis, Kauno 
gub., Panev. p., Stumbriškių 
vals., Palankių kaimo, jięško 
brolio Jono ir Tado, abu gy
veno Pennsylvanijos vals.

Alena Pluščiauskaitė,.
Kauno gub., Raseinių pav., 
Mankūnų vai., Raitininkų 
kaimo, jieško Petro Jenčerio 
ir Kybarto Prano, gyvena 
Chicagoje.

Ališauskienė Alena, Suv. 
gub., Liudvinavo vai., Rud- 
vališkių kaimo jieško brolio, 
šalaševičiaus Adomoir Rio-*.

Mano adresas 4 glienės Pittstone

iilll o 7 Oi *
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LAISVE

William Shakespeare
Trišimtinės jo mirties 

sukaktuvės.
Šįmet, 23 dieną balandžio, 

visas civilizuotas pasaulis 
apvaikščiojo trišimtmetines 
Shakespeare’o (ištar šėk- 
spyr) mirties sukaktuves.

Laikraščiai spausdino im
liomis Shakespeare’o pa
veikslų. Profesoriai pasako
jo, ką jie apie jį mano; bu
vo daugybės susirinkimu, 
rezoliucijų, paminklų ir 
šokių apie jį svarstymų 
diskusijų. Vienok, yra 
vienas būdas tinkamai 
minėti Shakespeare’o gi 
mą, gyvenimą ir mirtį, 
tuomi-pat laiku papik 
savo intellektualį turtingu
mą, ir tas būdas yra skaity
ti Shakespeare’ą.

Kas nežino Shakespeare’o, 
tas gali skaityti save prie 
neapšviestų, prie tą, kurie 
nežino, ką žmonija yra nu
veikus, kurie nesupranta 
žmogiškos vaidentuvės galy
bės, ir ypač prie tų,kurie ne
žino angliškos kalbos, kal
bos, kurią Shakespeare su
tvėrė.

Skaitykit Shakespear’ą, 
skaitykit jį vėl ir vėl. Po 
meto nuo dabar vėl skaity
kit. Kiekvienam žmogaus 
gyvenimo metui yra skirtin
gas Shakespear’as. Y ra 
Šhakespear’as jaunystės, vi
dų ramžiaus ir senatvės.

Romeo yra jaunystei, 
Macbeth yra viduramžiui, 
karalius Lear v ra karčiai 
senatvei, kuri mato gyveni
nio vylius. Beto, yra Ham
let visokiam amžiui, ta kiek
vienos mąstančios gentkar- 
tės m i si ė.

Kiekvienam metui, mėne
siui. savaitei ir dienai 
naujas Shakespeare.

Jūs nematėte dviejų 
nodų saulėleidžių; jūs 
matysite to paties Shakes- 
pear’o du syk, nors jūsų 
protas būtų komenkiausiai 
išdirbtas.

Jeigu negalite skaityti jo 
veikalų originaluose, tai 
skaitykite bent geruose 
vertimuose. Shakespeare’o 
veikalai išversti į visas kul
tūriškų tautų kalbas ir kas 
vartoja bent kokią, apart 
lietuviškos kalbos, tas visuo
met gali rasti puikiai iš
verstų Shakespeare’o vei
kalų. (Lietuviškoj kalboj 
turime dar tik du nekaip iš- 
vo’-stG Shakeaspcare’o vei
kalu Hamlet ir Macbeth).

Didžiausi pasaulio rašy- 
,ai yra Homer, Dante, 

Shakespeare. Ir Shakespe
are yra didžiausias iš trijų.

Penki didžiausi žmonijos 
istorijoj žmonės yra Aristo- 
tles’s, Archimedes, Michael 
Angelo, Shakespeare, Bee
thoven.

Shakespear’o genijus ly
ginasi kiekvienam iš tų.

Svarbiausia žmogaus ypa
tybė yra vaidintuvė — galė
jimas matyti dvasioje tą, ko 
akįs nemato, girdėti, ko au
sys negirdi ir sutverti tą,kas 
yra begaliniai augštesniu už 
gamtos tvarinius. Shakes- 
peare’as gi turėjo turbūt ga
lingiausią vaidintuvę, kokia 
kada nors buvo ant šios 
planetos gimusi.

“Shakespeare’as atveria 
prieš mus milžiniškas liki
mų knygas” — pasakė di
džiausias Vokietijos 
išmintingiausias poetas 
Goethe.

Daugiau šimtmečio pra
ėjo nuo to laiko, kada tie 
žodžiai buvo ištarti, — lai
kai mainėsi, mainėsi ir 
gentkartės, bet nusilenki
mas žmonijos prieš stebėti
ną anglišką genijų netik ne

vi- 
ir 

tik 
Pa

gini i- 
ir

v ra v

vie-
ne-

| gijų likimai atsiveria mums 
juose su nesulyginamu pra- 
m a tymu.

Visokių amžių ir tautų į- 
vairiaušių žmonių jausmai, 
mintįs ii- darbai ačiū Shake- 
speare’ui amžinai gyvena. 
Džiaugsmai ir nuliūdimai, 
dorybės ir nedorybės, slėpi
ninga, švelniausia meile ir 
nesuvaldoma gašlumo aud
ra, save užmirštantis hero
izmas, koktus egoizmas,per
malanti išmintis ir saumyli 
n e ži n ė—neu ž m i r š t i n a va i z - 
du—ypatų virtinė—štai jau 
suvirš trįs amžiai eina prieš 
žiūrėtojus, išsiskirdami iš 
paprastų mirtinųjų būrio.

Tuose poeto tvariniuose 
netik praeitis, netik senasis 
mūsų giminės gyvenimas,— 
Shakespeare atspėdavo ir 
pa rodydavo paslėptas vi
suomet esančias jos gyveni-

bės ir nupuolimo, kaip pa
vienių ypatų, taip ir tautų 
—ir vienijo viską jo patirtą 
ir matytą savo didžios dva
sios jiega.

Štai kodėl jis iki šiolei lie
ka nuolatiniu žinojimo ir 
dailiško užsigardavimo šal
tiniu. Jame gili teisybė ir 
visųįvairiausia grože.

Bet kasgi jisai pats buvo? 
Ką męs apie jį žinome?

Apgailėtinai męs turime 
prisipažinti, jog stebėtino 
žmogaus gyvenimas mažai 
žinenas, ir ne dėlto, jog jis 
gyveno tris šimtai metų at-

jo tame pačiame Londone 
gyvenusių mažiau Įdomių 
žmonių męs žinome netik vi
są, kas svarbu, bet net ir' 
daugel smulkmenų), bet dėl
to, jog, kokiu tai keistu 
nuotikiu, kaip tik apie Sha- 
kespeare’ą užsiliko labai 
mažai užtikimu užrašu ir 
dokumentų. Užtai daug a- 
nekdotų ir klaikių atsimini
mų.

Tuo tarpu visame civili
zuotame Europos ir Ame
rikos pasauly mokyti isto
rikai, literatūros žinovai, 
kritikai nesiliauja tyrinėję 
didžio autoriaus gyvenimo 
smulkmenas. Jo tėvynėje—

kietijoj ir Šiaurinėj Ameri
koj, jau daugel dešimtme
čių gyvuoja specialūs Shake
speare’o draugijos, kurios 
tyrinėjo jo gyvenimą ir vei- 11 I.* ’i • Ikalus, bet joms, rodos, ir 
mūsų dienose prisieina ra
minti save tuomi, kuomi 
praeitame šimtmety ramino 
save vienas rimčiausių Sha
kespeare’o garbintojų—Col
lier; jisai sakė: “ant kiek 
nepilna jo gyvenimo istori
ja, ant tiek pilna jo dvasios 
istorija”.

Ji visa jo tvariniuose. Lš- 
pradžiu juos skaitė ir savo 
scenoje matė Anglija, — 
pradedant nuo devynesde- 
šimtų metų. Apie porą 
šimtmečių vėliaus pažino 
juos francūzai ir vokiečiai, 
kurie tečiaus netuoj juos 
suprato ir apvertino.

Rusijoj pirmieji Shakes
peare’o veikalų perstatymai 
(pirmiausiai netikusiai per
dirbtos garsingos tragedijos 
—“Hamletas, Danijos Prin
cas”) įvyko laike Katarinos 
II, antroj 18-to šimtmečio 
pusėj), kuri net pamėgdžio- 

rašėjų jo veikalus savo rašiniuose, 
nors prastai tesuprasdama 
angliškojo poeto veikalų 
mintį ir formą. Giliaus su
prasdamas ir pasigrožėda
mas rašė apie jį žinomas ru
su istorikas ir rašėjas N.M. 
Karamzin, bet svarbiausia 
tas, jog Shakespeare’o di
dybė nustebino genijalį A.S.

simažina, bet nuolat auga, Puškiną ir jog angliško po- 
—kadangi auga jo stebuk
lingų tvarinių supratimas.

Ištikrųjų
tų likimai ir žmonijos drau-

atskirų y pa

e to įtekmė taip žymiai at
sispindėjo pagarsėjusio j 
Puškino dramoj—Boris Go- 
(Ipnov.

Apie Shakespeare’o į- 
tekmę ant pasaulio minties 
ir literatūros Brandes sa
ko: I

“Nei vienas mirtingas, 
žmogus nuo pat dailos mok-Į 
siu atgimimo laikų iki mūsų 
dienų, nesukėlė tokių suju- ’ 
dinimų ir atnaujinimų įvai-' 
rių tautų literatūrose. In-j 
telektuališkos revoliucijos j 
tryško iš jo atvirai skelbia-1 
mos drąsos ir jo amžinos-

Kelione į šidlavą. —

A. lėšomis, “Tėvynės

Gui de Maupassant

J UOZAS
(Vertė švenčioniškis).

Baronienė Andre Frezjer ir grafienė 
ma Gardaus, dvi jaunutės moterėlės, 
> įkaušusios ir gerokai Įkaušusios. Jos 
ilge pietus stiklinėj ve/andoj, kurios 
ai buvo tiesiai į jūres, švelnus, šiltas 
į vč jalis, įsiverždamas per atdarus ve- 
,os langus, jas, gerokai kaušusias, gai-

kydamos eiga-

Ruošiami
pogromai

Dabartinį Rusijos stovį 
gali charakterizuoti šis M. 
L Skobelevo kalbos turinys 
(Valstybės Dūmoje).

Eina paskalos, kad mies
to Baku atsitikimai prasidė
jo ne be sąrišio su kai kurio
mis įstaigomis, ant kurių iš
kabų randasi žodžiai: “So jūz 
Russkago Na rodą” (rusų 
tautos sąjunga). Jei šauks
mas apie kovą su brangeny
be ir vokišku įsivyravimu, 
apskelbtu vidaus dalykų mi- 
nisteriu, suteikė tokias pa
sekmes, tai jo negalima pa
sveikinti. Prisieina pasaky
ti, jog gradonačalninkas į

to praplatinimo. Joje neju
čiomis paniekinama įsisenė
ję prietarai ir begalinis 
Lietuvos žmonių tamsumas.

Žemaitė moka piešti tuos 
būrius Lietuvos aveliu, susi- 
rinkusiu atlaiduosna. Pras
ti tie žmpnės ir mulkina 
juos kunigai begalo. Ta
čiau s naujos gadynės spin
duliai prasisiekia jau ir šid- 
lavos maldininkų būriuosna. 
Kunigai varo savo klerika- 
lišką agitaciją, liepia skaity
ti Kazimierinės draugijos 
knygas, bet “Naujosios Ga
dynės” (apysaka rašyta 
1906 metais) prasiplatina 
daugiausia.

—Turbūt šiandien kuni
gas išpeikė “Naująją Gady-

tuščioj apielinkūj. Vyrai, apsirinkdami ne
apgyventoj vietoj vasarnami, turėjo ome
ny tą, kad čia neatsiras tokiu, kurie pra

(miesto viršininkas) Marty-
nov padarė mėginimus va
ryti kovą prieš brangenybę 
su visuomeniško apsirūpini
mą pagelba. Buvo tarpas, 
kada Baku buvo nepaprastu 
reginiu: pilna laisvė susi-

kas. — Turėjau du šimtu 
numerių, visus išpardaviau.

Kitas senis vėl šneka:
—“Nauja Gadynė” nege

ra... Bet kaip tu senąją be- 
užturėsi? Senoji praėjo,tu
ri nauja stoti, .nieko nepa
darysi”.

Tikras žemaitiškas “com
mon sense”, o to senso šmo
telių kupina Žemaitės vaiz
deliuose.

Kokia knygelės kaina, nė
ra pažymėta.

Dvasios Gyveninio Mecha
nika. — Parašė prof. Dr. 
Max Verworn. Liuosai ver-

Įvyko beveik dešimts (kaip 
daug!) susirinkimų, kur pi
liečiai, tame skaitliuj ir dar
bininkai, laisvai tarėsi apie 
kovą su brangenybe. Buvo 
išrinkti komitetai iš labai 
gerbiamų miesto piliečių. 
Bet nespėjo jie susitvarkyti, 
kaip iš netyčių atėjo paliepi
mas iš Tifliso likviduoti 
tuos komitetus. Buvo net
paskalos, kad toji kompani- tė, literatūros sąrašą pridė- 
ja vos nepertraukė grado- jo ir svetimus žodžius paaiš- 
načalninko karjeros. Tai 
buvo tame laike, kad mū
siškis “kolega” (t. y. Chvos- 
tovas) laike antro savo in- 
tervju išsitarė, kad kova su 
brangenybe prie platesnių 
gyventojų sluogsnių pagel
bės yra blogesnėj! socializ
mo rūšis. Vidaus dalykų 
ministeris nesusivėlino duo
ti kelis akiveizdingo mokslo 
nurodymus. Jis eina susi
ėmęs su madam Dezobri; ji 
gi—veiklus narys kovoj 
revoliucija. Jis (t. y. Chvos-

kino Dr. A. Garmus ir A. 
Rimka 1916 m. Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos leidinys 
N23. Spausta Žemaičio 
spaustuvėje, Chicago, Ill.

Vertėjai įžangoje rašo:
■“Dvasios sritis — psycho-, 

logija — mūsų mokslo lite
ratūroje dar nei nepakliu
dyta. Todėl, paduodami vi
suomenei šį garsaus vokie
čių fyziologo prof M. Ver- 
worn’o veikalėli, manome 
bent šiek tiek .tą spragą už- 

su 'kišti. O gale nurodyta li- 
-jteratūra gal paskatins ir ki-

buomo prie atidengimo ne
aiškios įstaigos, ant kurios 
iškabos parašyta “kova su 
brangenybe”. Paskui seka 
“r a z g r o m a s ” (sunaikini
mas) centralinio kooperaty
vų komiteto ir t. t. Apskelb
tas čia visuomeniškos kovos 
pertraukimas vien davė pro
gą pakelti nosį ponams, ku
riems dabartinis išimtinas 
momentas yra geriausia at
mosfera suvesti ypatiškus 
barnius ir sustiprinti savas 
pozicijas. Aš manau, kad 
pogromų banga, užgrobianti 
vis naujas Rusijos territo
ry jos buveinės, turi įkvėpti 
supratimą rusų visuomenei, 
jog vienatinis ir radikališ- 
kas būdas pertraukti besi
platinančią pogrominę kom
paniją, tai—platus pačios 
visuomenės psirūpinimas.

Iš šito Skobelevo1 kalbos 
turinio, matyti, kad juodo
sios spėkos rengia Rusijoj 
pogromus, kad kraujuose 
paskandinti gręsiantį revo- 
liucijinį judėjimą. Ir 1905 
metais Rusijos valdžia kovo
jo prieš revoliucijinį judėji
mą su pogromų pagelba. 
20-21-11-1916 Z.A.

tus šia svarbia mokslo šaka 
mėginti daugiau įvesti Į mū
sų dar menka mokslo litera
tūrą. Nes perdėm dar dir
vonai ir dirvonai...

Manome, kad skaitytojas, 
imdamas į rankas šią kny
gą, bus jau apsipažinęs su 
abelnu mūsų kūno sutaisy- 
mu. Jei dar kas būtų neap- 
sipažines, tai patartume pir
ma perskaityti S. M. knygą: 
‘Kaip sutaisytas žmogaus 

t kūnas’. Tada bus daug
engviau suprasti ir paini 
‘dvasios gyvenimo mechani-

Atkreipiame skaitytojo a- 
kį ir Į gale paduotą ‘svetimų

kinta žodžiai, kurių išveng
ti negalėjome.”

nau-

biausia prasiplatintų, 
dinys pusėtinai gei 
technikos žvilgsniu.

Knygius.

Lei- 
ir

GELEŽIES VAGONAI.
Vokietijoje trūkstant tin

kamos medžio medegos, pra
dėta esą dirbti geležies va
gonai. Jie esą net patoges
ni, negu mediniai, nes esą 
stipresni, net lengvesni ir,be 
to,esą mažiau pavojaus žmo
nėms keleviams, atsitikus 
gelžkelio nelaimei.

—Tikrą teisybę sakai!
—Teisybę?... Beje, apie ką aš tau pa

sakojau? Žinai, aš dabar visai neatmenu...
—Tu sakei, kad visi vyrai gyvuliai.
—Taip, taip, visi vyrai gyvuliai... visi..
—Tikra teisybė!
—O paskiaus?...
—Ir ką aš daugiau norėjau pasakyti?
—Ką gi aš galiu žinoti? — Juk tu dar 

ieko nepasakei.
—Bet aš visgi norėjau ką tokio tau pa

sakyti.
—Taip, norėjai... palauk!
—A, aš jau žinau!...
—Na, aš klausau.
—Aš tau sakiau, kad visur ir visuomet 

randu sau kavalierių.

n

visuomet

prie jaunu moterų. Mat, iš septynių die
nų, jie vasarnamy galėjo būti tik dvi die
nas, o penkias turėdavo praleisti ant tar
nystės, tokiu būdu jie labai bijodavo pikni
kų, pusryčiavimų krūmuose, tarpe žalių 
medelių, plaukimo lekcijų ir visų tų susi
draugavimų, kurie neišvengiami tuose va
sarnamiuose, kurie randasi arti maudynių. 
Visi vasarnamiai, kurie buvo arti maudy
nių, jiems išrodė pavojingais. Tokiu būdu 
jiems pavyko surasti namą, kokio tai ori
ginalo pastatytą laukuose ir paskui apleis
tą ir, užėmus jį, palaidoti ant visos vasaros 
savo jaunas, pilnas gyvumo moteris.

Ir taip, jos buvo gerokai įkaušusios. 
Neturėdamos kuo užsiimti ir kad greičiau 
praleidus nuobodų laiką, baronienė patarė 
grafienei pagaminti iškilmingus pietus ir 
su šampanu. Pirmiausiai jos turėjo didelį 
užsiganedinimą, kad pačios tuos pietus ga
mino, paskui jos guodžiai valgė ir didžiavo
si savo darbu. Kadangi gaminant pietus, 
virtuvėj buvo karšta, tai jos perdaug įkai-

gesinus, dideliais stiklais gere šampaną. 
Dabargi, pavalgiusius pietus ir išleidusios 
i Parvžiu savo vvrus, tauškė visokius nie
kus, rūkydamos cigaretus ir gerdamos šar-

nežinojo. Grafienė, kurią alkoholis grei
čiau apėmė, negu jos draugę, sėdėdama 
kėdėj, užsidėjus kojas ant kitos kėdės nu
garos, taip, kad jos buvo augščiau galvos, 
pasakojo:

—Kad linksmiau praleidus vakarą, mu
dviem dabar neprošalį būtų turėti ir kava
lierių. Jeigu aš anksčiau būčia apie tai da- 
siprotėjus, tai ant šio vakaro iš Paryžiaus 
būčiau porą parsikvietus ir tau vieną galė
jus suteikti...

—Aš visur ir visuomet jų surandu, — 
pastebėjo baronienė, — ir net dabar, jeigu 
tik norėčia. jis tuojaus pribūtų.

—Mano miela, negalimas daiktas, kad 
šiuose tyrlaukiuose būtų geras kavalierius! 
Gal koks nuskuręs darbininkas?

— Na, neįspėjai, nevisai nuskuręs.
—Tuomet papasakok.
—Ką.gi aš tau turiu pasakoti.
—Kas per vienas tavo kavalierius?
—Mano miela, tu žinai, kad aš be mei

lės jokiu būdu negaliu gyventi; jeigu ma
nei šia ikyč i a.tuomet

numirčia.

■—Taip! Vienok 
mūsų vvrai. rodos, 

klausime atsilikę.
—Absoliutiškai jie nesupranta. Bet 

ką gi nuo jų reikalauti, kad jie kitokiais 
būtų? Meilė, kuri mums reikalinga, su
tverta vien tik iš švelnumų, malonumų, 
nuolankumų, pagerbimų ir meiliškumų. 
Tas viskas, tai mūsų sielos maistas, tas vis
kas reikalinga mūsų gyvenimui, be to 
negalime gyventi, negalime!

—Taip negalime!

o
nesupranta, 
labiau tame

mes &

tai
visur ir visuomet apie mane svajoja... Už
miegant ir nubundant aš privalau žinoti,

mane, rūpinasi manimi 
nes gailisi. Jeigu to vi- 

būčia ne-

myli
ir m
so nejausčia, nežinočia, tuomet aš 
laimingiausia pasauly moteris.

rasti ?
—Štai kaip! Tik atydžiai klausyk. Kuo

met tik aš atvažiuoju į svetimą vietą, tuo- 
jaus pradedu teirautis, o paskui jau ir pa- 

. si renku.
—Ir tu gali pasirinkti?
—Velniai paimtų, tu manai, kad aš be 

jokio pasirinkimo ir griebiu! Išsyk suren
ku visas žinias, pasiteirauju. Visųpirma 
reikalinga sužinoti/ kad kavalierius būtų 
mandagus, turtingas ir gausus, ar neteisy- 
sybė?

—Suprantama, kad taip.
—Paskui reikalinga, kad jis man pa

tiktų, kaipo vyras.
—Tas svarbiausia!
—Tuomet aš jį pradedu prie savęs vi

lioti.
—Vilioti?
—Taip, viloti, kaip kad žuvį prie meš

kerės vilioja. Ar tu niekad nemeškeriojai?
—Niekad.
—Labai gaila! Tas labai žingeidu ir net 

naudinga. Ir taip, aš jį pradedu vilioti...
—Kokiu būdu tu tą atlieki?
—Ir kokia tu žiopla! Lyg tartum ne 

męs tuos vyrus, kuriuos tik norime, paima
me Į savo globą. Labai kvailai išrodo, kuo
met jie persistato savo fantazijoj, būk jie 
moteris, o ne juos moterįs pasirenka. Jie 
tikri idiotai... Męs juos pasirenkame... vi
suomet ir visur... Tik tu pagalvok, jeigu 
moteris turi dailią išvaizdą, nekvaila, kaip 
mudvi, tai visi vyrai prieš ją ant pirštų 
vaikščioja. Visi be skirtumo. Jie nuo ry
to iki vakarui išsitempę prieš moterį ir ji 
renkasi, kaip ant turgaus. Ir jeigu jai ku
ris puola į akį, tuomet jau pradeda ją prie 
savęs vilioti. t

—Bet iš tavo kalbos aš nesuprantu 
tu tokiuose atsitikimuose darai?

—Ką aš darau?... Aš nieko nedarau..^ 
Aš duodu jam pilną progą manimi gėrėtis; 
ir tiek.

> —Tu paveliji, kad jis tavimi gėrėtųsi?
—-Žinoma, kad taip! Ir to pilnai už-’ 

tenka... pilnai užtenka, kad duoda progą 
net kelis sykius jąja pasigėrėti, užtenka to, 
kad vyras ją pripažintų geriausia, meiliau
sia ir labiausiai patraukiančia pasauly mo
tore. Tuomet jis pradeda apie tave sukti. 
Aš duodu jam suprasti, kad juomi taipgi 
nesibjauriu, bet apie tai nei žodžio neprata
riu ir jis tuojaus į mane įsimyli, kaip kok
sai stubrys. Tuomet jau jis mano rankose. 
Kaip ilgai jis gali būti mano rankose, tai 
jau priklauso nuo jo visų palinkimų ir at- 
sinešimu manes linkui.

—Tokiu būdu tu paimi į savo rankas 
kiekvieną, kuris tik tau puola į akį?

—Veik taip ir yra.
—Juk kartais pasitaiko, kad jis nesi

duoda, pasipriešina?
—Būna, bet labai retai.
—Ir kodėl jis pasipriešina?

—Kodėl pasipriešina? Pasitaiko vyras, 
kuris tampa dėl trijų priežasčių Juozu Dai
liuoju: viena, kad jis būna į kitą įsimylėjęs, 
antra, kad jis būna labai nedrąsus ir tre
čia, kad jis... kaip čia tau dabar išaiškinus? 
kad jis negali iki pabaigos išlaikyti savo 
pergalės ant moters.

—O, mano miela, nejaugi taip?
—Taip, taip, taip!... Tame aš esu labai 

gerai persitikrinus. Tokios rūšies vyrų la
bai daug randasi, daugiau, negu jų galima 
laukti. O! jų išvaizda, kaip ir visų nuodė
mingų vyrų, jie apsirėdę, kaip ir visi kiti... 
savo pasielgimais, jie pamėgdžioja po
vams... Ne, taip negalima išsireikšti, jie 
povams negali pamėgdžioti, nes neturi uo-

—Tik tu pagalvok, ar galima kitaip 
gyventi? Jeigu vyras buvo meilus šešis 
mėnesius, metus, du metu, tai paskui jis, 
priešais savo norą, pavirsta gyvuliu, tai tik
ru gyvuliu... Jis paliauja nuolankavęs ir 
tampa tokiu, kokiu ištikrųjų yra. Už iš
laidas jis* sukelia didžiausį triukšmą, už 
kiekvieną pirkinį, kada už jį reikia užmokė
ti, jis sukelia didžiausią revoliuciją... Juk 
negalima tą žmogų mylėti, su kuriuom vi
suomet gyveni.

—O, mano miela!
—Kaslink nedrąsiųjų, tai jie kartai5 

būna apimti nepaprasto kvailumo. Jie 
l ie vyrai, kurie savo kambary,jeigu ten * 
na veidrodis, gėdinasi nusirengti ii 
gulti net ir tuomet, kuomet ten nei gv> * 
dūšios nėra. Su tokiais ištikrųjų prisin'* i 
energija darbuotis: reikia mokėti pažvelk* 
į akis, mokėti ranką paspausti ir tam pai 
šiai. Ir kartais tas nieko negelbsti. Ji 
amžinai nežino nei kaip pradėti, nei iš ku 
rio galo pradėti; pagaliaus, netekus kant
rybės, prieš juos parpulti ir įpulti į tam tit
rą nuomarą, tai jie ir tuomet nežino, '• 

(Toliaus bus).

lte.



Ant tėvo kapo.
(Skiriu panelei O. D.)

Buvo tai rytas trisdešimto gegužės. 
Žmonės skynė gėles ir puošė kapus. Veik 
visi jie buvo juodai apsirėdę, liūdnais vei
dais, apsiverkę. Tas gėles kiekvienas jų 
skynė dėl savo palaidotų genčių, dėl papuo
šimo jų kapų, dėl išreiškimo jiems simpati
jos ir pagarbos, nors jau įnirusiems.

Toliau po dešinei, ant kapinių kalno, po* 
labai šakotu ąžuolu su tankiais plačiais la
pais, stovėjo jauna, graži mergaitė nuliū
dusiu veidu, juodai apsitaisius. Jos akys 
buvo pilnos ašarų. Širdis jautė dideli) troš
kimą, ko niekas negalėtų žodžiu apsakyti. 
Jos siela kankinosi. Ji dūsavo ir verkė 
graudžiom ašarom, apliedama savo nuliū
dusius veidelius. Dešinėje rankoje ji laikė 
puikių gėlių bukietą, iš kurio rinkdama gė
les, kaišė savo mylimo tėvo kapą, norėdama 
jam daug-daug apie viską pasiskųsti.

Gyvenimas jai suvisai kitokiu pasima
tė, pasilikus siratai. Kek tai daug vargų, 
kiek tai bėdų gyvenime, o jau tų apgavys
čių, neapykantos, tai pilna visur. Geriausi 
draugai ir draugės užmiršo, daugelis iš jų 
net priešai ir paskalų nešiotojai paliko. O, 
kokie žiaurus, beširdžiai žmonės! Kaip ne
teisingai sutvarkytas pasaulis! Sirata... 
būk be namų, be pastogės, niekas tavęs ne
priglaus...

Taip ji lementavodama per keliatą va
landų laiko, skundėsi savo mylimam tėvui. 
Jos širdis, tarsi, replėm buvo suspausta iš 
gailesčio, jos jautri širdis negalėjo daugiau 
iškentėti skausmo; ji apalpo, parpuolė ant 
šaltos žemės, apkabino tėvo kapą ir grau
džiai verkdama spaudė prie savo krūtinės. 
Ramus, švelnus vėjalis pūtė ir gaivino jos 
sielą. Juoda gaza, kuria buvo uždengtas 
jos malonus veidas, plevėsavo ir kas kartas 
jos mėlynos ašarotos akys pamatydavo šalę 
žaliuojančius medžius su įvairiais žiedais, 
kurie kiekvieną žmogų viliojo prie gyveni
mo, prie laimės, prie susiraminimo.

Aplink žaliavo gėlių krūmai su įvai
riais, gražiais žiedais. Viena raudona ro
žė buvo atkreipus savo skaistų žiedą tie
siai į apalpusią mergaitę. Ir vėjo pučiama 
lingavo, tarsi, išreiškdama giliausią užuo
jautą jai ir ramindama kalbėjo: “neverk, 
jaunoji sirata, nes amžino nieko nėra, 
kiekvienas gamtos tvarinys turi amžiaus 
pradžią ir pabaigą, nėra nieko amžino”.

Augštai<ant medžio nulinkusios šakos 
caro žalių lapų tupėjo raibas, gražus paukš
telis ir traukė savo paprastą dienos dainą, 
lyg kad dėl raminimo verkiančių siratų, 
kurių taip daug vaikščiojo po kapus. Jo 

’gražus balsas, tarytum, sakė: “Neverk, ne- 
*verk! Kelkis nuo šalto kapo! Nes gyveni
mas, laimė tame laukia...”

Ji pakėlė galvą nuo žemės, apsišluostė 
graudžias ašaras, susitaisė savo ilgus tam
siai geltonus plaukus ir, pažvelgus augš- 
tai į dangų, nuleido galvą žemyn, kur toli, 
toli pietuose matėsi siūbuojanti jūrė. Ant 
kranto stovėjo milžiniškas miestas su aukš
tais ir žemais mūrais. Tarp mūrų vietomis 
riogsojo augšti surūkę dirbtuvių kaminai ir 
kas kartas iš savęs leido dideles vilnis dū
mų, aptemdindami visą miestą. Milionai 
žmonių landžiojo po gatves, tarsi, bitės a- 
vilyje; tūli iš jų apsirėdę labai puikiai ir 
pilni linksmumo, bet didžiuma suvargę, nu
plyšę, nuliūdę, tai buvo žmonės, kurių ran
kom ir spėka išstatytas ir išpuoštas milži
niškas miestas.

Daugelio jų tėvučiai silsisi šaltoje že
melėje, šiuos kapuos. Jie yra siratos taip, 
kaip ir aš. Todėl aš esmių ne vienų viena, 
bet milionai tokių vargdienių siratų. Aš 
eisiu prie jų, dabinsiu pasaulį idėjom šven
tom. Brolystės, lygybės žodžius skelbsiu 
visiem ... K. J.

Jau

Lyg nuo dalgio žiedeliai, 
Žemė dažęs raudonai, 
Vien merdėjo lavonai. 
Tarp lavonų sutrintų, 
Juodon žemėn įmintų, 
Guli mano meilužis, 
Kai nuskintas žiedužis..-.

Saulės Brolis.

VAKARO MELODIJA.

baigias dienelė... ir leidžias saul 
Raudona, tarytum, kraujuos...

Svajonė auksinė skaudžiai susipynė 
Vaizduos neregėtuos, naujuos...

Ten mieli broleliai, galingi areliai 
Kovoja baisiam mūšyje...

Kraujai upe teka, ugnis aplink šneka,

Užpuola ir ginas, sužeidžia, kankinas...
Visur viešpatauja mirtis...

Subjaurioti kūnai!... Patrankų perkūnai,

Keiksmai, kančia, skausmas, dejavimai, 
[šauksmas—

Žūties pragariniai aidai...
Ir baigias dienelė... ir sopa širdelė— 

Joj nerimas plaka aitrus...

Ir šiaušias dangus... negiedrus...
O saule, saulute! Parnešk man žinutę, 

Kas dedas kovoj dabar tuoj...
Akių nesudėsiu, ik ryto budėsiu — 

Ar mano bernelis gyvuoj?!...

SKURDAS.
Nakties tamsa kada pranyko,

Takus aplinkui kaip išvydo, 
Kelionėn traukė skruzdėlė.

Iš labirintų ji išėjo,
Namuos palikus senukus,

Pavalgydinus vaiku č i u s.
Ji per smiltynus nuriedėjo
Link ten, kur maisto manė ras,
Ir tarp žolynų landin.ėjo,
Lig kol šviesa neėmė gest.

Atradus maisto gabalėlį
Jį taračkino per laukus,

Palinksmino ji vaikučius. 
Kuomet vaikučiai sustiprėjo, 
Ture savų tėvų spėkas,

Ir kupinėjo po kvietkas.
Kuomet sena skruzdė nestengė 
Iš didžio lauko ką parvilkt,

Vokiečių valdžios prane 
Šimas apie lietuvius.

Paskutinėse dienose aš Z0WE, Genovaitė ir Fer- 
gavau per savo draugą,kon- ’ dinaąd. — Iš Švedasių pra- 
gressmaną Gallivan nuo A- neša, kad jie, ją motina Ma- 
merikos konsulato Stettine rijona Zowe ir 
sekantį pranešimą apie lie
tuvius, kurią giminaičiai A- 
merikoj prašė manęs, kad 
pagelbėti surasti pasiliku- 
siuosius Lietuvoj. Informa
cijas konsulini suteikė vo
kiečiu policija, ir kaip mato- gn ir kokią nors žinią, 
ma, vokiečiu yra nuodugniai j MEDELIS, Anna ir Sta
ir sistematiškai tyrinėjama.' uislava. — Iš Kaimo pranc-

* negali rasti vie-

Juozapas 
Kastaetschkas ir jo pati, te
begyvena Švedasiuose. Vi-

na
iciausiai pmi-

Pranešimas skamba sekan-

A

Kuršėnų praneša, jog tos 
patos ten yra nežinomos.

SZILL1NGAS, Walt

Geineindevorsteher 
preussen) praneša,

dikai, Walter, Stella ir 
ward, gyvena vokiečių

n ėjimai

čy neatnešę jokią

Moterims
♦

Naujienos
VARGINGAS RUSIJOS
MOTERŲ PADĖJIMAS.
Rodosi nėra sunkesnio

nakčia vežioti nepažįstamus, 
■nematytus žmones. Juk ve-

silinksminimo vietų, ištvir-

nes. Ir nepaisant to,

metu, Rusijoj daugybė nu

° .dasi net lietuvaičiu. “Nau- 
joj Lietuvoj” randame vaiz- 

įr delj iš Rygos gyvenimo ir

sakyta:
| “Kad esama čion vargo, 
' iodo ir tai, kad naktimis va- 

v ---v—- . 1 ižinėja vežikų žmonos. Taip,
uz’ v.e/a.’ ^’.Vvena Luko- pVZ(į, vieną kartą apie 2 v.
per(šiškiuose. Jie yra sveiki,bet nakties sėdaus važiuoti, su 
Jie reikalauja pinigu.

KOLPACK, Petronėlė.

D A VI DON D

vežiku kalbuos ir man vis

KIBURIS,, Juozapas 
Kazimieras. — Vokiečiu vai- c

džiu.
—Koks tamstos vardas? 

—klausite, galop, žinoma,ru-

Pranešimas Visuomenei
Jengu nori NUSIPIRKTI smi NAAL-L 
LOTĄ ar FARMĄ, New Yorke, Bro
oklyn*1 ir apielinkėj’e, be klapato, rū
pesčio pigiai ir teisingai, INšIURYTL 
savo turtą (fomiŠių), namą ar bizni, 
IŠDIRBTI RAŠTUS daviemastis. ak
tus ir kitokius dokumentus. Paduoti 
provą, kada tave sužeidžia, reikale 
perkalbėtoją (tiumočių) teisme, tai 
>'k pas irorai visiems brooklynie- 
čiams žinomus

SCHlGAI S & AMBRAZIEJUS 
Reali v Ėst ai e and Insurance

168 GRAND ST., kam p. Bedford Ave. 
BROKLYN, N. Y.

rubežiu nuo Dwielen.
prašo, kad ponas Szillingas
pasiųstų jiems antrašu “Ge-, Iš Panevėžio praneša, 
mendevorsteher, Dwielen jos negalima buvo ras 
bei Poszeiten, Ostpreusen,'minėtose vietose, 
kuris pinigus priduos jai.

SENDROWSKI, Kazi
mir. Vokiečių militariškoji džia Triškiuose praneša,kad 
policija’Salantuose praneša, Kiburio moteris ir vaikai— 
jog jo ten negalima rasti. [Juozapas ir Kazimieras yra

KALNIETIS, Ado!f ir!Triškiuose, ir visi sveiki. Jie 
Anna. Vokiečiu komandŠe
rius Nowo Aleksandrowske 
praneša, kad vieta vardu 
Ciadosy yra nesurandama, 
todėl reikia paduoti pilnesnį 
adresą, paminint artimiau
sią krasą ir pavietą.

BASTIK, Anna ir Andrie
jus. Iš Georgenburgo (Jtir- 
burg) praneša, kad ponia

vaikai, Anna ir Andriejus, 
gyvena Snukutschen. Jie 
yra sveiki ir pusėtinai gero-

Zigmas ir Anna.—Iš Kronią 
i praneša, kad tos ypatus ne
tik kad negyvena, bet yra
visai nežinomos

—Antanas,—atsako.
—Vadinasi, ne moteris e-

meldžia savo tėvo, kad anas 
prisiųstų jiems pinigu.

YERMOLAVTČIUŠ, Ana-

kad ji vis tebegyvena Kum
piuose ir randasi gerose są-

(1AILIUS, Konstantas. —7 
Iš (lakių praneša, kad ponas

Išvažiuoju j miesto pa
kraštį. Tylu, ramu, ir pra
dėjau niūniuoti paprastą vi
siems gerai žinomą lietuviu 
dainą. Tik šit atsisuka ve
žikas, teisingiau — vežike, 
ir lietuviškai prabįla: — Šią 

j dainą penkeri metai atgal 
aš tėviškėje, Kauno gub., 
dainuodavau, o dabar jau 
nebe dainoms,—per ašaras 

; pratarė nusijuokus. Koktu 
pasidarė. Čion įsitikrinau, 
kad ištiesti būta ne vežiko, 
bet vežikus ir dar lietuvai-

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas did*iau- 

bioje Lietuvių Jarmcrių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 meta.s, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
c am seniaubi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dain pirkėjams warant uotus popierius. 
Deeds ir vystus Abstraktus be jokią 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbių, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir moiis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvą, 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti. į ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. K vie' ame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra. 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių. geležinkelių ir gerų žvyruotą 
kelių, api linkę pirklybinio mi<. to 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos bau užtikrintą gerą, 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati: 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdekite už 4c.

Tikras adresas:

A KIFDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE. MICHIGAN.

NAŠLAITĖ.
Sėdžiu lūšnoj aš viena, 
Liūdžiu naktį ir dieną; 
Plūsta ašaros gailios: 
Nėr man dienužės liksmios. 
Nepralinksmin’ paukšteliai, 
Nei puikieji žiedeliai, 
Nei ryto skaidri aušra, 
Nei gi rasos ašara. 
Tik gegutė raiboji 
Žalioj girioj kukuoja, 
Atgarsį skleidžia liūdnai, 
Rauda su manim nūnai... 
Tėtušėlis senasai 
Kapuos ilsisi jisai; 
Baisi kardo viesulą 
Man išplėšė matulę. 
Gi bernytis jaunasai, 
Dobilėlis žaliasai, 
Kuris mane mylėjo, 
Į karužę išėjo.
Buvo kova baisioji.
Tartum, diena sūdnoji, 
Lėkė kulkos ūždamos: 
Baisią mirtį nešdamos. 
Nuo jų krito berneliai,

Ir ėmės ištikrųjų dirbt.
Medžiot toli jos pasileido,
Pakriko i visus kraštus, v 7

O kaip skaisti saulutė leidos, 
Sugrįžo josios į namus.

Į sandėlius jos maistą dėjos, 
Išanksto ruošės prie žiemos, 
Ir visos tarp savęs kalbėjos 
Kaslink darbu kitos dienos.

Daug vargo josios apturėjo, . i 
Beklaidžiodamos po lapus,
Tai atmintis giliai sau dėjos
Vienos skruzdės patarimus.

Kada saulutė vėl spindėjo, 
Patraukė skruzdės tad išvien, 
Jų tūkstančiai eilėj mirgėjo, 
Pripildė sandėlius tądien.

Patyrę skruzdės tiesiai ėjo
Prie lobių, ką žino kur ras,
O paskui jas skubo, mirgėjo
Sustojo skruzdės į eiles.

Oi, kaip jos visos buvo linksmos, 
Gabenant lobį į namus, 
Ture jos .dar didesnį džiaugsmą, 
Prikrovę sau didžius skiepus.

Jos drąsiai ateitin žiūrėjo,
Žiema netrodė joms baisi,
Nes visko, ko reikė turėjo -—
Mokė naudoties vienybe.

O darbo žmonės nepaduoda 
Rankas pūslėtas vienas kitam, 
Kuomet mus slegia vargas juodas, 
Tarnaujam dievini svetimam.

P. Keleivis.

DARBININKŲ TARPE.
Paskutiniuoju metu Petrogrado darbi

ninkai sukruto rūpintis sutverti įvairių or
ganizacijų. Vyborgo pusėj manoma atida
ryti švietimo dr-ją, metalistai galvoja apie 
profesinę dr-ją. Kooperatyvų darbininkų 
sumanymu sudaryta švietimo komisija, ku
ri dabar rūpinasi išleisti kooperacijos žur
nalą. Tik ar bus leista tuos visus sumany
mus vykdinti?

Caro įsakymu ir šįmet neims kariume 
nėn iki spalių mėn. 1 d. baigiančiųjų vidun 
nę ihokyklą, kad tokiu būdu galėtų jie įsto
ti 'augštojon mokyklon.'

J s ĮiaKią praneša, kad ponas; 13 metą, o jau gyvenimo iš- 
Lailius gyvena su tėvais ii’ tampytos, turinčios savo šei- 
X ’ I 1 11* (T < 1 1 •/1 L* c« • 1 1 i ’ r r, \ * 1 v• • ] •myną, o da . užsimaukusios 

taukuotą kepurę, segiuotą 
mėlyną drabužį užsivilku
sios ir “nakties paukščius” 
vežiojančius, kad paliegu
siam vyrui duoti poilsio ir

vau pranešimu ir tiktai nuo sj 
vokiečiu valdžios. Tatjanos, 
komitetas, Lietuviu komi tol

se vietose toje api
paliko be pasekniią. ;j()j iki šiol dar jokiu žinią

. jAA JNkKAS, Konstant. iieSuteikė, nors nekurie už- 
—is Zizmarių praneša, kad k]aUsiniai yra išsiųsti jau] 
Konstancija Lapinskas Sku- n(ų sausio mėnesy siu metu. I 
uiziany su savo motina yra Visi ti(, kurie pra^ nianęs 
sveika. Ji prašo savo vy
ro, kad jis prisiųstu jai pi
nigu.

Julia ir 5 vaikai. Vokiečių 
valdžia iš Košedarų prane
ša, kad tų ypatų ten negali-*’•

. • I 4 •ma rasti.

M.P.S.A. REIKALUOSE
Kdangi L. M P. S. A. 1

| rėmė C. Komiteto įnešimą,
;ti namiškius, turi ramiai į tilpusi “Laisves” NoO, leisti 

. laukti, kol ateis žinia iš Vo-!moterų laikraštį, todėl įne- 
ponia kietijos, nes matomai tik ^nias yra leidžiamas apkal-

Kronių praneša, jog Gervic-

buvo paimtas i nelaisvę vo
kiečių kareivių. Bet ar jis

kiame karės nelaisvių loge- 
ly jis randasi, tas jiems ne
žinoma.

BRAZDEIKA, Stanislo
vas. — Iš Šiaulių praneša,

nes matomai tik 
vienintelė vokiečiu valdžia 
rūpinas sujieškojimu žmo- 

, ią užkiltose vktooo.
S m u 1 k m e n i šk u m a s vii *šu i 
tilpusiujii pranešimu pats 
už save kalba. Vienok patė- 
mytina, kad visi tie, kurie 
prisiunčia man pajieškoji- 
jimus, užraštytų adresus 
aiškiai ir pilnai, nes kitaip 
yra tik bereikalingas dar-

paskui eis kuopų referendu
mui, kad tą įnešimą priim
tų.

K. Pctrikiene.

E. M. P. S. 11-tos kp. įne
šimas, kad šiais metais Sus
inąs surengtų maršrutą, li
kosi paremtas per 1-mą kp., I 
Brooklyn, N. Y., 15 kp., An
sonia, Conn, ir 17 kp., Det
roit, Mich.

Kadangi trumpas laikas.

EXTRA!
Parsiduoda puikus ir ge

roj vietoj kendštoris. Vieta 
gerai įdirbta per ilgus lai
kus. Priežastis pardavimo 
—išvažiavimas pas tėvus.

Parsiduoda puikus namas 
Williamsburge,() familijornsF 
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 mumic, 
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

pusėtinas laikas tam

jiems nežinoma.
ŽUKAUSKAS, Pranas ir 

sesuo. Iš šiaduvos praneša, 
kad jie yra Truikiniuose. i ■• 
yra sveiki ir gerose sulygo-

S K E1 > E N, p o n i a A1i g ii I e, 
Martha, Otto, George, John,

Laiškus, rašytus vokiškai, 
galima siųsti tiktai per tar- 

įpininkystę įstaigų Vokieti-,tai patsai įnešimas greitai 
[joj. Theodore Jaeckel, A-|bus išsiuntinėtas dėl nubal- 
merikos konsulis štettine savimo. Nubalsavę, malo- 

tas'rašo man: “Pakol kas dar i Dėkite blankas grąžinti grei- 
nėra stačių susinėsimų tarp, tai Centro Sekretorei, nes 
užimtų (vokiečių armijos) ! jei patsai įnešimas pereitų 
vietų ir kitų šalių, išimant' metų, tuomet, žinot, pakol 
Vokietiją. Taigi ir atsaky-[susižinosime su kalbėtojais 

ir surasime vietas, užims 
daug laiko, o jo jau pas

mai ant laiškų gali pasiekti

jog

GLINSKĮ, ponia Uršulė ir 
trįs vaikai. — Iš Košedarų 
praneša, jog jie nėra Stefa- 
niškiuose ir jų ten nieks ne
žino.

SZIMBELIS, Veronika ir

jaut augščiau minėtoms į- 
s t aigoms.

F. J. Bagočius,
28 Broadway, So. Boston, 

Mass.
M. NAUJOKIUTĖ 

gyvenanti So. Saginaw, Mich., malo
nės prisiųsti "Laisvės” administraci
jai savo teisingą adresą.

"Laisvės” Administracija.

L. M. P. A. Centro Sekr.
K. Petrikiene.

BROOKLYN© IR APIELINKĖS 
ATYDAI.

SVARBI NAUJIENA.
Kokios iki šiol Brooklync ir Now 

Yorke dar nebuvo.
Jeigu turite senus arba pagadin

tus forničius, tai kreipkitės pas ma
ne, o aš perdirbsiu j naujus gražiai, 
gerai ir pigiai. Aš nedarau skirtu
mo, taisau nuo puikiausių iki pras
čiausių ir puikiai panaujinu. Todėl 
Brooklyn© ir New Yorko lietuviai

Jonas. — is Pasvalio prane
ša, kad jie gyvena Podgai, 
prie Pasvalio, Kreis Joha- 
nisschkele, kad abudu yra 
sveiki ir gerose sąlygose.

Padarome visokj darbą prie naujų 
namų Statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, iscementuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

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

esant reikalui kreipkitės prie lietu
vio,. o aš būsiu jūsų namo rakandų 
gydytojas.

Adresuok it:'
S. ŠNI0K1S

98 N. 4th St., Brooklyn, 
(50—52)

JUS GALETE IŠAUGIT1
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
moksliškas 
gydymas dykai 

4 DEL VYRU IP 
MOTERIŲ.

. Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? AB 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais Ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvosi
Ar plinki, l>ei pradedi plikti?
Ar kenkia kas is anksčiau pasakytu ligų, 

tai stenkit-s apsauxuoti jos. l'žsakyketS 
iluostrota knygute jusu prigemtą. kalbai 

"TEISYBE APIE PLAUKUS."
l'aiašita eijropus garsingo specialisto, 

kurtoji randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko 10 

odos gaivos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penktus sava- 
t is tureli gražius plaukus.—žili plaukuai. 
— Barzda.—ir dekavones nuo užganeaintU 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galerne pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimu 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba k rasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antražuu.
Męs išsiučeine kiekvienam dolerine depute 
Calvacura—os N. 1 ir knygute "Teisybe 
Apie Plaukus." Išplaukėte žemiau atspaus 
etą. kuponu ir siuskete šianden.
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y« 
UNION LABORATORY,

Box 545, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kažtu persiūtimo, meldžiu itaiuatl 
man tolkua jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute • "Teisybe Apie Plaukus.** 
(Pasiuskete sykiu kupolu «u Jusu aptiutu.!



PITTSBURGH, PA. 
Svarbus pranešimai.

2 d. liepos Keystone Par
ke bus labai didelis pikni
kas, kurį rengia net trįs N 
S. lietuvių draugystės, bū

eis 10 vai. ryte nuo B & O 
stoties, tarpe 7 ir 9 gatvių 
N. S. Pittsburgh, Pa. Minė
tas piknikas rengiamas 
tuo tikslu, kad sušelpus nu
kentėjusius nuo kares lietu
vius. Tam tikslui yra iš
rinkti delegatai rinkimui i 
aukų dėl surengimo pikniko' 
J. Užkuraitis, J. Jankus ii 
J. Stelmokas.

Draugai ir drauges,

iš Westvilles M. Dundulienė.
Po vakarienei prasidėjo šo
kiai. Svečiai išsiskirstė 
2:30 vai. naktį.

Reikia pastebėti, kad į šį 
vakarėlį nebuvo atsilankę 

.įžymesnieji tautininkų lydė--klerikalų.
riai, nei tautininkai. Ma
tomai, jie mažai skaitosi su 
Lietuvos Šelpimo reikalais.

:Ir kas keisčiausiai, kad tie,
i kurie pirmiau visur ir vi- 

‘ 1 suomei šaukė apie
1 meilę, dabar net 
girdėti apie L. Š 
Mat, jie sako, būk L. š. F. 

‘esąs socialistų,todėl nereikią 
y’ jam nei pritarti. Ateity 
’i gal ir jie permainys savo

pažiūras, kuomet patirs,kad 
ištikro žmonės reikalauja

tėvynes 
nenori

neatsisakykite paaukauti 
tam tikslui. Taipgi, kurie 
galite, pasistengkite į šį pik
niką atsilankyti, nes tuomi 
savo atsilankymu prisidėsi
te prie sušelpimo nukentėju
sių nuo karės.

Ri verview parke, buvo

* *
Susirinkimų permainos; 

A. P. L. A. išpirmo nedėldie- 
nio perkeliama į antrą — 9 
d. liepos; L. S S. 55 kuopos 
—iš pirmo nedėldienio, į an-

—iš pirmo utarninko į ant- 
trą—11 liepos. Visos drau
gystės laiko susirinkimus 
A. P. L. A. draugystės sve
tainėj. Permainos Įvyksta 
tik liepos mėnesį, o paskui 
vėl bus po senovei.

MERRIL, WIS.
Vietos darbininkai labai 

turi gerą širdį ir nuolankiai 
atsineša prie savo darbda
vių. Jeigu tarpe darbinin
kų atsiranda tokis, kuris pa
sako, kad reikia pareikalau
ti didesnės algos ir geresnių 
darbo sąlygų, tai darbi įlin
kai visomis keturiomis pra
deda priešintis. Mat, jie ... 
jo. kad pareikalavus geres
niu darbo sąlygų, darbda-jJ

šiam 
iškilmingas piknikas socia
listų. Kalbėjo Bensonas, So
cialist Party kandidatas j 
Su v. Valstijų prezidentus ir 
Kirkpirtrickas —-kandidatas 
į vice-prezidentus. Apart 
jų, kalbėjo vietiniai alder- 
manai J. Kennedy ir Wm. 
E. Rodriguez ir advokatas

i Stedman. Visi kalbėtojai 
nurodė kapitalistų šaukimą 
prie ginklavimosi (prepa
redness), kuris darbininkų 
klesai netik nereikalingas, 
Jiet stačiai pražūtingas. Kal- 
:bėtojai kvietė darbininkus 
i kovoti už industrijos ir poli- 
i tikos liuosvbe. Jie nurodė, 
kad kapitalistų prisirengi
mas—tai didžiausias darbi
ninkų pavergimas prie da- 

, kartinės kapitalistų siste
mos.

Visos tautos turėjo savo 
skyrius ir kalbėtojus. Lie
tuvių kalba kalbėjo P. Gri
gaitis. Jis labai nuosekliai 

i išaiškino apie šios šalies po
litiką, kaip laike rinkimų 

• '"/•Jbūna gaudomi balsai ir tt. 
Į Paskui kalbėjo A. Vasiliaus-

“subankrūtys” ir i darbinin
kai “pasiliks” be darbo. Ge
riau dirbti po 12 vai. į die-j 
ną ir gauti pusantro dole
rio, negu darbdaviams pasi
priešinti. Tai toks vietos 
darbininkų susipratimas.

Kada ant farmu praside
da javų pjovimas, tuomet 
farmeriai moka po $2 į die
ną ir duoda valgį. Tąsyk 
galima šiek-tiek uždirbti.

J. Dubra.

piknike dalyvavo apie 75,00 
žmonių. Žmonės pritaria so- 

■cialistų judėjimui, bet prie 
’aktyviu veikimo mažai pri-

L.” Reporteris.

GRAND RAPIDS, MI( H.
d. birželio, ant Leo- 
St. ir kampas Front 
netoli lietuvio F. Wil- 
saliūno, rasta mažai 

lietuvis Silvestras

laikraščių pranešimams,kad 
mūsų tautiečiai galėtų drau
gauti su klerikalais ir net 
būtų po vyčių įtekme. Bet 
dabar persitikrinai ir pa
mačiau, kad tautiečiai sy
kiu su vyčiais darbuojasi ir 
kovoja prieš abelną darbi
ninkų judėjimą.

Pakol mūsų apielinkėj ne
buvo vyčių, patek mūsų tau
tiečiai laikėsi nuošaliau nuo

Bet štai atsirado 
vyčiai, kuriems reikalingi 
generolai, visokie komandie-

tainėn nugabenti kokį galio
ną “ice cream”, kad prilai
kius daininkus praktikose?

*
* *

Parapijos piečius jau už
rašytas vyskupui. Nors Ko- 
kalas, kuris dalyvavo pirki
me to pleciaus, ir buvo prie
šingas atidavimui lietuvių 
turto airiui, bet nenorėda
mas toliaus bylinėtis ir kaš
tus dėti, pasirašė, jog sutin- • 
ka ir jis su kitais trimis bu
vusio komiteto nariais.

Kada piečius tapo užrašy
tas vyskupui, tai ir kun. Va- 

s cinus ir kaip nagas pasijuto daug tvirtos-
su tautiečiai puolėsi prie jų, 
kad tik gaviu
tik gavo tuos cinus, tuojaus 
atsisakė nuo visko ir pradė
jo sykiu su vyčiais varyti 
juodą politiką. Suprantama, 
mūsų tautiečiai visgi nesu-

atskirai, bet savo darbais 
vieni kitus remia. Pavyz
džiu j, jeigu vyčiai parsikvie- 
čia kokį nors keikūną, kurį 
jie vadina savo kalbėtoju ir

žiūrėk, tą patį daro ir mū
sų tautiečiai. Jeigu laike 
tautiečių prakalbų klerika
lų agentai nešioja po sve
tainę savo literatūrą ir pla
tina, tai tautiečiai netik nie
ko nesako, bet dar paagituo
ja, kad publika pirktų. Bet 
jeigu pasitaiko socialistų a- 
gentas, kuris pardavinėja 
darbininkišką literatūrą, 
tuomet mūsų ponai jį išve
ja laukan.

Toliaus. Kada socialistai 
renka aukas L. š. F., kad su
šelpus nukentėjusius nuo 
karės, tai klerikalai ir tau
tiečiai visa gerkle . šaukia, 
kad žmonės neaukautų tam 
fondui, nes tai, girdi, “cici-

sisakė nuo visų bažnytinių'^ 
ceremonijų ir nuo kunigo! 
patarnavimų. Bet mirus,! 
giminės ir pažįstami suma
nė palaidoti su bažnytinėmis 
ceremonijomis. Nubėgo pas 
kunigėlį paklausti, ar jis su
tiks laidoti, kaip gerą kata
liką. Kunigėlis sutiko. Gi
minės parbėgo namo ir pra-

nycion. Davatkos 
kad vež bažnyčion.

nuvc-
niu ir ėmė savotiškai šelmi- Z( bažnyčion. Kada lavo 
ninkauti—gaspadoriauti. Jo Įnešę į bažnyčią, tai kūnų 
šeimininkavimas jau nepa-pis ^‘lįk 
tinka parapijos valdybai,nes.; As tai,

: pagelbos1 das, pasisaukia vargonimn- 
Nekuriems ką ir liepia jam kogreičiau-bando apsieiti.

parapijonams pa:
kunigas perdaug sauvališ-

ima-

bažnyčios. 
kai veikia ir norėjo šį-tą pa- Žmonėm labai nustebo iš to- 

jiems kio kunigėlio pasielgimo,kad 
neužbaigęs visų savo cere
monijų pabėgo.

stebėti, bet kunigas 
sako, jog “jūs nieko neišma
note” ir viskas. Prieš Va
nagą prasideda jau neapy-
kanta, sakoma, jog jis biz-(;yą draugystes 
nierius, o ne kunigas. Mažu iy balsiai sušunka: 
ir pradės parapijonai susi
prasti, bet jau pervėlai, nes 
piečių atidavė airiui.

viršininkas

tie, dovanok šio negyvėlio 
dūšelei ir priimk ją į dan
gaus karalystę! Broliai, im
kime nabašninką ir Įvelėki
me ant kapinių, nes aiškiai

Tautiško Namo bendrove i matome, kad mūsų kunige-
lis jo dūšelę pasiuntė šėto-vėl sujudo pardavinėti Še

rus, i 
atmokėti skolos 3,000 dol. 
Bet mažai serų 
Dauguma narių turi tik po 
vieną, po du šėru. \ .... 
liatas narių turi po 5—10. ( 
Nekurie moka tik susirinki- ,,cn(UL atiduoda šėtonui.

nes reikia greitu laiku nui į nasrus .
Tai matot, koks mūsų ku-

i perkama. n'«ėl's galingas

muose padejuoti ir save gu-
11 i driais pasistatyti. Teisingai
1 ’ 1 • • • • 1 T'k 1 *

likų” fondas, kuris nešelps 
nukentėjusių nuo karės, bet 
surinktus pinigus pasilaikys 
sau. Bet ir to neužtenka. 
Tautiečiai-klerikalai rašo i 
savo laikraščius melagin
giausias ir nešvariausias ži
nias. štai “Lietuvos” N19 
tūlas J. J. Žilinskas, klerika
lų klapčiukas, rašo, būk so
cialistai, rinkdami aukas 
tautiečių tarpe, neduodą 
jam rinkti. Tai be

alintai jokio lermo nekėlė ir 
niekad jam nepastojo kelio.

Tai matot, prie ko priėjo 
mūsų tautiečiai. Jie iki au
sų įklimpo klerikalų nešva-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsą banką galit* pagelbėti ginalnaMB bai *•- 

titanai* m užimtoje vi etosą ▼oidečiaii. Mąa taria*

SUTARTI BU VOKIETIJOS KANKA

Barlina, tadėl galima parilqatl plnigna | tau riatae aat 
••augičlaa 800 markią (apie 428 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINI VALDŽIOS PEIK- 
UURA, TODRL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiaa lafermaelja kreipki t* v ypat!*- 
cai ar rašykit* laiiką paa

HENRIKAS C. ZARO, Bank.eriu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

lūs. Sandoriečiai gi elgiasi rankose valdžia būtų?! Apie 
kaip tik atbulai: pirmoj vie-Į tai geriau nei nekalbėkime! 
toj esanti tautos reikalai, o Sandoriečiai sako, būk jie 
jau antroj bažnyčios. Jei- kovoja už laisvę, nori, kad 
gu Sandora paimsianti į sa- Lietuva būtų laisva, o čia 
vo rankas Lietuvą, tuomet šaukia, kad reikia areštuoti 
visa žemė priklausysianti ir kišti į kalėjimą tuos, ku- 
tiems, kurie ją dirba, o ne ' ' ’ .......
tiems, kurie nieko nedirba.

Tai matot, kaip Šalčius 
suprantą socializmą! Jo 
supratimu, tai socialistai 

'nori žemę ir visą turtą ati- 
1 1—---- 0 ne

rie platina darbininkišką li
teratūrą!

Puiku, nėra ka sakyti!
. * i* *

18 d. birželio buvo išvažia
vimas šv. Kazimiero parapi
jos, į kurį išsivežė apie 100

■ " /nori, tai dūšeles išlupa iš!
Vos ke-išėtono nasrų ir pasiunčia į’duoti kapitalistams, 

, o jeigu ^darbininkams.
Toliaus savo kalboj prade-, l'^čkučių alaus, keliolika ga- 
išvedžioti. kad tūli bro-j^nų degtinės ir kitokių 

imti svaiginančių gėrymų. Mat, 
‘ten buvo daug vyčių, kurie 
be svaiginančių gėrymų ir 

'muštrų negali atlikti.
Laisves Vaikas.

J liai-lietuviai šaukia 
(ON N. 'ginklus ir nuversti nuo sos-'J-' 

ii išeina į to tironus. Tai esanti di 
ilis lietu-‘džiausią klaida. Sandorio 

pradeda ėiai tą patį atliksiu ne gink-1

sykį pirmininkas Bardzevi- 
čius pastebėjo, jog nekurie 1' 
nariai įmokėję po 10 dol. |Str< 
bendrovėn, susirinkimuose i viri 
triukšmo padaro už 100 dol. šaukti, kad jie negali strei- Jais, bet mokslu. Girdi, 

vieton kalbinti įkuoti, nes neturi pinigų dėl Sandorą rūpinsis atbudavo- 
narius iš klerikalų ’ pragyvenimo. Bet kada 

vie- dirba, tuomet sėdi 
po mose, o kaip iš karčiamų iš

meta, tai, tankiai atsiduria 
net už grotų.

Vyručiai, 
naujus 
puses, kurie perka po 
na Šerą, pirkime patys 
dauginus.

VI rajono . konferencija. 
Konferencija nutarė: su
rengti maršrutą ir 1 
jum kviesti drg. V. Kapsu-, karčiamninkui reikėjo kar
ką; nutarė papeikti savo'čiamą uždaryti, tai jis juos 
draugus-sąjungiečius, kurie išmetė ant gatvės. Tuomet

karčia-; Reiškia, socialistai, šalčiaus 
■supratimu, nesirūpina tau- 
Htos reikalais, nesirūpina au-i 
Įkų rinkimu, sušelpimui nu- ( 

apie 12 vai.! kentėjusių nuo kares ir ne-į

ant Bank gatvės iš-'’sirūpina net apšvieta, o tįk|\J“(^
' rengiasi prie ginkluoto • su-

i v_ . * visą lai-:kilimo. Sandoriečiai gi vis- 
kalbėto-1 ką gėrė karčiamoj, bet kada kuo rūpinas ir jie yra “ca-

kiu su jais valdo tą darbą, 
visokiais būdais šmeiždami 
socialistus.

Gerbiamieji, eikite į vyčiui 
pulkus, darykite manevrus,! Blnghamtono 
rašykite į savo laikraščius, r 
tik prisilaikykite nors tru- pavesta rūpinties 
pūtį teisybes. Dabai' pas jus miestų draugams.

CHICAGO, ILL.
17 d. birželio, Unity Club 

svetainėj, buvo vakaras, su
rengtas priėmimui svečių pp 
Bulotų ir Žemaitės. Viso da
lyvavo apie 200 ypatų. Taip
gi buvo ir vakarienė, prie 
kurios Kl. Jurgelionis buvo 
taip vadinamu “toast maste
liu”. Jis papasakojo apie 
svarbą to susirinkimo ir 
perstatė kalbėtoją L. š. F. 
pirmininką K. Gūgį. Kal
bėtojas linkėjo svečiams pa
sekmingai darbuotis rinki
me aukų ir kad plati visuo
menė pritartų jų darbui. Po 
Gugiui kalbėjo senelė Že
maitė, kurios žodžių aišku
mas liūdija apie stiprią jos 
energiją darbavimosi ant 
visuomenės dirvos. Po Že
maitei kalbėjo Al. Bulotienė, 
o paskui Bulota, kuris trum
poj kalboj perstatė savo mi
sijų tikslą ir kvietė gelbėti 
Lietuvos gyventojus, kurie 
dabar randasi didžiausiam 
varge. Iš jo kalbos galima 
buvo suprasti, kad jam ne
rūpi politika, bet tik aukų 
rinkimas, kad sušelpus nu
kentėjusius nuo kaiės lietu
vius.

Vietinių kalbėjo A; Dovi- 
donis, advokatas Brenza, 
Jurgelionienė, P. Galskis ir

na rd 
Ave., 
šono 
gyvas 
Griškaitis su permušta gal
va. Tuojaus pašaukta poli
cijos vežimas ir nugabenta į 
policijos nuovadą. Ten jį 
apžiūrėjus, greitai nugaben
ta į ligobutį, kuriame tuo
jaus ir mirė.

Velionis buvo alkoholikas, 
mažai dirbdavo, daugiausiai 
po karčiamas lankydavosi, 
bet nieko neužkabindavo ir 
niekad nesi pešdavo, buvo 
žmogus ramaus charakterio. 
Kas jį taip baisiai sumušė ir 
už ką—nežinia.

Kadangi prieš tai velionis 
buvo lietuvio Wilsono kar- 
čiamoj, tai policija karčiam- 
ninka ir suareštavo. Užsi- 
stačius $3,000 kaucijos iki 
teismo karčiamninkas tapo 
paliusuotas iš kalėjimo. Kuo 
tas užsibaigs, nežinia.*

* *
18 d. birželio buvo prakal

bos L. S. S. 51 kuopos. Kal
bėjo vietos draugai A. Biels- 
kas ir K. S. Urbaitis. Žmo
nių susirinko visai mažai. 
Mat, tą dieną buvo parapi
jos piknikas, tai, matomai, 
dauguma nuvažiavo į pikni
ką pakvėpuoti tyru oru.

“L.” Korespondentas.

CLEVELAND, OHIO.
Pirmiaus aš netikėdavau

nera nei gėdos, nei teisybės

SHEBOYGAN, WIS.
Čia lietuvių yra nemažai, 

kurie skaito visokius laik
raščius, ypatingai darbinin
kų. Mat, mūsų kunigėlis 
veik kas nedėldienis neuž
miršta darbininku laikraš
čių “pagarsinti” ir įsakyti 
savo parapijonams, kad nuo 
jų šalin tusi. Kurį nedėldie-

gauti tuos 
perskaityti.

pie bedievių laikraščius, tai 
parapijonai, išėję iš bažny
čios, stengiasi 
laikraščius ir 
Tokiu būdu ir
“bedievių” laikraščiai. Su
prantama, kunigėlis neuž
miršta nurodyti kokius pri
valo jo parapijonai skaityti, 
bet, ant nelaimės, parapijo- 
nai tokie atkaklus, kad pa
sielgia priešingai kunigėlio 
žodžiams.

Sena Gyventoja.

BINGHAMTONO CHRO- 
NIKA.

Atėjus vasarai sumažėjo 
“Aušros” choras. Mat, ne- 
kurie dainininkai mėgsta 
gatvėmis pašpaciruoti, vie
ton eiti į svetainę ant prak
tikų. Ar neprisieis tik sve-

New Haven, Corn. 
IŠ VAŽIA VIM/ «
Lietuvių Kliubas rengia išvažiavi

mų ant krašto marių SOUTH END 
GROVE arha Morgan l’oint Hotel, 
NEW HAVEN, CONN., 2 d. liepos 
(July), 1916. nuo 10 vai. ryto iki ve- 

nakties. žaislai prasidės 
po pietų. įžanga dyka?.

Programas surengtas iš puikiausių 
lietuviškų žaislų.

P. S. Nuvažiuoti imk Ligh House 
knrą ir važiuok iki South End Road. 
Truks apie 10 minutų nueiti laikan
tis po tiesei arba važiuok iki pat 
Light House ir eik pro maudynes, 
reik užsimokėti 5 c. už perkėlimą su 
valtele per upelį, ir eik taku iki vie-

:a” vyrukai.
Bet štai jums sandbriečių 

ipšvietos rūpinimosi vaisiai, 
l’ą patį vakarą, kuomet Šal- 

jčius visas I ' 
'pasmerkė, iškeldamas į pa- 
(langes Sandorą, Mizara at- 

jsinešė keliatą egzempliorių 
I “Naujosios Gadynės ir jau uždaryta, iš priežasties negavimo ge- 
buvo pradėjęs pardavinėti.!ro bekerio- Taigi, kas turi galinki- 
Tuojaus subėgo 
nariai, rengėjai to 

iir “platintojai” 
‘apsupo Mizarą ir 

........ . įšaukti: “Suareštuot, išmest 
apielin-! h lietuviai elgiasi n k()ks jų^ Įail]<an i Męs nenorime, kad j 
s daro- užsiėmimas. Ar nelaikąs ^.1,;

Net rajono valdyba ne- būtų paliauti girtuokliavus, 
'ar negeriau būtų, kad vietoj 
karčiamos, paimti laikraštį

dirba tautininkų organižaci- ,Jle pradėjo tarpe savęs peš-įj 
jose, o apleidžia savo Sąjun-Ais. Suprantama, pribuvo' 
gos darbą ir net kartais už-, ir policija. Pareikalauta pa
kenkia pačiai Sąjungai; nu-Jicijos vežimas; pribuvus ve
tarė surengti kuopų išvažia-\žimui, prikimšo pilną ir dari 
vimą-pasilinksminimą tarpe visi netilpo. Tokiu būdus' 

’ i ir Scrantono. ■ vienus nuvežė, o kitus pėks- 
Surengimu to išvažiavimo čius nuvarė., Kurie nenorė- 

; viršminė- jo eiti ir pasipriešino,tai po- 
i bemanai buožėmis apdali

nu o žė. |Delegatai buvo
3-jų kuopų. Nežinia, kaš su | Tai matot, kaip vietos tū- 
kitomis Scrantono

žino, ar jos gyvos, ar ne. 
Matyt, reikalinga surengti

riui.
Po konferencijai buvo 

trumpas koncertas. Progra
mas susidėjo iš “Aušros” 
choro dainų, duetų, kvarte
to, vaikų draugijėlės narių 
deklamacijų, drg. Genio de
klamacijos ir drg. Medelio 
monologo.

Po koncertui buvo vaka
riene, kurioje sakyti, trum
pos prąkalbėlės. Keliaujan-

mą sušelpti nukentėjusius 
nuo karės ir padavė suma
nymą parinkti aukų, 
linkta su virš 13 dol.
vakarienei žaista “Bijūnė
lis”, “Lai gyvuoja Lietuva”, 
“Noriu miego” ir kt. Ir taip 
linksmai praleidus vakarą, 
publika (apie 100 ypatų) 
ramiai išsiskirstė.

Binghamtonietis.

MAHANOY CITY, PA.

W. M. Zavičius.

PHĮLADELPHIA, PA. 
ndoriečiai “rūpinasi” a p-

ras Sandoros 4 kuopos. 1 n 
miausiai vaiku choras su 4

rros išėjo vidutiniškai.

syk aiškino, kodėl susitverė

pe Amerikos lietuvių buv< 
dvi srovės, bet jos nesi rūpi

kuoti, kad jie nesirūpinta 
tautos reikalais, nesirūpina 
visų luomų reikalais, o tik 
darbininku klesos. Sando
riečiai gi rūpinasi netik dar
bininkų, bet ir ūkininkų rei
kalais. Išpėręs kailį socia
listams, pradėjo kritikuoti 
ir klerikalus, kad klerikalai 
pirmoj vietoj statą bažny-

kitas partijas t(^
Bekeriams Praresnas.

Gera proga, kuris nori uždėti be- 
kernę, nes nuo July 1 čia bekemė bus

Taigi, kas turi galinki- 
prie to biznio ir pats moka kepti 

juodą, pusjuodę ir ba’tą duoną — 
Vakaro tarn P‘‘ra vifta dėl biznio. Dabar yra 

•mevirktnc: kostuincrių 250, bet jei būtų kepama aps\ ICLOS, i gcrn duona, tai j mėnesį laiko būt 
pradėjo galima turėti 400—500 kostumerių. 

išmest Norinti platesnių žinių,’ kreipkitės 
u k šiuo adresu:

į V. STELMOK
čia pardavinėtu toki šlamš-/’2 Knox st- ,, Lewiston, Me.

i ... G>1—>»3)

Na, kaip jums išrodo, ar PARSIDUODA geras na
tai sandoriečiai nesidarbuo- mas ant dviejų familijų, gė
ja-dėl apšvietos? Ar tai ne-' roj vietoj, kampiniai lotai 
platina ją? Jie aršiau rusų taipgi parsiduoda prie tos 

pa- stubos už $2,200, reikia įneš
ti 200 dol., o likusius ant iš- 
mokesčio. Randasi Eliza- 
beth’e, N. J.

BALTROM LENKUS 
455 W. 18th St.New York C.

(50—52)

žandarų elgiasi savo 
rengtuose vakaruose, o jų 
kalbėtojai išdrįsta miniai 
sakyti, kad jie rūpinasi ap-

Įima rasti didesniu veidmai
nių?! Ar tai galima rasti 
didesniu žmonių mulkinto
jų? Jeigu jie taip sako, tail 
pas juos nėra nei'gėdos, nei I 
sąžinės.

savo murzinos poli- 
•ida. šalčius sako,

vo rankas Lietuvą, tai visa 
žemė priklausytų darbo 
žmonėms. Šio vakaro san- 
doriečių pasielgimas aiškiai 
parodė, jeigu Lietuva būtų 
jų rankose, tai visų kitų 
srovių žmonės būtų sukimš
ti į kalėjimus ir juose pūtų. 
Dar jų Sandora neturi gal
vos, o jau sandoriečiai šau
kia, kad už platinimą “N.

PARSIDUODA SALIUNAS 
'už prieinamą kainą, vieta 
išdirbta per 25 metus, su sa
le susirinkimams; viskas į- 
taisyta kuogeriausiai. Par
siduoda iš priežasties miri
mo savininko. Norėdami į- 
gyt gerą biznį, kreipkitės 
pas

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

Neseniąi čia mirė A. Lo- čios reikalus, o jau antroj j Gadynės” reikia suareštuo- 
rentas. Jįs mirdamas at- tautos ir darbininkų reika- ti! O kas būtų, jeigu jų

A. Menkeliunas
šiuomi pranešu, kad aš 

lotus Hatinia, N. J.
7 ar daugiau dirbtuvės 
ti lotų, subway būdavo jama ir 
bus užbaigta. Fordas užpirko 
rus žemės ir budavos didele 
ką. Todėl orėdami 
informacijų,

A.
38——16th St

a, N. J. Tenai randasi 
i dirbtuvės ir 2 stotįs ar- 
vay budavojama ir greit

Fordas užpirko 84 ak- 
ir budavos didele fabri- 
orėdami sužinot daugiaa 
kreipkitės pas

MENKELIUNĄ
, So. Brooklyn, N. Y»



JUOKŲ KĄSNELIAI.
Bažnytinėj mokykloj.

Mokytoja:—Ei, tu lakmit- 
ka, jeigu tu man dar sykį 
pasakysi, kad socialistai tai 
tokie-pat žmonės, kaip ir 
męs, tai aš tau ausis nulup
siu... Socialistai, tai vel-

t - X. W- I •
W J

as pažįstu vieną socialistą, 
o vienok jis neturi nei ragų, 
nei vuodegos.

JURO RIDZIKO ATSAKY
MAS ORAKULUI.

Viernas kožnadziejau O- 
rak’ule!

Neseniai vašac savo ga- 
zietoj išdrukavai pranešimų, 
kad kas prirodzis toky ku
nigų, katras neužlaiko sau 
gaspadinės, tai tam duosi 
dzidely nagradų. Turiu 
vascim apznaimyc, jogei to
ji nagrada priklauso man, 
ba aš galiu prirodzyc, kad 
nei vienas geras kunigas ne
užlaiko sau gaspadinės. Cik 
vašac paklausyk, o pamacy- 
si, kap an delno, kad aš 
praudų porinu.

Ne kunigai užlaiko sau 
gaspadinės, ale mes, vierni 
parapijonai, jas užlaikėm. 
Mes žinom, kad ciej kuni
gai, katri nenori gaspadi
nių, yra netikri, dzievo nu
karoti. Ir visi ciej kunigai, 
katu neturi gaspadinių, ne
turi nei parapijų. Argi ne 
tep? K u vašac pasakysi an 
to? Mes, parapijonai, ne
sam toki durniai, kad laikyt* 
kunigus be gaspadinių, ba 
mes gerai žinom,kad dukau- 
na asaba negali sau pietus 

y c, discs plauc ir beliz- 
nų velėc arba vištas vezdėc 
ir paskui su tais pačiais na
gais ponų dzievų grabalioc. 
Ar gi gali pacikc parapijo- 
nam toki kunigai, kap “pre- 
sbiteros” Delianis arba Moc
kus? Ne! Jeigu jie neturi 
gaspadinių, tai negali turėc 
nei parapijų. Va, cik vašac 
pažiūrėk, kap cik Šmitas 
užmušė savo gaspadiny, tai 
tuoj ir parapijos neteko.

Taigi, mano išvedzimas ši- 
tokis: Jeigu mes, parapijo
nai, norim turėc kunigus 
viernus, dzievobaimingus ir 
su čystais nagais, tai turim 
užlaik^c jiem gaspadinės.

Jūsų viernasv

Juras Ridzikas, 
Švento Raulo parapijos 

zakristijonas.

NEWARKO VYČIŲ MA
NIFESTAS.

Sulyg nutarimo vyčių ar
mijos giminiausio štabo, 
batlaižių korpuso, chamų 
batalijono, 030 pulko pulki
ninkas jego mužičeskoje 
chamstvo Dabliu Dablevič 
išleido prieš bedievius se
kanti manifesta:

“Męs, gadem, vierni krik
ščionys ir ščyri katalikai, 
būdami n u oi ank i a u s i a i s
gen. Dūdos tarnais, esam 
srnertelnai pasišventę išnai
kinti visus bedievius — dac 
on šiūr ting.

“First ting a v oi, šturmu 
turim išvyti iš Newarko 1 
bedievių vadus — tuos rau- 
doniausius cicilikus — dac 
sekend šiūr ting. Kita, 
well, turim surinkt visų ga
dem vyčių armijos genero
lu šviesiausius vardus ir nu
ėję ant Post Office užblo
kuoti visas cicilikų prakeik
tas gazietas: “Laisvę”, “Ke
leivį”, “Kovą”, “Naujienas” 
ir “šakę”, kad neateitų no- 
mor i Newarka. Bedieviu 
popiežiui Mockui prakalbas 
jau suspoilinom ir dabar čia 
anei vienas bedievis negalės 
pasi rodyti. Pruseika, Ne- 
viackas, Šukys arba eni ga- 
dėm kokis bedievis jau ne
galės tvirkinti Newarko 
viernus krikščionis. Tuomet 
užviešpataus mūsų generolo 
Dūdos tvarka ant amžių 
amžinųjų. Amen

Pulko sekretorius 
šeškasmirdis”.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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Į. Į 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 RUSUOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ant 47< metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI I’O PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU -farmas, lotus ir namus. PADARAU IR Už- 
TVIRTINU visokius dokumentus.-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
j AI JHA J Ji j V L 1 *’VS (Insu) ;>nre) gyvasties, nuo ūg
li1! i 1 H t, In RAUDA VOJU BALSUS LAIŠKAMS — 

< iRuM ATOMS.
tiENER ALIšK A AGENTURĄ LAI VAKORČIŲ—Š1PK ORčl Ų.

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

\ I SO K 1 OS RO DOS— PA TA R1M A l i )O V A N AI.

BANKER JOHN KOVACS
i cu i Dilia: 155 CLINTON AVĖ.,36 Grand Street, m a spėtu, i,, l n. y.

NEW YORK, Borough Brooklyn.
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|| DAINOS 1
• I Mišriems kvartetams arba cho- L
i J rams, III sųsiuvinys. Į

KNYGUTĖ 25c.
> Telpa šios dainos: 1) Gaudė

je amus; 2) Darbininkų Marselie-
i te; 3) Suktinis; 4) Kad dievu-
j liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega j

I
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido Lietuviška j
MUZIKOS KONSERVĄ TORI A 
Adresuok i to 1

M. PETRAUSKAS
395 Broadway, Se, Bos t or., Mass.

Geriausias budas del įtrinime
Neturi stvkuot nei viename naihe 

D-ro glcliter’io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas ktuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai gu pažymėta marke 
“J KARA”

25c. Ir 50c. buteliuku.' vt.«<>ao cptlekoao urb* 
u'iaĮ nuo

F. Al). RICHTER & CO.
74-80 Wasbington Street, New York N. Y.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST.. BOSTON.MASS 

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

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

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
iš.s.niokinimas 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
jų. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo- 
du už $1.

G. A. BARONAS
McKEES ROCKS. PA.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda bučemč ir grosernė,lie

tuvių, lenkų ir vokiečių apgyventoj 
vietoj. Gabus žmogus gali gera gy
venimų daryti. Pardavimo priežastis 
—einu į kitų biznį. Ateikit po ad
resu :

LIETUVIŲ UNIJOS Ml ZIKANTŲ
BENAS

Orakulo prierašas. —Ora
kulas turi pripažinę, kad p. 
Juras Ridzikas parašė tikrų 
praudų: ne kunigai užlaiko 
sau gaspadinės, bet parapi
jonai, ir užlaiko dėlto, kad 
kunigam nereikėtų graba
liotis apie nevystus tinksus 
ir paskui su tais pačiais na
gais šventus daiktus čiupi- 
nėc. Ciktai ciek prie p. Ju
ro Ridziko gromatos turiu 
pridūrė, kad jeigu parapijo
nai nori, kad kunigo nagai 
būtų čysci, tai tegu pastato 
klebonijoj stružų, katras 
pilnevotų, kad kunigas ne- 
sigrabaliot apie gaspadiny.

. Patarimas rūkantiems. .
1. Jeigu būdamas sveti

mam name nori rūkyt pyp
kę, tai visuomet prašyk da- 
leidimo šeimininkės. Kitaip 
gali būti išrūkytas iš namų.

2. Rūkydamas cigarą ar
ba papirosą, pirmiau užsi- 
degk, o paskui jau klausk 
daleidimo.

3. Prie moterų gali rūkyt 
be daleidimo, ką nori, jeigu 
esi šeimininku arba jų nu
mylėtiniu. Vienok labai ' 
tankiai būna tokiu moterų 1 
ir merginų, kurios greičiau 
leis save pabučiuot, negu už- 
sirūkyt papirosą.

4. Nerūkyk daug, nes ta
bako fabrikantai gali palik
ti milionieriais.

Taškas.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
LIETUVIŠKA j

APTIEK A
Sutaisau receptus su didžiausia < 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai > ■ 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. < 
Tai vienatinė lietuviška apticka ) : 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. ( 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- ? 
šauly yra vartojamos. Galit rei- S 
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu t 
per expresu. į

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas ?

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013. J

j AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
gyvenimą?

į Jei įlar neturi, tai pasiskubink gau- 
| ti, nes knyga gali greit :šsibaigt .
I k Apie tos knygos naudingumą pa- 
5 klausk tų, kurie jau jų turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
“ AR MYLI D A1 N A S ?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216puslapių, knyga’, 

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

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

KAINA 50e.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?

, - Visada yra žmonių, kurie stengiasi 
' dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 

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

, Jeronimas Savanorolla.
! Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25e.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Lonng Si.,
So. Boston, Mass.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kųtik išėjo iš spau- „ 
dos pirma lietuvių kai- • 
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės Jžj
amato. Prisiųskite $1, „ 
o gausite šitų knygų. / 
Siuntimų apmokame. / | ' T
Adresuokite: /
NORTH END PHOTO CO.

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

376 Selkirk Avenue
Winnipeg, Man., Canada.

SUčeDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Katras tau geriau patinka?
Dirbk kai jautis, neturėk 

ko pavalgyt, kuo apsirengt 
ir kur gyvent.

Nieko nedirbk, turėk vis
ko ii' voliokis pertekliuje.

Tai kapitalizmas,
Dirbk kai žmogus ir turėk 

tą, ką uždirbi.
Nepajudink nei piršto,jei

gu matai, kad tavo triūsas 
eis žmonijos tranams.

Tai socializmas.

I. A11 )OT U VIU DI R EK '1'0 RIU S. 
Išbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main

i Akušerka:
* 5

r w

Bjauriausias skausmas dantų I 
sustabdoma# antsyk. IŠTRAU- l 
KIMAS danties atliekamas be S 
mažiausio skausmo. Artistiš- j 
kas "bridge” ir "plate” darbas A 
atliekamas mano moderniška- 1 
me ofise už prieinamų kainų r

DR. J. LIEBERMAN I
OENT1STAS t H

408—410 So. 2nd St. į
Brooklyn, N. Y į

Telephone Stagg 3020. ;
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai į
ir Rusiškai. \

Irgi stebuklas.
Vieną šventadienį pro lie

tuvišką bažnyčią praeina tū
las socialistas. Paskui jį ti
na senas parapijonas ir pik
tinasi, kad socialistas prie
šais bažnyčios duris nenusi
ėmė kepurės. Tik štai stai
ga papučia smarkus vėjas ir 
“bedieviui“ numeta kepurę. 
Parapijonas su pasididžia
vimu sušunka:

—Matai, tu netikėli, .pats 
ponas dievas tau kepurę nu
ėmė !...

Skaitytojau, katras tau 
geriau patinka?

Kodėl?
Norvegijos karalius kada 

tai pasakė:
—Jei aš būčiau darbinin

kas, tai būčiau socialistas.
Didžiuma lietuvių darbi

ninkų Amerikoj nepriklauso 
prie Lietuvių Socialistų Są
jungos.

Kodėl?... Gal tūli iš jų ti
kisi palikt karaliais?...

r- Kelmutis.

kurni) Woman. MedKvt 
College Baltimore Aid.

»«M'knilnxa> ntlioku savo -larbn pr.’e 
Timdymo, talpirl rmlniki* vIboL-iua rmiaa ‘r 
oaRelbu invairloso motoru liuroao

6 Loring at.,
JnrtlEIrltb **•;

sI *g F. Stropiem;
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’-k DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTTSTAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk.
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

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

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikina pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi Serai apsipažinua rh simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe
Jauniškaiti

818 Walrtwt St.,NEW AR, NJ.
_ . , 3052Telefonas 4085 Market

ftiuoml pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROQKLYNO LIETUVIŲ MU 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausj beną ir orkestrą už prieina 
minusių kainą dėl teatrų, koncertą, 
balių, piknikų, vesenjų ir dėl fciaiį. 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet m» 
lor.ėkite kreiptis į L. M. Unijos ofiaą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. t

Męs tikimės, kad draugystės, rer?fl! 
damos įvairius pasilinksminimu# 

. samdys D U. Muzikantus, todėl at
kreipiame atydą, kad nuo muzikantų 

, reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienaa 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tą' neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėton 
kortos yra išdudamos kas trįa mene- 

j srai naujos, todėl samdytojai malonė- 
’ kite pažiūrėti, kad kortos būtų tel- 
; Bingos. Męs tą padarėm todėl, ka<> 
i pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
j kurie nepriklauso prie įdėt. Muzikali- 
j tų Unijos, bet pasivadina unijiBtab 
J h grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktiko* 
bei repeticijos būna kiekvieną sere 
dos vakarą po N78 Grand hltreot 
Brooklyn, N. Y.

Carmos.
Vienintelis pardavėjas že

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

M. WALENČIUS
P. O. Box 4,
Scottville, Michigan.

226 Magazine St., Carnegie, Pa. I 
(49—56)

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

... N AS IR MOTELIS.
Užlaiko šaltų alų, seniausių deg- 

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

S. L. T. PEŠT YNI K
802 Pembroke St.. Bridgeport, Conn.

(46—69)

LIETUVIŠKA

aptibka
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima
aptūpti per pa<’tų: 
Nuo Reumatizmo ...................... $1.00
Kraujo Valytojas ...................... 1.00
Vidurių Regu! 1a(.orius.................. 50c.
Trojanka ............. 25c., 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo
v:. okių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos. galima gauti per pačtų.

P. A. URBANAVIČIUS 
j51 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašys 
pas mane "Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
"Kardų” 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 
“Kovų” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už "Kardų” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys "Naujųjų 
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 pažįstamų!. Knygas 
duosiu tik "Laisvės” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS

1

fJonas MATHUS 1 1
i I GERIAUSIAS 1)1 DŽIAUSI AS 
'S IR ŠVARIAUSIAS SAL1Ū-
' \ N AS VISAM C SO.

j BOSTONE.
imai ir užkandžiai. Patarnavi-
Y mas prielankus. Atsilankykite,

1 I o persitikrinsite.
ii JONAS MATHUS
j V (Lietuvis Savininkas)

1 JU2—344 W. Broadway 
S So. Boston, Mass.
| (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
£ Labdarystės Draugijos namo).

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH ’ m. U
Spccialitsas Moteriškų ligų

311 E. 5(Hh St.. New York, N. T.
O I T SO VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pakakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, me* 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Ncuf- 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

Telephone Yards S5! or 15K g

™%Sve,Ska aptiek a
Męs užlaikome kuogeriaDKia* valatK*. Su didele atyda iipHdum £ 

o rc>.Teptwi» kaip Amerikon, taip Ir Karopoa daktarų Patartina* S 
ji ifc.škua aKieikiam dykai. '

Savtn’nkaa Ir Proviaoria*
1 F. A. JOZAPAITIS 3
j so. HALSTED STREET. CHICAGO. ILL. M

n Gyvenimo Telephone Drover 7781.
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LIETUVIŠKA APT1EKA. į
Šiuotni pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam || 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime j 
parduosi lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito- Ii 
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide- 
lienis, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- L* 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. j 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) IVAI- t 
RUS VAISTAI DĖL ATAUGI NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

1. SHAPIRO, Lietuviika* Aptiekorius
41 • So. 2nd Street, kampan Union Ar*

Skyrius: 745 Driggs Avė., 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 išmoksta 

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdek stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoadencijiie Mokykla, 1327 N.RobevSt.,Chicage2370 Margaret St.. Philadelphia. Ph.

Chain Watch
Fob & Charm Laundry Set, consisting of threa 
450 whole separate irons and asbestos 
coupons. plate. 300 whole coupons

Majestic Food Chopper, 
150 whole coupons.

TURKIŠKI GIGARETAI
Kvapsnys = tyras, skanus ir 

užganėdinantis
Cigarėtai pirkiniui
Rūkymas kuriuo Jus džiagiatės
C i g a re ta i p i r m os rųšies

ATTOT 
J R ON

ACY)U> 
HANCLE

PARSIDUODA VISUR
Pinigai arba puikios dovanos 

už ZIRA Kuponus »
Rašykite prašydami dovanų kataliogo

ZIRA DEPARTMENT
95 First Street

P. Lorillard Co., Ine. E^abliaUd 17M
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ATSKAITA
ietuvos šelpimo Fondo Fi
nansų Sekretoriaus juo 
Gegužės 1 d., 1916 iki

Birželio 1 d., 1916.

III..................................... 10.60
Per “Naujienas” nuo 

vakaro Draugijų Dele
gatu, Rockford, Ill. .. .17.55

Nuo pp. Bulotos ir

LAISVU

Gegužęs 1 d., 1916 m. 
lansas............ $16,184.37
Per vietos L.Š.F. nuo 
). Bulotos ir Žemaitės 
rakalbų ir iš iždo Mon- 
llo, Mass..................  400.00
Per vietos L. Š. F.nuo 
’lotos ir Žemaitės pra

kalbų, • B ridge water, 
Mass................................74.53

Per vietos L. Š. F.nuo 
Bulotos ir Žemaitės pra
kalbų, Worcester, 
Mass.............................. 203.54

Per A. Zavistaitę 
nuo Jaunimo Susivieny- 
jimo, Chicago, III.........19.00

Per iždininkų M. Va- 
liukonį nuo New Bri
tain, Conn., lietuvių per 
Aukų Rinkinio Komite
tą ............ ...................... 85.00

Pasilinksminimo po-

y City, N. J............70.65
Per “Tėvynę” nuo S.

Yonugstown, 
.................... 60.84
Bulotos ir 

prakalbas,
Middleboro, Mass......... 45.85

Nuo pp. Bulotos ir 
Žemaitės prakalbų se
kantis: Haverhill, Mass. 
—$38.93, Lowell, Mass., 
išimant prakalbų rengi
mo lėšas $35.30; viso 74.23

Ohio ...
Per pp.

miteta,Hartford,Conn. 67.04
Per “Keleivį” prisiun

tė V. Riukevičia, Wilkes 
Barre, Pa...................... 5.00
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per aukų rinkėjus nuoV1U
K. Worcester, Mass., 
nuo koncerto ir vestu
vių ............  R 80

užkietėjimas, 
neina! imas.Nevirškinimas, s»s v i

skilvio 
sustirti- 
ir toki

simptomai, kaip lie 
žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abebiai; neveikiumm; 
maž;!kranjyslė ir skilvio netvarkos padaro ligotų labui ser 
gar.čiit. Kodėl neiiųti

Balsam of Life
(Severos Gyvybes Balzamas) laiku ir tokiu bndn nubusti 
ligai tolinus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atsfalaneios vertės toniku. Jisai padaro 
vidurius regu i iariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- 
paivina ligoni ir sumažina priepuoliu aštruma. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- 
tariamas moterims jų sirguliavimuoše. Kaina 75c už bonkij.

Pilvo Skaudėjimas.
jmrnšfi mums: “Mano pnti tnrl'Jo pilvo aknųdAjini^. Pa- 
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, ska"dėji:n;!s Fustr.’o.''

West Frankfort, Ill.: 73 
kuopa L. S. S. $10.00,

Lietuvos Sūnų Dr-stė 
$10.000 ir nuo vakaro ir 
vestuvių; viso............76.05

tuvių B. Dičkalnio su 
Ka raliu te. W i 1 k es B a r re,

1.00
Keleivį” prisiun,-

Dam, Wis........................
Per “Keleivį” P. Bu- 

zevičius, Athol, Mass. 2.00

ga, Montreal, Canada
Per “Keleivį” suau- 

kauta pas pp. Kamins
kus, Struther, Ohio. ..

Per P. Berukštis nuo 
L. S. S. 192 kuopos pra
kalbų, Nashua, N. H. 16.66

Per P. Spurgis nuo 
krikštynų pas pp. Tulic- 
ikius, Belle Valley,Ohio 10.50

Pas pp.Vinčaičius ant 
nokilio 5-kiu metu su
kaktuvių apsivedimo su
linkta nėr J. Martišių, 
Denver Colo...................20.75

2.25

Viso su balansu $17,720.31
uikč ................... $1.535.91

l’ž išmainymą priva- 
tkiu čekiu ..................   10c

sivažiavimo lėšos i Bro-

100.00

kui už įvairias smulkias c

Sekretoriui M. M. Rice

Finansų sekretoriui 
T. L. Dunduliui už štam
pas, popierą, konvertus 
ir t. t...............................  1

Keinio vardu 5,000.00 
Pasiųsta į Lietuva per 
kiečiu konsuli . . 5,000.00

nosį išmokėta ... $10,371.78 
Birželio 1 d., 1916 m.

randasi pas iždininką
K. Šidlauską ..... 7,318.53
Viso įplaukė į L. š.
Fonda ................ $20,594.86

Parsiduoda Kotelis.R1CEBURG, PA.
llotclis ant pardavimo ne 

s mūritus 
žmonėmis

gerai išdirbtas;
vra, kad nusi-

Didelis 
namas tiktai biznis. Nam 
—plytų, geroje vietoje, 
apgyventoje, biznis 
priežastis pardavimo 
pirkau namą kitam

* h

Visokiems 
t. t. ; 
sekins

Ant 
siunčiu

4. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

m.
m.
in.
in.

142O Victoria St., Waukegan, 111.
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Susirinkimai atsibūna kas trečia 
nedalia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, l.iuosybės svetainėj 801—8lh 
St. &. Sheridan Rd., Waukegan, 111.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

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

161 N. Main St., Ansonia, Conn. ' 
Iždinmkas J. Valaitis,

1 1 Oak St., Ansonia, Conn. I 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. Slate St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus pagelbininkas A. YakštyS,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

DENTISTAS
G varan tuo tas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... SK.II 

Užplombavimas 50c ir augičiau.
Išvalymas ...................................  68t.
Užplombnviman auksu .............  |1.*8

Skaudant} dantį duok ištraukti ry
ta, o vakar® apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOM 
bW7 Bedford Ave., Tarpa l-ram h 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

I’ii'kilami vaistus, prašykite Sovoros vaistų ir būtinai rci kniaukite, kad 
duotų .luius tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekus pirrdavinėja Severus Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iŠ musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

»a»'i

PAJIESKOJIMAI
Malonės atsišaukti šios ypatos: 

Liudvikas Žymantas, Antanas Žymun- 
r.unlas ir Stanislovas 
Kauno gub., Užven- 

Kas juos žinot, malo-
Buivida.

riekite pranešti. A 
resu:

K onstanl inas

( 30

Ar nori but gražus?
Jei laip, tai nusipirkite mosties. 

ri:t išdirba Mentholatum Co. ir 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta 
riausia.

Ištepant 
nant gulti,

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

dami tą mosti už tūlo laiko jnašalin- 
site visokius spuogus ir dėmes (plet- 

lašus.mus), saulės
Mosties kaina 

Merginoms, 
t ai-raudonos.

nudegimus ir 
50 c ir $1.09. 
kurios nori būti 
nęs turime prie (os

Ųieškau savo vyro Antano Ulozo, ”wsti<>s prilaikyta odos pudrą,

vo, palikdamas mam- su kūdikiais di 
deliam varge. Meldžiu ji pati atsi 
šaukti arba kas žino pranešti.

patrynus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai ball as-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:

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

142l Lincoln St., Waukegan. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Gummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1319 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

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

St. Bueis, 1108 So. Park Ave.
Waukegan, 111.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirm, pagelbininkas 1’. Paprika, 
124 So. Chestnut St., Collinsville, HI. 
Nutarimų raštininkas i’ Kuosevičia, 

615 Vandalia St., Collinsville,
Fin. Raštininkas F. Skamarakaš,

317 High St., Collinsville, 
Iždininkas J. Willimat.

S37 Central Ave., Collinsville, 
Organo užžiūretojas V. Raudoniu

in.
m.
111.

A T V D A
Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
piknikams, šermenims ir 

Darau visokius Medalius ir vi- 
atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri-

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c partinę markę, o apt»- 
re.-i didelį ir puikų katalogą, kuriamo rasi visokių geriausių ARMONIKŲ* 
SK RIPKŲ, TR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi liet u Vit
kuj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas 
oxd*. su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams 
škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN. M.W. S. Waideiis

76 ir J 03 raktui*. 
Sapnininkas, dydi* 

tavoro pa* 
parduodu pigia*,

Box 36,

Parsiduoda Res
not pranešti s:uo u:

ų

1109

Die
vinus

Pa.12
City

Cicero, III.
Pa.

W.
Pa.

W.761, Melroee Pa.
P. O. Box

North Diamond
kaa trečią

mcikevičius,2

4
Pa.

Pa.
Pa.

8

Pa.

Easton,

Easton,

Easton, a.

N. Y.

St., 
Pa.

kuopos P. Ft
222 Sagamore

laukų, 
1.. važiavo

New 
atsi-

ilis So. Winnebago 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūt

N. Y. 
Grand

816 Wall
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 .Montague

giminaičio Antano 
gub., Ukmergės 

parap’jos, 
gyveno 
MehUi u

RIMKUS 
Holbrook, Mass.

(50—58)

Gorod Vorom 
Dom Gripeova No.

(50

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė
So. Winnebago St.,; A. Rimšiukė,l 113
So. Winnebago St.
Maršalka F. Al vikis,

SŪNŲ IR DUKTERŲ DR. 
, YS'TĖ, ROCKFORD. ILL., 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 
lentas A. Petronis, 

719 Lincoln
ž. Malaju - Dvorenskaja 

i a.

\š Domicėlė 1’aliunaUė iš kaimo 
Sūsnikų, Kalvarijos parapijos, pajieš- 
kau savo giminiu Juozo Žmuidino, 

Liono Žmuidino, Andriaus Kavaliaus
ko, M. Dambaekienės ir A. Ba’iūniū-

Susirinkimai būna kiekvieno mėi 
Mo 1-mą ir 3-čia nedėldietii. 1-mą 1 
landą po pietų, Sailel salėj, kam| 
E. Main ir N. Morrison Ave. ( ollii 
ville, Illinois.

savo žmono> Onos But-
enskienū>, kuri apleido

Finansų raštininkas P. G. Al<-k 
1516—14 th

Iždininkas S. Buzinskis,

1 ’a jiešk au 
kiųtė. Ru 
mane 13 d. 
ėmė . ii >

B. Titia 
’orreetionville Rd. Sioux 

Iowa.

ni itu.cn-k
V ve., Sc ’i.nton, Pa.
(51—54)

j I icbeiki'I valsčiaus ir 
vonių kaimo. Seniau 

rooklyne.

ve., Bayonne, N. J 
(50 51)

K 
3 «*

luęuuii.u, . 
žiaus, gelsve 
Kartu su ja 
bauskas, su kuriuom ji 
nuskriaudė. Jeigu kas 
kilt porelę, nuoširdžiai 
apie tai pranešti, už 1 : 
bai dėkinga •.

•lu. Paeina iš
I ii'dii am- 

v dutinio ■ ’o. 
Juozas Jaku- 
išva/.ii ('dama 
mitėniytiĮ to
rn.'Idživ man 
aš būsiu 'a-

tauranta®.
Parsiduoda labai gi'roj vietoj les

iau rantas. šalę dviejų didelių dirb
tuvių. Restaurante prie stalų telpa 
100 ypatų antsyk. Parsiduoda ir 1‘or- 
niėiai 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)

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU:-

st.

TREJOS DEVYNERiOS 
arba 

TREPAN K A
Susideda d z? iijtrtų -jkų tr
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vai’tu arba karkiu 
vynu dėt skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nernaan"’*.. SJ »•

patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitu.
VARTOJIMAS’ Viena pakeli ėsfj 

augmenų užmerkti 1 viešių kvorta tysto apiruto 
ir tiek pat vandens, aiba išvirt. čy»t«une van
denyje ir po m valandų gerti po pua< atiklebo 
arba mažiau.

£
A. P. L. A. DR-.IOS CENTRO VAL

DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO
RIŲ ADRESAI:

Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 
2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stay ton St., N. >: 
Centro Sekretorius J. 
till Market St., N.S. 
Centro Iždininkas K.

& Carson Sis.,S.S.
Turtu Kontroles

U rinkis,
313 Sixth St.,

Urnežis,

o .£ fl <-*_DRAUGIJA SuNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, 111. 

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

Protokolų raštin. Alek. Morkua, 
907—22nd Ave., Melrosa

VINCAS J. DAUNORA, ApGakerim
229 Bedford Av« , Brooklyn, N. Y.

i Kampas North 4 to» gatvia.
mieste. Kas 
nesigailės. Jei- 
lietuvių ar len- 
arba atvažiuoti

pažiūrėjimo

mylėtumėt iš

im dėl;>a<

1231 Main PRICEBURG. PA.

rer .Naujiena < nuo 
\ estuviu Bardausko su 

Rockford,
Fin. raštin. W. Strumili®,

1814 So. 50th Avė., 
Iždlninkae F. Laplnskf,

P. O. Box 110»,

Park, 
Box

III.
600.

MalraaeAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir
J. Snarskia, P. 0. Box 
Park, Ill.

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

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

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

Prezidentas M ar. Urba,
1113 Ferry St., Easton, 

Pirmininko pagelb. B. Davidonis, 
1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 

Prttokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
jas Alex Vyturis,

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

Easton,139 So. Bank St., 
Kasierius F. Malkaitis, 

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai: 

Alex Biga,
1021 Elm St., 

And. Meškauskas,
1222 Pine St.,

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

Susirinkimai būna kas pirmą pel
nyčių kiekvieno mėnesio anglų .soc. 
ruime, 439 Northhampton St., Easton, 
Penn’a.

LIETUVIŲ KELIONEI 
DRAUGIJOS, CENTRO 
. IR KP. SEKRETORIŲ

PAŠELPOS 
VALDYBOS 
ADRESAI.

Centro valdyba:
Pirmininkas J.. Jakimavičius, 

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

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

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

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltraklūtė,

292 Manhattan Avė., BTdyn, N.Y. 
Kuopos Brookiyne—V. Vitkevičla,

29 Hudeon Ave., Brooklyn, N. Y.

—M. X. Krenta* Tetemn •»
Darbininke—balsuotojau! Ar norėsi laike rinkimų būt šio asilo vietoj ir gaudyt 

demokratų ir repubHkonų pažadėjimus, kurių niekuomet negalima pagaut?

WHmNPWMMi

. Pittsburgh J’a.
Mažiuku a

Pittsburgh, Pa. 
Va rasis, 
Pittsburgh, 
Komisija:

žC;

Charleroi, 
1429 Rcedsdalc St., 
N. S. Pittsburgh, 

Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis,

P. O. Box 314

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

Laupurex,
kuopos Ig. Rasinskis,

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

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

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

113, 
Pa.

9 kuopos, K. Stasinskas,
Box 283, Arnold,

10 kuopos, V. S. Riukas,,
713 McKean Ave., Donora, Pa.

MAUANOY CITY, PA.
Valdybos adresai:

Pirmininkas W. Žemaitis
312 E. Centre St.

Pirmininko pagelbininkas I’. 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., J. Bankus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Sint aiškis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St.

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

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS of A. PRASER1Ų
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

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

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
638 Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

AP KOPI Nusipirkti Gerus rtl\ IIUIU CEVERYKUS?
Jeigu taip, tai rii&e-

1W GRAND 8Tn

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pati rinkti 
pagal savo norų.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. K

SERGANTIEJI!

li»y- 
kiek palinksmina* gyvenimą, 

jimia gyvenimu (kirijo far- 
visokias gyduoles Ir jaučiatis 
blogiau, tuomet, sieko Be

AR NUSTOJOTE SVEIKATA II 
Diena po dienai, metas pe mstsi 
užsiimu gydymu sergančią imoaią. 
Prrsistatykite sau, kiek 
džiau, 
Jeigu 
tojant 
nuolat
laukdamas, kreipkis pas gerai m- 
prantantį daktarą ir apecialistą 

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

ryti, kad Išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydau per 20 metą 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, ui- 
al k rėtis n kraujo, pilvo, Širdie*, plau
čių, faknų ir tt.

Dėl gydymo nervą ir lytišką ligą 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl te, 
kad labai brangų* 
rinėjimas šlapumo,
ant rytojau*, bet tuojau ateikite pas

Chemiikae iity- 
NeaiidUiokiU

DE. LANDES
Ofi>* valaadMi nue II ryte. Dd I 
.1. vakar*, ftvantadleniala lt

rV!EŽA8TIES LIGOS.

140 EAST 22 ST,N
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VIFTlhlPQ 'patizuoja visa pirmeiviška A. Budrevičius, A. Gražia,
f 1111 llltOjLllllvOf visuomenė. | J. Strimevičius, T. Repšis,J.

Panedėly, 26 d. birželio J . -------- ------  | Valeckas, A. Augustinavi-
redakeijoj bus I^etuv*a> i nacionalę gvar- čiūtė, V. Zdažinskas ir P.

- - - - ' diją. ’ Įpelkauskas — po 25c.; A.
Kaip girdėti, apie 7 vietos j Giliate, P. Kubilius, A. Pui- 

’ is, A. Dai- 
ran- lidžiūtė ir J. Lal is — po 10 

Viso $11.40.

“Laisvės” i
mėnesinis susirinkimas“Lai-
svės” kooperacijos direkto- . „ , . v.__
rių. Pradžia 8 vai. vakare.(lietuviai paimti į nacionalę šiūtė, J. Masaiti
Visi direktoriai malonėkite 1 gvardiją, tarpe kurių 
atsilankyti, nes turime daug <Jasi P. Draugelis, Jokubaus- c. 
svarbių reikalų. Taipgi rei- kas ir Kurnėta.
kės pasitarti apie pusmetinį! Namiškiams daug
----- vi—•— ------ ( j* priežasties išėjo į streiką šukų dirbtu- 

paėmimo kariumenėn jau- vės apie 200 darbininkų.šios 
nuoliu. ' dirbtuves darbininkų pade-

V « i

suvažiavima.
Komitetas.

graudinimo

i

SUSi-

dirbtuves
20 d. birželio, Brooklyne, 

išėjo į streiką 5,000 barzda
skučių. Jie reikalauja su-'nierius Raymond Ingersoll'_____ ____ ________
trumpinimo darbo valandų.’su patarėjų būreliu mano| lietuviška vpt'eka. 
Dabar barzdaskučiai dirbo pradėti smarkią agitaciją už The MARIA P1L4RMACY.

papuošimą Brooklyno me
džiais. Norima paversti teišingu.- 
Brooklyna medžiu miestu. •■ V v-

Brooklyne parku komisio-.vaianu 
! menka

Mūsų rėmėjai ( ko.stumeriai) jaučia
si pilnai užganėdintais, nes jie gauna 

s patarimus, gerus vaistus už 
daug mažesnę kaina, negu kitur, 'lo
dei būk ir tamsta mus rėmėju, o bū
si užganėdintas.

tęsiasi cloackmakerių strei-' nierius žada' apsodinti me- j .'"U1,1.' 
kas. Darbininkai laikosi džiais visą Eastern Park- lietuvišką trejankų.

labai ilgas valandas.

Gązdina streikierius.
Jau dešimta savaite, kaip Į Išpradžių parkų komisio-

o oi /-*! nl/ ivn nl^Avni olvm * ’ v 1. _ I • . . i* ...

kas. Darbininkai laikosi džiais visa Eastern Park- 
gana gerai, todėl bosai grie-*way. Privatiškiems namu 
biasi visokių priemonių, kad savininkams bus suteikiama

girdi, jeigu darbininkai, vo nuosavybes medžių, 
tuojaus negrįžš prie darbo, 
tai visos dirbtuvės bus per
keltos į kitus miestus ir 
New Yorko darbininkai pa-1 
siliks be darbo. L 
gu norite turėti darbą, tuo-

28 d. birželio, Sokolų 
tainėj, 190 Grand St., 

■ mėnesinis susirinkimas 
Reiškia,jei- l(J() chorOt pradžia 8 va

pradėkite dirbti.
Cloackmakerių unijos 

prezidentas Schleisinger sa
ko, kad darbdaviai nuo pat

\’isi choro nariai malonc-

I II E

gani i

K<‘l-ų 
mus. 
tik ra

ARIA PHARMACY
S. ('ohen, M gr.
ve. ( oi n. So. 1st 

Brooklyn. N.

nišruiinis ant pirmų lubų, labai geroj 
vieloj, kaina prieinama. A įsišauki te

168 Union Avė., 
t 19

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo-

- . met kreipkii
nes turime daug svarbių tla-1 Norėdamas 

tyku. Taipgi pasistengkite;

ko, būk jie perkels visas cjIoro, 
dirbtuves i kitus miestus,

parduot bizni, parašyk, 
ra, kaip .-criiai išdirbtas 
kaina norėtum parduot.

pirkti, paminėk, kokiam
l mieste nori, kokį bizni ir ki'-k maž- 
i daug galėtum įnešti pinigu. Taip-pat

paduodame
a.- aplikacijas ir 
plovas geriau- 
kaip legali.škas,

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Caf« VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

man neįvykdė ir neįvykdys, 
nes tai negalim. daiktas. 
Visos dirbtuves k, .i p buvo, 
taip ir pasiliks ant vietos.

ryti, tai darbdaviai seniai 
jas būtų ir perkėlę. Dabar

rias streikieriai neprivalo 
atkreipti jokios atydos.

Ligišiol streikieriams

liepos (July), 1916 m. Li
berty Parke. Pradžia mm 2 
vai. po pietų. Įžanga 25 c. 
ypatai. Nuvažiuoti galima 
Bushwick Ave. karu iki 
Ridgewood Sta., o nuo ten

taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbctoja visokiuose rei
kaluose. Visus augšėiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

TEISINGIAUSIA Ll E l UVIšK \APTIEKA
Kviečia Komitetas.

$10,000 nuo Ladies Shirt
waist Makers. $10,000 nuo 
Amalgamated unijos, ...........
.$10,000 nuo I cntmakers u- |su Aleksandra Zdažinskiūtė, 
nijos, $6,000 nuo Philadel-1 BrdokJvn, N. Y. Aukavo 
phijos kriaučių unijos. Gau- šios ypatos; a. Parevičius, 
ta paramos is Chicagos ir is p p^jura, J. Merkaitis, E. i 
bostono. Į Petkauskitė, A. Skrebičia ii,!

10,000 cloackmakerių, ku-, 
lie dirba, skiria 15L savo 
uždarbio streikuojantiems 
broliams.

Paleista atsišaukimai į vi
sus laikraščius, prašant pa- 
gelbos. Geistina būtų, kad 
ir lietuvių unijos ir kitos or
ganizacijos ateitų pagelbon 
streikieriams, kuriems sini-

Aukos, surinktos sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo karės, 
per vestuves Jono Brundzos

Brooklyne ii vi.-mj apiJinkvj
Gyduolės teisingos, patarnavimai- 

draugiškas ir l.uomandagiausias. Gy
duoles galima gauti per pačtą ir ypa- 
tiškai.kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo Reumatizmo ...........
kojų prakaitavimo . 
perša'imd m l iteliai 
pleiskanų ir plaukų

augimo 
;št akiu

plaukų . .,
< užtrvnimo

. 91.00 
50c. 
75c.

slin- 
$1.00 
$ 1.00 

ant

čiūnas, V. Čiurnius, T. K1 
niurni:-, J. Bagdonas, P. I) siunčia t:k

50c.; A. Markevičius — 30c; 
J. Brundza, A. Zdažinskiūtė, 
L. Žukas, B. Ambrazas, A. 
Žaliūtė, O. Talubaičia, A. 
Budraitis, E. šiaučiūniūtė,

: .<>ki : v.ii:,tų dėl vriokiij 
l-.aij' d< ' •. yru, taip ir dėl 

patarimus duosiu 
i -iant i p -r laiškus, tepri- 
r.i u>s ženkleli ai akymui. 
.-.utaisau teisingai, ir su 
l.-.argumu. Taigi, lietu- 

kreipkitės pas mane, o
didžiausiu 
viai, visai 
būsite užganėdinti.
Lietuvis A plickorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA
64 Grand St., Brooklyn,N.Y.
___ 1.___________________________ -—L---- r.~.5..L--------------

Trečia EKSKURSIJA
I
L

.T__ _ ___

stO'Bš'š 'i
’••■•'-v i y/ * -.t-/

•d k t-. ,

‘į** '"l

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS KLIUBO BROOKLYNE 
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 centų.
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.

Pirmos Khasos Cafe
GERIAUSI GĖRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose 
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

211 York St., Brooklyn,N.Y.
'Telephone Main, 5615

gans teisingą rodą.

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

sados

at- TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WVTIIE AVĖ., kam p. North 

BROOKLYN. N. Y.
'I'elophone Greenpoint 5311.

1st

Didelis 
vingiems, 
naujų madų, ir visi būsit užganėdin
ti.

hotelis, gera vieta 
kambariai įtaisyti

pakele- 
pagal

JOHN KULBOK Locnininka.
WYTHE AVE., Corner So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

291 St.

Puikiausia ir švariausia užei 
Užeikite ir persitikrinkite

142 Grand St., Brooklyn?
Telephone Stagg 3534.

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALI U N AS

Kiekvienam smagu už
eiti į gerų vietų ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

411 REAP St.

PETRAS NAUJOKAS
-----Cigars

Pirmas Lietuviška* 
RESTORANTAS.

A. nundrotaa

Tėl. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS

idos klauskite

Jei nori, kad gerai išrodytum, pirk 
skrybėles, marškinius ir vi. us aprė- 
dalus pas K.«l.iutku.

kainu, neteka!inga girtis, 
bropklyniečiai gera: žino, 
ir geriau niekur negauni.

K. 1.1 U I K US

Tel. 885 Groenpoint.

teisingumą

kaip pas

Brooklyn,

A. Shrupski
mus galite gauti, skaniausio 
puikios Degtines ir skanaus

Patarnavimas puikiausias,
A.la us, 
Vyno, 
ateikite, o persitikrinsite.

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

negražiausiai ir vi
priimame
Tikra lie-

U th St., New York
Cor. Ave. B.

CAFE IK POOL BOOM

Tai yra goriausia 

laikų praleist.

linksmai

•>

Telephone Main 7528.

Naujoko Ciga
rų kokiame nebūk store ir saliūne, ir 
gausite gerų cigarų, o ne kopūstų 
lapų. Mano fabrikas:

359 Broadway, B’klyn, N.Y.
COR. REAP ST.

Pagamina HetariikM
ilgiui. Platai galima gauti pe Ils, 
Oc Ir 26c.

Alijošius Grinkevičius
•i Hope Si., Cor. Roebling Si.

BROOKLYN, N» Y.

C/7 » (/)

mo- 
suiyg

pri-

Vienat inė automobilių 
kykla, kur mokinama 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. | 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiausj dalykėlį prie ma
sinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Raina už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
nie. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.

IN TEK N A TI ONA L SCHOOL 
OF A ’’tomihui es

117 East 10th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu. 1

Macys & Marcin Furniture Co
TADAM PER’OO SUITE j|

rij-.SU H

v; . i L ' ) |t ' ' l'J ~
•; Įjl’i įm
Hit«*:L—

iMMtevantiniai—wwwirrm—i—»n—ri»’i —i.  

Telephone 595 Greenpoint.

. Misevičis
SI’ECIJALISTAS ŠIRDIES 

l’LAUČIV LIGŲ.

RUIMAI ANT RANDOS. ~ --- -

Išsirandavoja geri keturi Ir tr|e DctL lc* t* I
Kambariai, kurių randa $7.00, ?8.00 IzcLtkla.I d.S *.• . 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią- ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunėa, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, muperintendent ‘ uo
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y.
Arti Neeker Ava. ir Nrssati Ava. , 2?() BERRY st., BROKLYN, 

Reikale galite telefonuot 4560 W.
Greenpoint.

na- IW

Va'andos: 
8—10 ryte 
12—2 po piet 

6—8 vakare
N

į ( Šimtas kostum'erių iš visų 
krantų ir tautų, išniokėdaiu’ 

) $1.00 ar $2.00 į savaitę, paii- 
'(į lieka tikrais savininkais ge
di riaušių daiktų.

Kodėl Bre- 
oklyniečiai ne
dali turėt, kaa 
ienią patinka 

ir reikalinga.
Jūsų tarpa 

rienlnteli ta
ria kraatavl

Bskia.
PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

FOTOG RAFIJŲ G ALE RI - 
JA BROOKLYNE.

Paveikslus įvairiu rūsiu atliekame 
tikrai artistiškai pagal naujausių ma
dų. Patarnavimas mandagus, kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiems 
parankioj vietoj—tarini No. 4th ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

t-iūsą, kad ii 
ritus Iitaigoe 
būtų ■ igani- 
dinti ne įim
tai. bet tftki-

riaokią klecą.

198-200 Grand St.,
Tarpe Driggg Ir Bedford Avenuea. Brooklyn, N. Y.

Telephone 23T2 Green point

IC233OKBT53'

ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

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

uttil

Geriausių išdirbyscių vėliausio! 
mados vaikams kerečiuka! nuo

$5.98
Turime daug visokių Aisbaksių.

Kainos $4.98
50c. ant savaitės.

687 3*V’Avr. 658 5tvAve.
Cop. 21 si ri. NFAR 57

BROOKLYN, N Y

PIRK KUR TAVORAS GERAS
jeigu nori, kad gerai

IftRODYTUM, PIRK
SKRYBĖLES 

VARDU

° Manhattan Hat”
,,, i, Į.ĮH, . — .1— ' ■ T ■ m TP

—~ -- ■•■■■■ ■■*'■■■»■ ■ ■■■ ■■■■w uRRW.-g *■ i—r?—-

Pirmiau, negu tu kur ki
tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk musę 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėlės, kurios iš
statytos lange

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne
Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 

Išdirbinio ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojame ui gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertu* par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiai.

ATEIK IR IŠBANDYK!




