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Mexikos ir Amerikos VOKIEČIUS VARO ATGALDarbininku Manifestas
Kazokai Vengrijoj.
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uos dienai duoda mažiau nei 
puse svaro vįenan žmogui.
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Debs, kandidatas Soči-
Partijos į kongresą iš metais.

Gal būt, tai tik išmislas, 
nes apie tokią sutartį ligšiol

seile garnizonas taip-pat pa
imtas nelaisvėn—apie 4,000 
žmonių.

Iš kitos vėl pusės francū
zai artinasi prie stambaus

kalbas kas miela diena. Ji- 
kad Socialistų

Partija po rinkimų virs
pria spėka.

daliai pranešimai taip-pat 
praneša apie naujus laimė
jimus ant austrų kariume
nės.
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Turbūt, jau kares tarpe 
Amerikos ir Mexikos nebe
bus. Situacija eina vis ra- sėtis net iki 14 d. lapkričio.
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AMERIKOS IR MEXIKOS myri. Amerikos kariumenė, 
DARBININKŲ MANTFES- kuri randasi Mexikoj, trau- 

TAS. 'kiasi vis atgal ir atgal. Ji
Washington, D. C. — A-1 randasi jau tik 100 mylių 

merikos ir Mexikos organi- atstume nuo rubežiaus. Tas 
zuotų darbininkų vadovai parodo,kad prezidentas VVil- 
išleido karštą manifestą, sonas yra nutaręs parsi- 
šaukiantį abidvi šalis prie,traukti savo kariumenę iš 
taikos. | Mexikos. Turbūt, supran-

Tasai manifestas išleistas ta, į kokį kvailą padėjimą 
po konferencijai, kuri įvyko'buvo pastatęs save ir savo 
Washingtone, 
ja buvo labai vaisinga.
padėjo drūtesnį pamatą bro- i 
liškam susipratimui tarpe merikos kariumenė pasiliks

blikose. Po šiai, pirmai kon->xikos pusėje. Lauks, pakol 
ferencijai turės pasekti pla-j Carranza nesugaus Vilios, 
tesnis suvažiavimas abiejų į Apie Vilią vėlei atėjo ži- 
šalių darbininkų atstovų,; nių, jog jisai tikrai yra nu- 
kurie turėtų išdirbti progra
mą bendro veikimo. Tam 
bū sianči a m su važi a v i m u i
sušaukti išrinkta tam tikra 
komisija, kurion įeina ame
rikiečiu ir mexikieciu atsto
vai.

Manifeste sakoma,kad lig
šiol darbo žmonės neturėjo 
balso tarptautiškų santikių 
nustatyme. Visą vedė tik 
politikieriai. Užtat Mexi-

VOKIEČIAI PO VALIAI 
PASITRAUKIA.

Su pirma diena7 liepos 
francūzai ir anglai pradėjo 
savo generalį užpuolimą ant 
vokiečių. Rusai taip-pat su

Per pirmas 48 valandas 
francūzai ir anglai paėmė 
12,000 belaisvių. Anglai už
ėmė vokiečiui tranšėjas per 
šešias mylias pločio. Anglų 
centras randasi į šiaurę nuo 
miesto Albert.

4 d. liepos anglai galuti
nai užėmė gana svarbų 
punktą La Boiselle, bet da- 

proletariato abiejose respu-[ pačiame parubežyje, bet Me- bar jau jų ofensyva lyg ir 
suslūgo, kadangi vokiečiai 
gavo paspirties ir laikosi

miausius rysius. i
Manifeste rekomenduoja-. 

ma išrinkti komisiją iš Me-i 
xikos ir Amerikos piliečių, 
kurie taikiu būdu išrištu vi
sus nesusipratimus, kilusius

Suvienytų Valstijų biu
džetas kariumenės reika
lams sieks šįmet net $700,- 
000,000. Tokia pinigų suma 
bus išleista armijai ir 
vynui.

nuo kurio randasi tik 3 my
lių tolume. -Francūzai jau 
esą užėmę 6 mylias vokiečių 
tranšėjų ir sekančius mies
telius: Feulliers,Herbecourt, 
Biscourts, Fricourt ir Est-

Anglu ir franeuzų oficia
lioje pranešimuose sako-

talkinin-

me santikių tarpe abiejų 
respublikų turi būti teisin
gumas ir gera valia.

Po manifestu iš Amerikos 
pusės pasirašo:

Samuel Gompers, James 
Duncan, James O’Connell,

lentine, John R. Alpene, H.: 
B. Perham, Frank Duffy, 
William Green, John B.Len-( 
non, Frank Morrison.

Už Mexikos darbininkus::
C. Loveira, L.M. Morones,'

S. Gonzalo Garcia, Baltazar 
Pages, Edmund E.Martinez.!

išlengvo, o ne šuoliais. Ang
lai ypatingai gailisi aukauti 
savo kareivius. Prieš kiek
vieną ataką jie pavartoja 
smarkiausią artilerijos ugnį 
ir jau tik vėliau ima šluoti 
vokiečius'.

Anglai stumia vokiečius

Betgi, pastaromis dienomis 
jie pradeda sukrusti visame 
fronte, nuo jūros iki Som
me,—per frontą 100 mylių.

Mūšiai eina tokiu įnirti
mu, kad jų apygardose tik
tai vieni griuvėsiai belieka.

AMERIKOS DARBO FE-!
DERACIJOS RŪMAS.

Amerikos Darbo Federa- ■ 
cija išsistatė sau puikius rū
mus Washingtone. Rūmai 
lėšavo $100,000. Laike įkur
tuvių susirinko minios svie-' 
to. Gompersas, federacijos 1
prezidentas pasakė prąkal-l AJ]en Benson, smarkusis 
bą. Wilsonas taip-pat buvo g0CĮaųSįU partijos kovoto- 
tarpe kviestųjų kalbėtojų. | . kan('li(tatas j preziden- 
Ceremonijų vedeju buvotį ,v . . L1 .
darbo sekretorius Wilsonas. ^us’ Pasižadėjo sakyti pi_a-

Pirm įkurtuvių ceremoni
jų atsibuvo didžiulė paroda, sai mano, 
kurioje dalyvavo daugiau, 
kaip 14,000 žmonių atstova
vusių visas unijas.

ANGLŲ SPAUDA DI
DŽIUOJASI.

Anglų spauda, visa be iš
imties, didžiuojasi talkinin
kų laimėjimais į šiaurę ir Į 
pietus nuo upės Somme.Lig- 
šiol, kaip laikraščiai apskai
to, per 4 ofensyvos dienas 
paimta apie 15,000 vokiečių 
į nelaisvę.

Už anglų kariumenės lai
mėjimus atiduodama garbė 
žuvusiam Kitcheneriui, ku
ris suorganizavo tą puikią 
kariumenę.

KĄ VOKIEČIAI SAKO?
Vokiečiai labai rinitai ir 

susirūpinusiai žiūri į talki
ninkų ofensyva, betgi sako, 
kad ligšiol jie veik 
nepralaimėjo,
cūzams atiduoda garbę už 
drąsumą ir bijosi, kad ne
reiktų atiduoti francūzams 
tokio stambaus punkto, kaip 
Perrone.

Vokiečiai sako, kad jeigu 
ir palieka ką talkininkams,

KAZOKŲ PATRULĖS 
VENGRIJOJ.

Londonas. — Rusų kazo
kų patrulės tūlose vietose 
praėjo per Karpatų juostas Į Įima gauti 
ir pasiekė Vengrijos. Kazo
kai pjausto telegrafo vielas! 
ir sprogdina ammunicijos 
sandėlius.

Kazokų pasirodymas Ven-

lų įspūdį. Tų svečių veng
rai visiškai nebuvo laukę.

Galicijos sostapylio Lvo
vo gyventojai vėlei minio
mis pradėjo bėgti į Krako
vą ir į Vengriją. Tačiaus, 
Lvovo komendantas išleido 
i gyventojus atsišaukimą, 
kad miestui jokis pavojus 
negręsia.

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI 
TIES VERDUN U.

Vokiečių atakos ties Ver- 
duno netik ką nesumažėjo, 
bet eina dar vis stipryn ir 
stipryn.

Vokiečiai paeV/c Thiau- 
mont, kurį francūzai. jau 
tris sykius buvo atmušę.

to neima ir leidžia nešties 
po vieną kepalą kiekvienam 
žmogui, nevaržydami, kokio 
didumo jis turi būti. Parsi
nešę Į miestą žmonės tokios 
duonos, keptos kad ir iš su
plėkusių, bet grynų grūdų, 
svarą parduoda po 40 kap.”

EXTRA!
Paryžiaus “Matin” ap

skaito, kad birželio mėnesy
je vokiečiai ir austro veng
rai visuose frontuose nusto
jo pusės iniliono kareivių 
(sužeistais, užmuštais ir be
laisvei! paimtais).

žinoma, ta skaitlinė per
dėta, bet arti tiek gali būti.

Vakarų fronte vokiečiai 
jau pradeda smarkias kon
tratakas, o anglai jau nebe
praneša apie naujus laimėji
mus.

Italijos socialistų frakcija
i,.,,. Vm.o.x įnorio, uvn i* 4" \ •. t\ t i parlamente atsisako parem-bar varsavoje lašinių sva-; tirtos moteris. Mat, vyrams, .. .x.\ ..
ras :>>,■!>.; būlbių kartis (pū-1išėjus karėn'.materis turi at-lį1 naują Boseli ministeriją. 
<las) buvo pakilusi lig 11 likti jų darbą. Todėl tai jj.ikocMlistai žada ai jtis sa- 

1 įvo senos, išmėgintos takti
kos.

švento Andriejaus univer
sitetas Škotijoje apskelbė 
konkursą geriausiai maldai. 
Kas parašys geriausią mal
dą, tinkančią šiai gadynei, 
tas gaus dovanų $500. šven
to universiteto profesoriai 
mano, kad maldos dabar vė
lei madon įeina.

deda pasižymėti.
Kaip kur, ypač centralėj 

Rusijoj, daromi užpuolimai 
ant dvarponių ūkių, o ret
karčiais, net ir raudona po
švaistė nušviečia padangę.

Charkovo gubernijos kai
šu-

nių miltų, grynų, joje bus 
tik maža dalis, daug ma
žiau, kaip pusė; kitos dalys 
duonoje yra: sumaltos bul
vių lupiuos, medžių miltai, 
lubinas, ąžuolų gilės, kasta-' 
nai. Miltų viralui ir kitiems- 
reikalams duoda tik 
švara 14 dienu vien. 
Miltai baisus, negalima

4 Z 4 . ’

Vokiečiai Voli niaus gu
bernijoj visame fronte eina 
arčiau prie Lucko ir, gali
mas daiktas, kad Lucką pa
ims j savo rankas.

Iš Berlyno prar 
vakarų frontų mūšiuose da
lyvauja daugiau nei du mi-

nusprendė Dūma. Iš to da
rosi aišku, kad' blaivybė le
nais pradeda nykti. Seniau,.
nuo pat karės pradžios, ne-[gis. Daugelis žmonių, nega- 
buvo valia gerti ir vyno ir!lodami net tokio valgio pasi- 
alaus. įtiekti, eina dirbti be jokioj

--- užmokesnio, vien tik už val- 
TURKAI STUMTA RUSUS gį. Mėsos be mažko visai 

ATGAL.-.'negalima gauti.Dažniau dar
Konstantinopolis. — Pie- atsitinka arklienos, daug re

tų Persijoj ir ties Trebizon- čiau kiaulienos, o jautienos 
j tu turkų armija stumia ru

sus atgal. Kaukazo fronte, 
ties Tohomku, rusai atstum
ti ant 12 viorstų.

Abelnai, pastaruoju laiku 
jau nieko nesigirdi apie ru
sui laimėjimus Turkijoj. At-lbai daug krito. Daugiausia 
pene, vis daugiau ateina ži- niekas nei mažos kainos ne
rių apie jų pralaimėjimus.

MEXIKOJ.
Tūli Mexikos laikraščiai 

tvirtina, kad 19 pietų irwen- 
jtralės Amerikos respublikų 

vienaPadariusios sutartį ben- 
' (Iromis spėkomis ginties nuo , 

jiet Suvienytų Valstijų, jeigu , lionu kareivių, kurie vartoja 
]<0 šios užpultų bent vieną iš tų 

lle. respublikų. Tat karės atsŲ 
nej- tikime Mexika turėtų gauti 

t)1jĮįU paramos iš pasižadėjusių ją 
įr| lemti kaimynų ir bendrų. 
,i ITa sutartis padaryta 1908

Vokicčių laikraščiai nuro
do valdžiai, kad talkininkų 
ofensyva gali labai blogai 
atsiliepti ant visos Vokieti
jos.

Amerikos daktarų kuopa 
jau pribuvo į Vengriją ir 
darbuosis viename didžiau
sių kariškų ligonbučių Če-

SCRANTONAS GRIŪVA Į 
ŽEMĘ

Scranton, Pa
ru

moka; sako: neturiu ko val
gyti, tai ką čia aš už butą 
dar mokėsiu”.

Sodžiuose su valgiu kiek 
geriau. Bet ir ten, vokiečiai 
visa suėmė i savo rankas,vi-

Jau ant- 
ykiu savo istorijoj' 

pradeda 
griūti žemėn, šiuo sykiu la
biausia nukentėjo West 
Scrantonas, kur visas squa- 
ras ant Main Avenue pasi
davė žemėn ant 12 pėdų. 
Labiausia nukentėjo publiš- 
ka mokykla N16—jau antru 

j sykiu nuo pastatymo. Van
dens ir gazo triūbos sugedo,

šiomis dienomis tapo nu-, Pietiniam Scrantone taip- 
teisti Pittsburgh’o streiko'pat padaryta daug 
vadovai Merric, Blum, Hali, ,lių. Nukentėjo ir 
Goldberg ir kiti. Juos nu-i miesto vidurys.

ir (teisė už tai, kad jie, išėjus Miesto žmonės

IR ISPANIJA 
R1AUJA.

Madridas. — Ir 
kariauja! Žinoma,
ku priešu—Moroko, bet vis
gi kariauja.

Paskutiniame pranešime 
Ispanijos karės ofisas sako
si. jog ispanai atmušę Mo
nikos sukilėlius ir uždavę 
jiems didelį smūgį.

RUSŲ FRONTE.
Rusai pradėjo smarkiai a- 

takuoti karalaičio Leopoldo 
laikomas pozicijas Paliesiu 
pelkėse. Ypatingai smarkus 
mūšiai eina ties Baranovi
čiais, Minsko gubernijoj.

Vyriausia kvatiera princo 
randasi Kobrine, Gardino 
gubernijoj. Jisai po savo 
komanda turi 100,000 karei
vių, kurie gina frontą ilgu-j Žmonės traukia 
mo per 80 mylių.

Rusai, jeigu tikėt jų pra
nešimui, prasimušė pro vo--duoną, kad ir 
kiečių frontą ties Gorodis- Malūnai ir duonkepiai pe-' monstricijoj.

Kituose frontuose, Galici
joj ir Bukovinoje, žymių 
permainų nėra. Tik vokie
čių štabas giriasi, kad rusai 
turėję pasitraukt nuo Kolo- 
mejos.

Daug grūdų, net nekultų ja
vų sodžiuose yra sukastų že-'siems-padėti kovoti su savo 
mėse ir gerokai supelėjusių, j išnaudotojais. Tūlus darbi- 

i iš užkam-. ninku vadovus nuteisė il- 
pių, ką buvo paslėpę, ir tai- giems metams kalėjimo vien 
sosi sau valgį, šiokią tokią įtik už tai, kad jie dalyvavo 

•sykių, su darbininkais de- 
Kitus pripa

žino “kaltais”, kad jie 2 d. 
gegužes buvo tame aJrbi- 
ninkų būry, į kurį policija 
ir kompanijos nusamdyta 
sargyba šaudė. Darbinin
kų vadovus nuteisė į kalėji
mą, o tų, kurie šaudė į 
darbininkus, neteisia.

Nuteistieji apeliuoja į 
augštesnį teismą.

čiai vokiečių uždaryti, kaip 
sodžiuose, taip ir miestuose, 
bet sodžiaus gyventojai pra
simano būdų ir susimalti, ir 
išsikepti (be vokiečių žinios. 
Varšuvos vargdieniai po du 
po tris eina į sodžius ir ne
šasi namo po duonos kepalą. 
Mat, vokiečiai iš vargdienių 
už parsinešimą duonos mui-

pačius miesto fundamentus. 
Galima laukti ir daugiau į- 
griuvimų, jeigu kompanijos 
ir ateityje elgsis panašiai. 
Scran to ne * gyvena 150,000 
gyventojų ir neivienas jų 
nėra užtikrintas, kad na
mas, kuriame gyvena, neį- 
grius.

Dabar daugelyje vietų 
Scrantonas išrodo, tarytum 
po žemės drebėjimo.

Patsai miesto majoras y- 
ra kompanijų bosas ir mies
tiečiai turėtų susiorganizuo* 
ti prieš kompanijas.

(Iš “N. Y. World”). .



/ re?

LAISVS

Vieton
Apžvalgos

Budai. 4

įžangos 
Straipsnis

Jau pradeda pildyties tas 
viskas, ką socialistai sakė a- 
pie slaptąją dipliomatiją ir 
apie vadinamąją lapės poli
tiką. Ponų M. Yčo ir R. 
Karužos baladonės po Lon
doną ir Paryžių gali būti ge
riausiu patvirtinimu to viso, 
ką męs, socialistai, sakėme.

Mūsų tautininkai ir kleri
kalai buvo begalo,* be krašto 
įtikėję į naudingumą Karu
žos ir Yčo misijos. Kas ne
tikėjo tos misijos naudingu
mu, kas protestavo, kuomet 
tuodu asmens kėsinosi kal
bėti visos tautos vardu, tuos 
apšaukė tautiško darbo ar
dytojais, niekuo netikinčiais 
nihilistais.

Gerai. Gyvenimas ta- 
čiaus parodė, kad ir čia so
cialistų buvo teisybė. Turi
me kupinas rieškes faktų.

Buvo tikėtasi, kad toksai 
Yčas iškelsiąs Londone ir 

mažųjų tautų 
Karuža jį pa- 

Toksai lenku Rat
kevičius ar caro garbinto
jas Dmowskis kalbėję pana
šiai. Ir rezultate svajojusi, 
kad pavyks sujudinti Angli
jos ir Francijos visuomenę 
lietuvių ir kitų mažųjų tau
tų pasiskundimais.

Bet nieko, o nieko, pana
šaus neįvyko.

Anglijoj apie mažųjų tau
tų reikalus neužsiminta jo
kiame bankiete, jokiame di
desniame laikrašty. Dūmos 
atstovų lyderis p. Miliuko
vas, neva pirmeivis’, pasikal
bėjime su korespondentu 
vieno iš žymiausių Anglijos 
laikraščių “The Manchester 

Han” štai ką pasakė a-’ 
pie rusų tikslus šios karės 
metu:

Paryžiuj 
klausima, 
remsiąs.

pabuvojo Crezot dirbtuvėse. 
Žinoma, buvo toastai už ca
rą ir carienę, už narsias tal
kininkų armijas... Be abe
jonės, svečiai galėjo užsi- 
garduoti vaišingumo skanu
mynais, bet kaip apie mažą
sias tautas?

Apie jas nei žodelio. Tik 
apie Lenkiją puse lūpų pri
siminta ir tai labai neaiš
kiai, dėl mados, sakysime. 
Jokiame žymesniame politi
kierių susirinkime, jokiame 
žymesniame laikrašty net 
neužsiminta apie tą šalį, ku
rią pp. Karuža ir Yčas tarė
si atstovaują.

Tai tiek politiško rezul
tato iš tos triukšmingos ke
lionės, apie kurią tiek mums 
pribūbnijo Brooklyno ir 
Chicagos tautiški redakto
riai.

Bet męs manome, kad 
mūsų išvedimai bus dar pil
nesnį, jejgu męs pasiremsi- 

I me paties p. R. Karužos pa
tyrimais, kuriuos jisai iš
dėsto savo laiške, tilpusia- 
me mūsų tautininku laikraš- 
ciuose. Pat pradžioj savo 
laiško p. R. Karuža sakosi, 
jog ligšiol nieko ypatingai į- 
domaus negalįs pranešti.

LAIKRAŠTIJOJ.
“New York Sun” susivie- 

nyjo su “New York Press”. 
Viršų paėmė “Sun”, kadan
gi tik to dienraščio vardas 
stovi antgalvyje. “Press” 
buvo gana švarus laikraštis, 
bent kaip kada paduodavo 
teisingų žinių iš socialistų 
judėjimo. Kas kita “Sun”.

“V. L.” pagarsintoji žinia, 
būk K. Vidikas pasitraukia 
iš “Kovos” redakcijos, o V. 
Kapsukas bus vienatiniu 
“Kovos” redaktorium, yra 
tik prasimanymas, daugiau 
nieko. Juodu abudu 
“Kovos” redaktoriais.

“Naujosios Gadynes1

(prie Socialistų Partijos) ir 
tos Sąjungos organas 
“Dziennik Ludowy” nuo pat 
šios karės pradžios rėmė va
dinamuosius lenkų legionus, 
lenkų nacionalę kariumenę, 
ir vadinamąjį tautos apgy
nimo komitetą, kuris suside-

Apie S. L A. Seimą
(Feljetonėlis).

Nauji 
Gydymo

yra

N 2

“Anglija dabar, po Ir- 
landijos sukilimui, nusto
jo mažesnėms tautoms 
simpatijų. Politikinė ak
cija su anglų pagelba be
veik negalima. Prie to, 
kad prisigerinus aliap- 
tams, rusams, anglai ven
gia mažųjų tautų klausi
mo...”

Mums prisiųstame “Ro
chester Herald” numery tel
pa straipsnis apie K. 
knechto teismą:

“Pranešama,’ kad 
mo dienoj Berlyne 
didelė demonstracija už 
K.* Liebknechtą. Licb- 
knechto popu! iarišku mas

tarųjų skaičių.
Kuomet karė

Lieb-

prisipažinti, kad ji neat
siekė savo tikslų, galimas 
daiktas, kad Licbknechtas

Paryžiuj irgi vengiama 
mažųjų tautų klausimo. Iš
ėmimas tik lenkams tedaro
mas.

.Tai tiek p. Karuža, kurio 
laiške, tarpe eilučių, veik 
galima išskaityti “mea cul
pa”. ' K

Ir męs dabar dar vieną 
kartą galime padaryti išve
dimą, jog nei prašymais, nei 
maldavimais, nei lapės poli- 
tikieriavimu, nei lekojišku- 
mu męs galime išgauti sau 
ir savo tautai žmonišku tei
sių, bet reikalavimais, kurie 
bus paremti drūtų visuome
nės organizacijų,'darbo žmo
nių organizacijų. Tuomet, 
prie tūlų aplinkybių ir dip- 
liomatiški žygiai galės iš
duoti daugiau naudos, nes 
dipliomatai bijosis tos spė
kos, kuri, kartais, ir žemę 
pajudina.

kaizeris.
Kaizeris

negu patsai

atsimena 
francūzai

savo Napoleonu prieš 
metus, kuomet jisai 
klampino francūzus į balą 
ir nepajiegė iu iš ten i iš
vesti. Veikiausia, jisai 
nujaučia, kad priėjęs prie 
Sedano jisai bus rolėje 
mažojo Napol°ono”.
Žinoma, būtų gerai, kad 

kaizeris atsidurtų rolėje

su
45

Kaip dar gyvas esu ne
girdėjau, kad žmogus, skųs- 

da iš. visų Galicijos partijų damas kitą, sykiu pats ir 
Jeigu 

į apskundžia kitą 
lio- žmogų, tai teisėjas pradeda 

tyrinėti, kaip skundėją,taip 
ir apskustąjį ir paskui, pa
gal savo nuožiūrą, pasirem
damas įstatais, paskiria 
bausmę.

Jeigu ką teisia draugystė, 
tuomet ji vadovaujasi savo 

:konstitucija,ištiria dalyką ir 
tuomet paveda trečiųjų teis- 

imui. Tik caras, kaizeris ir 
(popiežius patys gali skųsti 
ir patys bausmes paskirti, 
nes tos ypat: skaitosi “ją 
didenybe” ir “ją šventeny
be”. Paprasti gi žmogeliai 
tokios galės neturi.

Visai ką kitą pamačiau 
būdamas S. L. A. 29 seime. 
Pas mus yra tokių galingų 
lietuvių, kurie patys skūn- 
džia ir patys bausmes ski
ria. Štai jums pavyzdys. 
Šliupas supyksta ant Jurge- 

virto pittsburgh’inis Naujienų reporte
rio, kad tas netemmgą tele- 
...... —lašininė ir tuojaus į- 
neša seimo delegatams maž-

atstovų. Gindamas legionus. bausmę paskirtų, 
ir tautos apgynimo komite-žmogus ; 
tą “Dziennik Ludowy” v 
gišku būtinumu turėjo sto
ti po Austrijos ir Prūsų pu
se, kuri palaiko tuos legio
nus. Tokiu keliu ir ėjo 
“Dz. Ludowy” pakraipa per 
šiuos kelis metus. Garbin
damas legionus, tasai laik
raštis tarytum, norėjo šne
kėte' įšnekėt savo skaityto
jams, kad lenkų išsigelbėji
mas pridera nuo Vokietijos 
ii Austro Vengrijos laimėji
mo. O faktiškai tai buvo /
rėmimas Austrijos ir Prūsui 
militarizmo, po kurio tiesio
gine komanda yra lenkų le- 
gionistų pulkai.

Ant to pamato tarpe len
kų Sąjungos prasidėjo gin
čai ir net įvyko skilimas.Da
lis draugų atsimetė nuo Są
jungos ir virto paprastais 
skyriais Socialistų Partijos. 
Tų draugų nuomonių išreiš-

“Gornik Polski”.
Savo paskutiniame posė- ST^mą p 

dyje Soc. Party Pildantysis:1''.... ---
Komitetas dar kartą svars- sekantį skundą:
te apie nesutikimus lenkų “Skundas ant Jurgelionio,
socialistuose ir išnešė rezo
liuciją, labai neprielankią ir 
Soc. Sąjungai ir “1_____
kui Ludowy”. Rezoliucija, 
kaip ją paduoda “(_____
Polski”, skamba sekančiai:

‘Naujienų’ reporterio. Ka
dangi laikraščių reporteriai

Dzienni- Yra užsiregistravę S. L. A.

Gornik r's

Sunku yra kalbėt apie ką 
nors naują tiems, kuriems 
nėra prisiėję studijuot se
niai vartojamųjų gydymo 
metodų. Vienok, aš pasiti
kiu ant savo kalbos papras
tumo, todėl tikiu, kad pa
vyks ir čia vieną dalyką pu
blikai paaiškinti.

Seniau daktarai gydyda-

airis ir mineraliniais vais
tais. Kiek vėliau pradėta 
vartot ir gyvūnų įvairus sy- 

ir extraktai iš įvairiu 
anų. Tik paskutiniais

“Męs manom, kad mūsų 
vyriausias uždavinys šio
je karėje yra igyjimas 
Konstantinopolio. Dar 
daugiau. Męs toliaus ne
abejojau!, kad tarpe Rusi
jos ir Anglijos jau įvyko 
sutartis Dardanelų klau
sime toje prasmėje, kaip 
to norėjo Rusija” (žiūrė
kit “N. Y, Times” už 19 d. 
birž. š. m]).
Ką pasakė Miliukovas 

Rusijos užsienio reikaluose, 
tai šventa Rusijos užsienių 
ministerijai, šventa spali- 
rdnkams ir net juodašim- 
čiams, nes juk Miliukovas 
visuomet buvo dideliu auto
ritetu užsieninės politikos 
reikaluose. Pasirodo, jog 
mažųjų tautų reikalai nesto
vi dienos eilėje. Jie stačiai 
ignoruojami. Toks Miliuko
vas apie juos nei neužsime- 
jia. Neužsimena apie juos 
nei kiti dūmos delegacijos 
nariai. Neužsimena apie 
juos ir didžioji kapitalistų 
spauda. Išimtis įvyko tik
tai Londono lietuviškoj kle
bonijoj,bet apie tą išimtį net 
kalbėti neapsimoka.

Taigi, mūsų lapės politi
kieriai, tie naivus politikie
riai, tie lekajai politikos rei
kaluose nieko, nieko nepešė 
Anglijoj.

O Franci joj ?
Męs peržiurėjom visą eilę 

rusiškų laikraščių, tokių, 
kaip “Kijevskaja Mysl” ir 
'‘Ruski j a Viedomosti”, kur 
sistematiškai buvo talpina
mos telegramos apie dūmos 
delegacijos buvimą Pary
žiuje. Juos priėmė ten ga
na šauniai. Miliukovas, 
Šingariovas ir kiti vėlei pa
sakė politiško turinio pra
kalbas. Visi tie atstovai---------- ------------- , ----
užsirašė Paryžiaus aukso burgskoj gub., Trockago u- 
knygoj, pietų jo VersailFSj, 
gėrė ten. šampaną, dalis jų 
lankėsi v:"

“Vien. Liet.” ir “Lietuva”, 
kuriuodvi taip tankiai akėja 
“Laisvę” už nepritarimą la
pės politikai, už smerkimą 
p. M. Yčo žygių, mažu nors 
dabar teiksis atkreipti aty- 
dą, kad mūsų išvedimai ne 
vėju, bet faktais, patyrimo 
faktais, paremti. Mums ne
rūpi diskredituoti asmenis, 
nerūpi įžeist ką nors asme
niškai, mums rūpi vienat 
pabrėžti, kad mūsų žmonės 
žinotų, jog Yčo'keliais tik į 
kompromisų purvyną gali
ma nueiti. Tai nusižemini
mo kelias. Męs gi rekomen
duojam kelią, kuris viso 
pasaulio, demokratijos yra, 
gerbiamas ir pripažintas — 
kelią, kuriuo ėjo Airijos su
kilėliai, kelią, kuriuo eina 
Rusijos socialistai, kelią, ku
riuo eina Vokietijos 
dem. opozicija!

soc.

įieškoMikolas Vaineikis 
savo tikro brolio Juozapo 
Vaineikio, kilę iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Pašvitinio 
valse., Skribakių sodžiaus, 
gyveno Brooklyn, N. Y. Ma
no adresas: Russia, Orem-

fronte, dalis

jiezda, p. St. Miass, Miass- 
kii zavod, dom Tyčina Mi
chailu Vaineikisu,

■k M* f *(

Napoleono mažojo. Bet jo 
teisėjais turėtų būti Vokie
tijos žmonės, o ne “liuosuo- 
tojas” Mikė ar francūzų Po
incare.

APIE VOKIETIJOS RU
BEŽIUS PO KAReS.

Kunigaikštis von Buelow, 
vienas iš žymiausių Vokieti
jos dipliomatų, tiktai ką pa
rašė stambią knygą apie 
Vokietijos politiką po karei.

Vokietijos rubežiai, kuni
gaikščio nuomone, negali 
jau likties tokie, kokie jie 
buvo iki karės. Jo nuomo
ne, Vokietija turi praplatėti. 
Po karei, Buelowo nuomone, 
Vokietijai reikės rokuoties 
su dar didesne, nei ligšiol 
buvo neapykanta rusų 
francūzų ir anglų. Visi ty
kos jai atkeršyti. Visi iš- 
naujo ginkluosis, rinks spė
kas ir tik lauks progos, kad 
suvaryti Vokietiją į “ožio 
ragą”. Todėl esą, Vokietijai 
reikėsią stipriau apsigink- 
luot ir geriau apsaugot savo 
rubežius. Jai* reikėsią pa
siieško t daugiau prietelių 
užsieniuose, neu tralinėse 
valstijose. Jeigu Vokietija 
nepraplatins savo rubežius 
—tai ji bus pralaimėjus.

Gerą žodį randa kuni
gaikštis von Buelow ir dėl 
patriotiškų socialistų. • Su 
jais jisai tikisi galėsiąs 
“duoti rodą” ir po karei. Jie 
būsią sukalbami.

Ką rodo susipratusiems 
darbininkams visi šitie išve
džiojimai?

Ogi tai, kad viešpataujan
čios klesos rengiasi dar prie 
didesnių karių, prie dides
nių apsiginklavimų, prie di
desnės neapykantos!

Kada tam visam košma
rui, toms Egipto nakties 
baisenybėms bus galas?

UŽDRAUDb remti len
kų MILITARIZMĄ.

Lenkų Socialistų Sąjunga

“Kadangi, kaip pasiro
do, Lenkų Federacija Soc. 
Party varo nacionalistiš
kai—militarišką propa
gandą, tuo tikslu, kad įgi
jus moralės ir piniginės 
pagelbos taip vadinamiem 
lenk^ legionam, militariš- 
kai spėkai, esančiai sudė
tiniu dalia Austrijos ar
mijos ir-—

Kadangi tas veikimas 
nusmelkė tiesioginį veiki
mą Lenkų Federacijos ir

listiškai agitacijai tarpe 
šios šalies lenku darbiniu-

Nutariame, kad Piki.; 
Soc. Partijos Komitetas, 
ištyręs visą fa • klausimą,

seime ir ‘Naujienų’ reporte- 
Jurgelionis pasiuntė Į 

laikraštį apie prakalbas ne
teisingą telegramą,apšmeiž- 
damas mane, tai reikalauju, 
kad Jurgelionis būtų išmes
tas iš svetainės”.

Po skiindu pasirašo Dr. J. 
Šliupas.

Toks sklindąs panašus į 
augšto valdono dekretą, ku
ris be jokių tyrinėjimų, be 
jokių faktų liepia savo tar
nams paimti ką nors ir į- 
nresti i kalėjimu. Jo “dide-

oi
i keliais metais atkreipė į sa
ve didelę atydą taip vadina
mas gydymas kraujo seru
mais. Serumu vadinasi 
skysta, bespalvė kraujo da
lis, kuri gaunama išvalymu 
jos visų kitų kraujo ele
mentų. Žmonių gydymui 
vartojamas daugiausiai ark
lio serumas. Visi žino, kad, 
apsirgus vaikui difterija, 
daktaras įčirškia kokio tai 
skystimo į jo kūną ir į kitus 
šeimynos vaikus, kad jie ne- 
apsirgtų. Tas skystimas y- 
ra arklio kraujo serumas. 
Tik nėra tai paprasto ark
lio, bet tokio, į katrą buvo 
leidžiami difterijos nuodai 
keliatą kartų, kol tik arklio 
kraujuose neišsidirbo tam 
tikri nematomi kūnai, kurie 
paskui jau atsilaiko prieš 
nuodus ir arklys jų nebijo. 
Tokio arklio kraujo skysto
joj dalyj arba serume yra 
minėtieji priešnuodiniai kū
nai ir užtenka juos įčirkšti į 
žmogaus kūną, kaip jau yra 
proga atsilaikyt prieš difte
rijos ligą. Smulkmeniškai 
čia aš neišguldinėju, kaip 
arklio kraujuose gali išsi- 
dirbt priešdifteriniai nuo- 

žmo- 
gaus kūne, nes tam reikėtų 
daug laiko ir laikraštyj vie-.

: tos.
Pastaraisiais keliais me- 

mu, tai.) turi būti padarv- tais, kaip sakiau pradėta įr 
i;1' ’ .daugiau ligų gydyti kraujo ,•<

■ ir nu

tai ir atliktas kriukis, šliu-

ni iš svetaines, tai, be jokiu

cijos politiką ir užreiškia, ž
1__1 jos militaristiškas ir popiežių.kad 
veikimas eina prieš socia-

Šliupaš jaučiasi turis nema
nę galę už carą, kaizerį

vęs neskaitytų augščiau už
(ištiško judėjimo intere- kitus, tuomet būtų S. L. A. 
sus Amerikoj ir 
priešingas partijos politi
kai”.

aiškiai

Męs pilnai pritariame tos 
rezoliucijos dvasiai ir turi
niui. Ištiesų, jeigu kiekvie
na svetimkalbė federacija 
pradės agituoti už savo tau
tiškąjį militarizmą, jeigu 
lenkai, lietuviai, italai, vo
kiečiai ar žydai pradės rem
ti savo legionus, į ką tuomet

mas?

PITTSTONIEČIAMS?
Pereitame “Laisves” nu

mery drg. V. Andriulevičius 
pranešė, jog “viso labo tik 
mokytojas” šalčius, savo 
prakalboje Pittstono Lietu
vių knygyno draugijai, ku
rią jisai sake prieš du mė
nesiu —gyrė A. Bulotą ir 
smerkė yčinę draugiją.

Dabar tasai “viso labo mo
kytojas” galvotrūkčiais nu- 
sivertė priešingon pusėn ir 
tvirtina diametrališkai prie
šingus dalykus.

Visi mūsų skaitytojai, ku
rie buvo tose prakalbose, 
teiksis mums kuogreičiausia 
pranešt, kaip atsiliepė ponas 
“viso labo tik mokytojas” a- 
pie Bulotą, žemaitę ir M. Y- 
čo draugiją.

Malonėkit išpildyt mano 
prašymą.

seimui įnešęs vien tik skun
dą, be savo nuosprendžio.

Pagal Šliupo liogiką, tai 
išeina taip, jeigu aš susipe- 
šiau su Jonu ir Jonas ap
daužė man antausius, tai aš 
turiu bėgti pas teisėją ir, be 
jokių tardymų, reikalauti, 
kad jis Joną tuojaus pakar
tų. Suprantama, jeigu aš 
panašiai pasielgsčiau,tai tei
sėjas, be abejonės, mane be
pročiu pavadintų ir pasaky
tų, kad jis pirmiau turi tą 
dalyką ištirti, surasti, ar iš- 
tikro Jonas kaltas ir jau 
tuomet paskirti jam baus
mę ne tokią, kokios aš rei
kalauju, bet tokią, kokios 
Jonas, pagal papildytą pra
sižengimą, užsitarnavo. Ki
taip teisėjas ir negali pasi
elgti, nes tai būtų prieš ša
lies įstatus ir žmoniškumą 
prasižengta. *

Aš labai norėčiau žinoti 
prie kokių “jų didenybių” 
Dr. J. Šliupas prisiskaitė? 
O gal- jis prisiskaitė prie tų 
tamsiųjų nežinėlių, kurie 
nesupranta nei įstatų, nei 
tvarkos, nei liogikos, nei 
žmoniškumo? Kad prie pa
starųjų priklausytų, nesino
rėtų tam tikėti. Veikiausiai 
Šliupas priklauso prie tų, 
kurie save stato augščiau 
visų įstatymų, kaip tai: ca
rai, kaizeriai ir popiežiai.

S. L. A. Seimo Delegatas.

serumais it

niau buvo pilnai neišgydo
ma liga, dabar turime jau 
serumą, kuri reikia ičirkšti 
į nugarkaulio kiaurinę, iš' 
kur jis pasiekia smegenis ir 
atlieka savo darbą. Žino
ma, ne visos formos smege-

Bandymai parado,kad 
čia antistreptocokiškas 

daug pagelbsti, 
kaip du vir- 

Senrmai yra 
nneumoniios

išgydytos tuo pačiu serumu, 
bet jei jis paeina nuo diplo- 
coccus intracellularis-me- 
ningitis, tuomet galima ti
kėtis gero rezultato. Strep
tococcus bakterijos yra bai
siai pavojingos, ypač kada 
jos patenka laike susižeidi- 
mo.
ir
serumas 
nors ne tiek, 
šiaų minėtieji 
vartojami 
(plaučių uždegimo), gonor-
rheos ir kitu keliu užkrečia
mų ligų gydymui. Tuo tar
pu, kaip priešdiftarinis se
rumas yra pilnai veikiantis 
ir ant kurio galima pasiti
kėt, kiti yra. abeji-linais, nes 
ant vienų ligonių išrodo ge
rai veikiančiais, am kitu ne
simato jokios veikmės. Nors 
gydymas serumais 
da visai jaunas, vienok jau 
jis atlieka didelį darbą. Dif- 
terija užsmaugdavo milio- 
nus vaikų, o dabar nei vie
nas nuo jos nemirtų, jei 
daktaras liktų laiku pašauk
tas ir jei jis yra gana gabus 
išspėt ligą anksti.

Gonorrheos (triperio) gy
dyme yra vartojamas anti- 
gonokokiškas serumas. Ži
noma, ir paprastas gydymas

turi būt varomas sykiu : 
čirškimu antigonokokišl 
serumo. Gonorrhea paeik 
nuo bakterijos gonococci• 
todėl serumas yra padai 
inas su šitų bakterijų m 
dais, ką jau minėjau ra:

mas apie difteriją. Dž> 
^lyj atsitikimų pavyks 
išgydyti gonorrheą vien t 
įčirškimu antigonokokiš' 
jo serumo į raumenis. F 
jo įčirkšti katram žmo» 
ir kaip tankiai, čia jau 
dytojas sprendžia.

Tuo laiku, kada serumą 
gali veikti ar neveikti lige 
prašalinime gonorrheos ai 
sitikime, jis turi didel 
reikšmę jos sudėtinumu 
prašalinti. Aš mačiau keli 
atsitikimus, kur liga buv 
vienų metų senumo ir kituc 
se atsitikimuose, kur ji bu 
vo keliu mėnesiu ir savai 
čių. Arthritis arba sąna’ 
reumatizmas keturiuose 
sitikimuose buvo taip a: 
rus, kad viename atsitikim 
ligos negalėjo vaikščiot,o ki 
tuose trijuose sąnariai buv 
tamprus, pilni skaudėjim 
ir ligoniai dejavo, kada rei 
kėjo juos pajudint. Po p: 
v a r to j i m o a n ti go nok ok iške 
jo serumo visi jie atsigrit 
bė. Vienam buvo įčirškia 
ma 2 sykiu savaitėj per 
savaites ir aš dabar jį da ž 
nau. Jis jaučiasi visai g< 
rai ir jokių skaudėjimų s; 
nariuose neturi. Dr. Smit 
iš Chicagos fecituoja keli 
tą ligonių, kuriuos jis gyd 
minėtuoju serumu ir gav 
gerus rezultatus. Bet 
priduria ir keliatą kitų at: 
tikimų, kur jis gydęs ne a 
tigonokokiškuoju serum 
bet paprastu arklio serurr 
ir gavęs tokius paLtf’ezult 
tus. Jis nurodo, kad įčii 
kimą atkartojęs tiek ilgi 
kol tik ligonis apsirgo sen 
mp liga:karštis pakilo aug 
tai, šiurpuliai nukrėtė, ki 
nas liko išbertas ir t. t. P 
šitos serumo ligos ligoni 
paprastai pasveiko nuo re 
matizmo ir pati gonorrh 
išnyko. Jis abejoja ar an 

; gonokokiškas serumas e' 
’ Į nors kiek vertesnis už p 

rastą serumą gonorrh 
gydyme ’’ palieka kitiem 

kokiu būdu papras 
išgydo gonorr

> jos paeinantį reui 
tiznm, kaip tik gaunama 
rūmo liga.

Net paprastasis reumat 
mas buvo gydomas čiepr 
kurie vartojami prieš kai 
ligę, ir jis pasirodęs veikli 
čiu gerai, kaip tvirtina J 
Miller ir F. B. Lusk. Iš 
do, kad tani tikros pašali 
medžiagoj įsigavusios į > 
na, sutveria stovį dėl atsi
laikymų prieš tūlas ligas. 
Pirma buvo manyta, kad tik 
tam tikras serumas arba 
čiepai tik prieš tam tikrą 
vieną ligą sutveria atsilai
kymą, bet paskutinieji ban
dymai parodo, jog einama 
plačiau.’ Net antidifteriška- 
sis serumas yra vartojamas 
prieš keliatą kitų užkrečia
mų ligų ir tvirtinama, būk 
jis veikia neblogai, nors oš 
to patvirtint negalėčiau, nes 
nesu ištyręs.

Gydymas serumais ir čie- 
pais yra daug nuoseklesnis, 
matematiškai apskaitliuoja
mas ir jei jis veikia kokiose 
ligose, nėra geresnio būdo.

Mažu ir vėl kada sugrįž- 
šiu prie tolesnio • apkalbėji- 
mo naujausių gydymo bū-yra,1211 dlj.

A. Montvidas.

t

u

Nelaisvis Juozas Šalčius 
(Šalc) įieško savo broli*' 1 
Kazio Šalčiaus, kuris pir 
miau gyveno mieste Tarrig •» 
tone. Prašo atsišaukti ar 
ba kas žino pranešti šiuo 
adresu: Germania, Gefr 
gennenlager, Heaberg, 
den, Osip Schlatz.
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Socijalistu Konvencija

MARGOS .
MINTIS J

bus perkūnijų ir bado ir 
šalčio.

(Nuo mūsų korespondento).

ba Liebknechtui, kaipo tai
kos ir internacionalizmo 
čafnpionui siunčiama jam 
karšta padėkavonė ir kvie-, 
čiama susispiesti aplink vė
liavą, kurią garbingai nešė 
Liebknechtas. '

Tuo tarpu, vienas iš “N. 
jo pagelbininku Merril iš’Y. Volkszeitung” redakto- 
Schenectady, N. Y. Sekre-|rių, drg. Lž Lore, buvo pada- 
torium visai konvencijai iš- vęs kitą rezoliuciją, kuria 

norėta užgirt Liebknechto 
frakciją ir pasmerkti Vo
kietijos s.-d. didžiumą. Drg. 
Lore parėmė Boudin, bet ta 
rezoliucija nepraėjo.

Rezoliucijoj apie santi- 
kius su Mexika New Yorko 
S. P. rekomenduoja arbitra
cija ir (reikalaujama, kad A- 
merikoslęariumenė tuo jaus 
pasitrauktų iš Mexikos,

Atmesta rezoliucija, kurią 
įnešė drg. Albertas Pauly, 
kurioj sakoma, kad darbi
ninkai neturi tėvynės.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos Socialistų 
Partijos konvencija prasi
dėjo subatoj, nuo ryto 10:15. 
Konvenciją atidarė valstijos 
sekretorius U. Solomon.

Pirmininku pirmai dienai 
išrinktas Morris Hillquith,

Ponas Karuža “viso labo 
tik M. Yčo sekretorius”.Tuo 
žvilgsniu 
čiau stovi, 
kytojas”.

♦
* * <
daugelis klausia, 
ir ką veikia gar-

M. Šalčius ąugš- 
Tasai “tik

*
* *

mo-

rinkta drg. Flazier. Taipgi 
išriktos sekančios komisi
jos: Socialistų Platformos, 
rezoliucijų, edukacijos, pre- 
sos ir publikacijos ir organi
zacijos. Drg. M. Hillquith, 
užimdamas pirmininko vie
tą, pasakė prakalbą,kuri ant 
delegatų padarė gana gerą 
įspūdį. Jis nurodė, kad da
bartinis Amerikos patriotų 
obalsis: America First dau
giau nieko nėra, kaip tik 
vertimasišvokiško Deutsch
land ueber alles arba fran- 
cūziško Glory France. Ir 
nurodė, kad mums socialis
tams, prisieina tas obalsis 
dabar darbininkams išaiš
kinti. Jeigu jau vartoti o- 
balsis, tai ne America First, 
bet Humanitv First, v

Nutarta pasiųsti telegra
ma Mexikos Darbininkų U- 
nijai, kuri deda visas pa
stangas išvengimui karės, 
kaipo užuojautą nui New 
Yorko valstijos socialistų. 
Nuo ryto delegatų buvo 165, 
bet pietų laike jau siekė 180, 
Lunn’o šalininku konvenci
joj nematyt. Dabar eina 
svarstymas valstijos plat
formos. Vakare delegatams 
svečiams ir apielinkės socia
listams parengta išvažiavi
mas boat’u ant Hudson.

Antrą dieną konvencijoš 
pirmininku išrinktas F. A. 
Sieverman iš Kings,. N. Y. 
Pagelbininku Gustave A. 
Strebel iš Syracuse, N. Y. 
Iki piet buvo apkalbamos 
rezoliucijos. Kilo gana 
karštų diskusijų, ypač ęlelei 
rezoliucijų, kaslink Ameri
kos konflikto su Mexica, už
uojautos rezoliucijos K. 
Liebknechtui ir rezoliucijos 
lėl stojimo socialistų į ka- 
riumenę. Po piet tapo no
minuoti kandidatai i New 
York valstijos urėdus se-

Naudingo žmogaus gyve
nimas. — Pagal lenkišką su
dėjo M. Untulis. Kaina 15 
c. Brooklyn, N. Y. “Vien. 
Liet.” lėšomis. 1916 m.

Braižiniai. — Parašė 
Skruzdė. “Draugo” bend
rovės leidinys. 1915 m. 
Chicago, Ill.

Sindikalizmas. — J. H. 
Harley M. A. — Vertė J. 
Laukis. Kaina 25 centai. 
Spauda ir turtu “Darbinin
kų Balso”, Baltimore, Md.

kančiai:
Governor—Algernon Lee,

Lieut. Governor—Stephen 
J. Mahoney, Buffalo, N. Y.

Secret, of State—Paulina 
Newman, New York City.

Comptroller — Chas. W.
Noonan, Schenectady, N.Y.
Treasurer—Eugene Wood, 

Northport. N. Y.
Atty. General—S. John 

Block, New York.
Eng. and Surveyor—G. J. 

Warner, Catskill.
U. St. senator—Joseph 

Cannon, New York City.
Chief Justice of Court of 

Appeals—Louis Boudin, N.

Amerikos Darbininkų 
metraštis (American Labor 
Year Book) žada pasirodyti 
rugsėjo pradjioje. Tarp 
kitko, tame metraštyje bus 
sekanti skyriai: arbitracija 
darbo klausimuose, algos 
Suvienytose Valstijose, pub- 
liška apšvieta, darbininkų 
įstatymdavystė, teismų nuo
sprendžiai, kurie paliečia 
darbininkus, kalėjimų dar
bas, socialė apdrauda turtų 
koncentracija, moterų 
vaiku darbas ir 1.1.

Metraštin bendradarbiau
ti yra užkviesta Scott Nea
ring, Dr. Rubinoff, G. Pin- 
chot, M. Hillquith, F. Kelley, 
J. Maurer, J. Lawson ir kiti.

Knyga turės 320 puslapių.
Panašus leidinys labai ir 

labai pageidaujamas, 
kia tikėtis, kad ir
darbininkų tarpe jisai 
sau skaitytojų.

Rei- 
lietuviu 

ras

Associate Justice of Court 
of Appeals—H. D. Wilcox, 
Elmira, N. Y.

Presidental electors: L. 
Sanial, New York; G. Shee
ne, Albany, N. Y.; Gustave 
A. Strebel, Syracuse; James 
Folan, Schenectady.

J. M. Buchinsky.

RUSAI PAėMe VOKIE
ČIŲ LAIVĄ.

Iš Kopenhagos praneša, 
laivelis 
nelais- 

laivą 
ėjo iš

kad rusų torpedinis 
Baltijos jūroj paėmė 
vėn didelį vokiečių 
“Hermonthis”, kuris 
Švedijos į Stettiną.

New Yorko valstijos Soci
alistų Partijos konvencijoj 
pasirodė dvi srovės—kairių
jų ir vidurinių. Dešiniųjų, 
išėmus Ch. E. Russellį iš Ro- 
chesterio, kaip ir nebuvo.

Didelių ginčų buvo dėlei 
užuojautos rezoliucijps Ka
roliui Liebknechtui. Praėjo 
rezoliucija, kurioj apskritais 
ėdžiais išreiškiama pagar-

ŠVEDIJA BUS NEUT- 
RALe.

“New Yorko Globe’ui pra
neša iš Stockholmo, jog Šve
dijoj vis labiau įsigali neut- 
rališkumo dvasia. Seniau 
tai labai buvo įsigalėję va
dinamieji aktyvistai, kurie 
vos-vos neprivedė Švediją 
prie karės. Bet aktyvistus 
apgalėjo socialistai ir libe
ralai.

Biednas “Jaunosios Lietu- • Warszawski”. 
vos” “redaktorius, pamatęs 
“Naują Gadynę” bent tuo 
susiramino, kad “Nauj. 
Gadynė” yra biblija. Vis
kas jam išrodo bibliška!

Kuomet “N. G.” redakto
rius atsisako daryti mark
sizmo reviziją—jam biblija!

Kuomet Z. Angarietis iš 
panages revizuoja vokiečių 
socialdemokratiją—jam vėl 
bibliją!

Kuomet zimmerwaldie- 
čiai, pasilikdami marksis
tais, kad šluoja tai šluoja se
nąjį Internacionalą—jam 
vėl biblija!

Veikimas, savęs kritika, 
energija, jieškojimas naujų 
kelių—jam vis biblija!

Turbūt, tik skandališkoj 
blokų marmalienėj nėra nie
ko bibliško! *

* *
Bėdini tie Amerikos 

riotai!
Dabar jų kavalerijai rei

kia arklių. Ogi nėra, nes 
visus išpardavė Anglijai ir 
Franci j ai.

Dabar jiems reikia prity
rusių orląivininkų. Ogi visi 
kariauja Francijoj.

; *
* *

Aš jau seniai taip misliau, 
kad tik “Kovą” reikia pla- 
tint be jokių pastabų, nors 
ją redaguotų ir patsai drg. 
J. ^melsto,rius.

O jis arba jo įpėdiniai nu
spręs, kokiame laipsny ir su 
kokiom pastabom valia pla- 
tint kiti laikraščiai.

į . * *
Pruseika tik dvi dieni iš

buvo S. L. A. seime, bet ji
sai buvo nuo galvos iki kojų 
legališkas ties koresponden
tu staleliu.

Bėdinas P. Norkus. Ta
sai sėptynias dienas nelega- 
liškhi prasėdėjo seime, kai
po jo sekretorius ir delega
tas. Konstitucija iškone
veikta, bet tai niekis, nes iš- 
koneveiktojas, ačiū dievams, 
ne socialistas.*

,* *
Waterburiškis Siaurusai- 

tis, kaip sako tęvas Fabijo
nas, yra didžiausias lietuvių 
blaivininkas.

Nedyvai. Užtai Water-

Manęs 
kur būna 
susis Amerikos politįkierius 
kunigas Jonas Žilinskas.

Taigi. Prieš karę jisai 
buvo Vargavo j pas daktarą 
Vabalą ir “liuosavo” Lietu
vą, studijuodamas “Kurjer 

Nuo laisva
maniško daktaro iki laisva
maniško klerikalo tankiai 
nėra nei pusės žingsnio.

O dabar Jonelis su Beth- 
man Holwegu politiką veda!*

* *
“Kova” su “Naujienomis” 

susibarė už tai, kad “Nau
jienos”, rašydamos Bulotos 
biografiją, neįdėjo jon kelių 
paragrafų apie Bulotos 
griekus. O man rodosi,kad 
Amerikos socialistai galėtų 
jausties esą kaip septinta
me Mahometo rojuj, jeigu 
jie su visu kuo turėtų tiek 
bėdų, kiek jie turi jų su Bu
lota.

pat-

tuviški saliūnai.*
* * f

O Juozapinė dar vis netu
ri 1,000 narių.

"še tau 
darbas.

n katalikiškas

♦

Miluko nieks ne
nieks iš kataliku v

nei šiL

su vie- 
Lietu-

Kunigo 
myli, nes 
nenori su juo eit į komisijas.

Tai menka bėda, bile tik 
jisai gali rinkti dolerius nuo 
dūšelių ir vesti jas dangup 
ar peklon.

O nuo tų komisijų 
ta, nei šalta.

♦
♦ *

Neseniai mačiausi 
nu gimine klieriku,
vpj jis buvo tik vaikas. Da
bar jau kalba apie politiką 
ir varosi į “akademčikus”.

Gerai tiems kunigams pa
baigę keturias klesukes, jie 
kad kopia tai kopia į dan
gaus ir žemės rojų. Ir Gal- 
gota pavirsta jiems links
mybės vieta. Bet tegul tik 
jaunas vaikinas nepanorės 
važiuoti į Seinus. Tada jam

*
* *

Well, well—pasirodo, kad 
“viso labo tik mokytojas” 
Šalčius nesupranta reikšmės 
žodžio “reabilitacija”.

Būtinai perskaitykit 
“Naujienose” (N155) apie 
berniukus,kurie “kritikavo” 
kalėjimo košę. -

čiru-Viru.

BELAISVIAI IR PABĖGi" 
LIAI JIEŠKO GIMINIŲ.

Nelaisvis Kazys Zulanas 
jieško savo brolio Jurgio 
Zulano, kuris pirmiau gy
veno Chicagoj. Prašo atsi
šaukti šiuo adresu: Germa
nia, Kriegsgefangenenlager, 
Post Parchim, Feldberg 
(Mecklenburg),Kazimir Su- 
lan N172.

Nelaisvis Jonas Šaknaitis 
jieško savo brolio Antano 
Šaknaičio, pirmiau gyvenu
sio Waterbury, Conn. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: 
Germania, Gefangennenla- 
ger, Worms, J. Schaknaitis, 
3 bat., 13 rota, N501.

Nelaisvas Kazys Kokaus- 
kas jieško savo brolio Vinco 
Kokausko, paeinančio iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Mel
džiu rusų kalba parašyti 
laiška šiuo adresu: Germa
nia, Gefangennenlager,Gar- 
litz N4, Kazimiru Kokaus
ko mu.

Nelaisvis Edwartas Naš- 
lionis jieško savo brolio Jo
no Našlionio, kuris pirmiau 
gyveno Waynetown, Ind. 
Prašo atsišaukti' arba kas 
apie jį žino pranešti šiuo 
adresu: Germania, Gefan- 
gennenlager, Henberg, Ba
den, Edwart Naschlionis.

Nelaisvis D. Januč jieško 
sesers Marės Januč ir pus
brolio Vosyliaus ♦ Lomoto, 
kurie pirmiau gyvenę kur 
tai apie New Yorką. Pra
šo atsišaukti arba kas apie 
juos žino, pranešti šiuo ad
resu: Germania, Gefangen- 
nenlager, Kyda Maisach C. 
Munchen, Dm. J^nuč.

Stasys šiupšinskas, paei
nantis iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Raudenio gmi- 
no, Tabrauckū kaimo, pa- 
jieško savo brolių kun. Jono 
ir Juozo šiupšinskų, kurie 
pirmiau gyveno Wilkes 
Barre, Pa. Prašo atsišaukįi 
arba kas apie juos žino, 
pranešti šiuo adresu: Rus
sia, Voronež, Gruzovaja ui. 
N28, učen. obščežitije, S. 
šiupšinskomu.

tai 
tai 
pa-‘ 
da-

Moteris Istorijoj ir 
Pasakose?;

Pagal M. Malcolm.—A. Petriką.
Mūsų dienose, ypač moterų rateliuose, 

daug kalbama ir rašoma apie matriarcha
to gadynę; bet daug kas tą periodą klaidin
gai supranta: dar daugiau aiškina kitiems. 
Tūli ar tūlos sako, kad tai buvę aukso lai- 
icai, kad tai buvę laimingiausios pasaulio ar 
tautų dienos. Bet kaip danguj, taip ir ant 
žemės,—sako kasdieninė mūsų maids Ir 
ištiesi], kiek arčiau prisižiūrėjus, matosi, 
kad vargo, juodo vargo ir tuomet netrūko. 
Taigi, istoriškais padavimais remdamiesi, 
ir bandysime čion bent paviršutiniai tą 
klausima nušviesti.

Matriarchatas arba moterų valdymo 
gadynė apsireiškė įvairiose jo proceso for
tuose; (daugiau ar mažiau ir šiandien jis 
egzistuoją) pas vienas tautas jis palietė 
vien tūlas šakas gyvenimo, kaip tai: teisė 
šeimynoje, paveldėjime vardo bei turto ir 
t. t. Pas kitas gi virto kontroliavimu kaip 
šeimynos taip ir valstijos.

Berods, istorijoj mažai męs apie 
randame parašyta, o jei ir randame, 
vien ant legendų bei pasaka paremtus 
davimus. Bet atminus, kad veik visi
lykai, kuriuos męs vadiname istoriškais 
dokumentais, kurie tik siekia kiek toliau f 
barbarišką ar primityvį gyvenimą, yra pa
remti ant pasakų ar legendų, todėl ir šia
me dalyke, męs būsime ganėtinai liberališ
ki, jeigu remsimės tais padavimais.

Kaip tie padavimai migloti ar fantas
tiški nebūtų, bet visgi galima padaryti iš 
jų vieną išvedimą, kad moterys turėjo ka
daise daugiau teisių, negu dabar.

Viena iš tokių tautų buvo Amazonai. 
Apie juos yra labai daug prirašyta “istori
jų”, kurias geriaus tiktų pavadinti pasa
komis: ypač padavimai liečianti jų kariš
kus instinktus. •• .• ~

' Tūli jau šiandien daro perspektyvą, 
kad jeigu karė ilgiau užsitęstų, męs turė
tume amazonišką Europą. Autoriai ir ša
lininkai tos nuomonės parodo pilną savo 
nesupratimą tuomlaikinių ir dabartinių są
lygų. Tiesa, pirmenybę, kurią moterys tu
rėjo tada, neįgijo kokiu nors stebuklingu 
būdu. Joms ji teko ačiū tuomlaikinėms be
galinėms karėms: vyrai beveik visą savo 
amžį praleisdavo kariaudami su savo kai
mynais. Dalykams taip stovint, moterims 
prisieidavo atlikti netik savo, bet ir vyrų į- 
vairiausius darbus, kaip tai: rūpintis mais
to įgijimu, o tada maistas buvo įgijamas 
išimtinai tik su pagelba saidoko ar durklo, 
rūpintis pastoge, kad apsigynus nuo audrų 
ir žvėrių, priaukinimu gyvulių, o vėliaus 
ir apdirbimu žemės.

Nesunku suprasti, kad moteris taip 
dirbdama, iš fiziško atžvilgio stovėjo gana 
augštai; vėliaus moterįs buvo stipresnes, 
negu vyrai. Laikui bėgant moterys ama
zonės persitikrino, kad ir ramiam laike jos 
gali tvarkyti savo gentės reikalus taip-pat 
gerai, kaip kad laike karės. Ir vieną gra
žią dieną jos paskelbia savo vyrams, kad' 
jie visai neturi kištis į jokius vidurinius rei
kalus nei tautos, nei šeimynos.

Vyrams, žinoma, tas nepatiko, bet 
ačiū nuolatinėms^ karėms, vyrų skaičius 
buvo daug mažesnis, nes jų daug žūdavo 
karėse; priegtam, moterys turėjo tuos pa
čius ginklus ir taip-pat juos gerai mokėjo 
vartoti, kaip kad vyrai, todėl spėką pavar
toti prieš moteris jiems nebuvo išrokavimo.

Panašiai amazonėms ir kitu tautu mo
terys įgijo netik pirmenybę, bet kaip vė
liaus matysime,\iet pilnai pavergė vyrus.

Bet tas dar neduoda pamato daleidi- 
mui, kad po šios karės Europos moterys 
pavergtų savo vyrus. Pirma, šiandien vei
kia ne skaičius kareivių, bet kariškoji ma
šinerija ir mokėjimas ją operuoti; antra; 
Europos moterys nėra amazones ir jos ne
nori ką nors pavergti, o geriausiame atsiti
kime jos nori gauti bent lygias teises. Bet 
svarbiausia priežastis, dėlko to negalima 
tikėtis, tai kad pas Europos, kaip ir pas 
kitų kraštų moteris, jau netik išnykęs tas 
kariškas ūpas, bet kaip priešingai: aiškus 
neapkentimas visokių karių.

Matriarchato gadynėje pas amazones 
buvo įsigyvenęs paprotys, kad mergina to
liai negali tekėti, koleik neužmuš kovoje 
mažiausia bent tris vyrus. Buvo manoma, 
kad moteris iki tiek neišsivysčius, negalės 
gimdyti tvirtų ir drąsių kūdikių; kuri buvo 
daugiau užmušus vyrų kovose, toji buvo la
biau gerbiama. /

Šiandien pas moteris yra visai kitokia 
opinija; jos mato, kad gimdymas ir auklė
jimas kūdikių vien tinkamų karėms yra 
tas pats ką prirengimas jų prie žudymo ki
tų taip-pat drąsių motinų kūdikių, kaip ir 
jos. '

Primityviš vyras buvo tinginys, nemąs- >
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mu darbu. Jis užpuldinėjo savo kaimynui 
tikslu pasinaudoti, o namieje, sukraudavo 
ant moteries visus darbus ir priversdavo 
ją misti likučiais nuo jo stalo. Moteris gi 
buvo netik atlikėja visokio darbo, bet mo
kytoja ir išradėja*: ji išrado dažomą, verpi
mą, audimą, siuvimą, namines gyduoles, 
priaukinimą gyvulių, architektūrą, agrikul
tūrą ir t. t. ir t. t.

Įgijus moterims civiliškas 'ir politiškas 
teises, jų gyvenimo sąlygos visai persimai
nė: iš vergės tapo laisva šeimininkė.

Taip Basutos tąutoje, pietinėj Afrikoj, 
randame, kad moterys vadovavo visuos 
tautos reikaluose, kaip tai: kontraktuose 
apsivedimo, dabojime senų ir įgyvendini
me naujų įstatymų, klausime mokesčių, 
paveldėjime ir pardavime turto ir kituose. 
Gimimas mergaitės buvo džiaugsmu visai 
šeimynai; vaiko gi—priešingai. Apart to, 
mergaitė turėjo tikrą'- savo vertę, kaipo 
turtas šeimynoje; prisiartinus apsivedimo 
amžiui, ji buvo išduodama tik tokiam vyrui, 
kuris pristatydavo jos tėvams tam tikrą 
skaičių galvijų. Dar daugiau: apart pri
statytos reikalaujamos užmokesties už 
gaunamą pačią žentas turėjo tarnauti sa
vo uošviams mažiausiai du metu be jokio 
atlyginimo. Po atitarnautam laikui, jis pe
reidavo po pilna kontrole savo pačios; ir 
už savo darbą ir išduotą turtą jis gaudavo 
valgį, nakvynę ir buvo prileistas prie tūlų 
malonumų šeimyniškos laimės. Šiaip' jau jis 
nMfe paklusnus darbininkas ir nuolankus 
ve^as pačios.

SOCIALIZMO ISTORIJOS 
LIETUVOJE.

(Iš “Socialdemokrato”).

(Pabaiga).
Vasario mėnesy įvyko užsieny S. D. K. 
suvažiavimas, kuris patvirtino Varša- 

vos s.-d. ir Lietuvos Darb. Sąjungos susi
jungimą ir Įkūrė S. D. K. P. i L. organą— 
“Przegląd Robotniczy”. Balandžio mėn. 
buvo Vilniuj visuotinas kurpių streikas, ku
riame S. D. K. P. i L. atliko vadavaujamą 
rolę. Ji materialiai jį sušelpė, gavusi tani 
tikslui 500 markių aukų nuo Vokietijos s.-d. 
partijos valdybos. Po to streiko įžymus 
L. S. D. P. narys kurpius Vaclav Bolcevie 
su Vilniaus ir Kauno kurpių grupe prisidė
jo prie S. D. K. P. i L. Tai sutvirtino 
starosios intaką Lietuvoj. Pagaliaus, rug
sėjo mėn įvyko Otvocke ties Varšava S. D> 
K. P. i L. suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
Varšuvos, Lodziaus, DombroVoš, Vilniaus 
ir Kauno organizacijos. Tam suvažiavime 
buvo priimtas pro gram o tarimas, kurise di
delį svarumą turėjo Lenkijos ir Lietuvos 
darbininkų judėjimo plėtojimesi.

Tvirtai stodamas Ųesų kovos ir tarp
tautinio socializmo pa 
bent kokį hendradarbiavihią su buržuazija, 
suvažiavimas piešia ateities politikos idea
lą—-“laisvą politikos grupių federaciją”. 
Tuo būdu iškeltas reikalavimas, kurį dabar 
pats gyvenimas stato.

Organizacijos klausimu suvažiavimas 
stato S. D. K. P. i L. priešakyje Vyriausią 
Valdybą kartu pripažindamas lygių teisių 
Lenkijos ir Lietuvos sekcijai, stato kiekvie
nos priešakyje vietinį C. K. ir duodo kiek
vienai teisės savo krašto suvažiavimus 
šaukti. Tai buvo pirmutinis žingsnis, kad 
sulyginus Lenkijos ir Lietuvos judėjimo 
teises; jis buvo iššauklėtas besiplėtojančios 
Lietuvoj masinės proletarijos kovos.

Toliau, per 1905 m. revoliuciją, kuo
met augščiausia pakilo tos kovos bangos, 
Lietuvos proletarija pasidarė savarankė, 
kaipo visos Rusijos organizacijos proletari
jos autonominė dalis. Kartu buvo apsau
gota nuo lietuvių buržuazijos klesų intakos, 
ir išnyko dirva Lietuvos socialistų pasiskir
stymui į dvi dali. Pagalios, gyvenamas ka
ras, spiriamas dirbimo ir visuomenės san
tykių plėtojimosi, griauja praėjusios gady
nės valstybių ir tautų skyrimosi pamatus 
ir sutaisė dirvos vienodam Lietuvos darbi
ninkų judėjimui jų kelyje į socializmą. Da
bar pats gyvenimas stumia aikštėn centra
lizuotos Trečiosios Tarptautinės klausimą 
kovai dėl socializmo ir Jungtinių Europos 
Valstijų, paremtų tautų apsisprendimo tei
se. Tuo būdu prašalinimas lietuv. tautos 
klausimas, kaip ir kiekvienas kitas tautos 
klausimas, kaipo visos tautos reikalavimas; 
jis darosi išimtinai vienas atskirų Europos 
proletarijos^uždavinių jos kovoje su impe
rializmu dėl proletarijos diktatūros. Tuo 
būdu 20-ais L. S. D. P. gyvavimo metais 
atsiranda sąlygų sujungimui jos eilėse visų • 
tarptautinių Lietuvos s.-d. gaivalų į vieną 
organizaciją kovai tarptautinės proletari
jos eilėse ir prašalinimui iš jos eilių vistą 
social-patriotų gaivalų.

K.' Zalewski (Adam).
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tais, atmesdamas
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Pasivažinėjimas už 
miesto.

Vertė švenčioniškis.

Jau per penkis mėnesius neišėjo mintis 
iš galvos, kad sulaukus ponios Dufur var- 

' duvių, kurią vadino Petronėle, ir išvažiavus 
už miesto pasigėrėti Paryžiaus apielinkė- 
mis. Kadangi per tiek laiko laukta to iš
važiavimo, tai sulaukus tos dienos ir atsi
kėlė gana anksti.

Ponas Dufuras paskolino pas pieninin
ką vežimą ir pats užėmė vežėjo vietą. Ve
žimėlis buvo labai švarus; ant keturių gele
žinių stulpelių viršuj vežimėlio buvo sto
gelis, apsaugojantis keliauninkus nuo sau
lės ir lietaus; lietui gi užėjus, galima buvo 
ir sienas uždengti; dabar jos atdaros, kad 
galima būtų matyti visos apielinkės. Už
pakalinė uždanga, vėjo supama, plevėsavo, 
kaip vėliava. Pati, greta vyro sėdėdama, 
apsirėdžius naujais, šilkiniais drabužiais ir 
pasipūtus, išrodė, kaip pražydus rožė.

Užpakaly jų atsisėdo bobutė ir jauna 
mergaitė; už jų prisišliejęs prie suolelio ir 
susirietęs tupėjo jaunas vaikinas, kurio 
matėsi tik viena galva.

Pervažiavus per Elisiejaus laukus ir 
palikus Malto tvirtovę, pradėjo atydžiai 
žiūrėtf į apielinkes ir jomis gėrėtis. Kada 
privažiavo prie Neili tilto, tai ponas Dufu
ras tarė: * *:. t. . i 
' —Pagaliaus ir kaimą pasiekėm!

Jo moteris, išgirdus, kad jau kaimas, 
pradėjo gėrėtis gamtos grože.

Kada jie užvažiavo ant kalnelio, tuo- 
mett prieš jų akis atsivėrė nepaprastas re
ginys: lygus laukai, žaliuojančios pievos, 
ošiančios girios, tik gėrėkis. Po dešinės 
matėsi augšta varpinyčia, už jos riogsojo 
malūnas. Po kairei puošė visą apielinkę 
vandenbėgis Marli, priešaky San-Žermeno 
terrasa, o už jos, tarpe augštų kalnų, matė- 
,si suknisinėta žemė ir liudijo, kad ten ran
dasi nauji Karmeliaus fortai. Toli, už tų 
visų lygumų ir kalnų, matėsi tamsiai žalios 
girios.

* Saulė pradėjo kaitinti; vėjas putė 
smarkiai ir nešė debesius dulkių, kurios lin
do į nosį, burną ir akis. Iš abiejų pusių ke-'

sėsi Taukai ir pasmirdusios balos, tar
tum pavietrės apsėstos. Vietomis matėsi 
be stogų nameliai, kuriuos, matomai, gy
ventojai jau seniai apleido. Tarpe apleis
tų namelių, riogsojo naujai pradėti staty
ti, bet nedabaigti dėlei stokos pinigų.

Tarpe tų kaimelių, tai vienur, tai kitu iv 
riogsojo augšti dirbtuvių kaminai, kurie ir 

. puošė pasmirdusias balas ir nevaisingus 
laukus. Čia balų smarvė, dibtuvių dūmai 
ir visokių aliejų smarvė ir iš toli vėjo neša
mas gėlių aromatas susimaišė į krūvą ir 
dievai žino, kokį išdavė kvapsnį.

Pagaliaus, jau antru sykiu pervažiavo 
per upę Seną; ant tilto labai malonu. Van
duo palengva bėgo; saulė kaitino smarkiai 
ir iš vandens kilo į viršų garai, buvo tyku, 
ramu, oras tyras, sveikas ir išduodantis, 
malonų kvapsnį. Čia negalima buvo užuos
ti nei dirbtuvių dūmų, nei aliejų kvapsnio, 
ne* balų smarvės.

> Praeivis pasakė, kad ši apielinkė vadi
nasi Bezona.

Vežimas apsistojo ir ponas Dufur pra
dėjo skaityti ant didelės valgyklos iškabos 
užrašą: “Valgykla Pulen, žuvįs jūreivių 
skonio, kepta mėsa, atskiri kambariai, go- 
jalis ir sūpynės”. A

—Na, kaip tau visa tai patinka? Ar 
nori čia apsistoti, ar dar toliau važiuoti?— 
užklausė vyras.

Pati, vieton duoti atsakymą, vėl pradė
jo skaityti: “Valgykla Pulen, žuvįs jūreivių, 
skonio, kepta mėsa, atskiri kambariai, go- 
jalis ir sūpynės”. Perskaičius ant iškabos 
užrašą, pradėjo žiūrėti į namą.-

Tai buvo kaimiečių viešbutis, pastaty
tas prie pat kelio ir apteptas kalkėmis. Du- 
rįs atdaros, per kurias matėsi kėdės ir po
ra vyrų, šventadienio drabužiais apsivilku
sių.

Galų gale ponia Dufur nusprendė:
—Taip, čia bus gerai. Apart to, iš čia 

matosi plačios apielinkės. Jie įvažiavo į 
didelį, medžiais apsodintą kiemą, kuris bu
vo užpakaly viešbučio ir nuo upės užtver
tas tvora.

Išlipo iš vežimo. Vyras iššoko pirma 
ir išplėtė rankas, kad apkabinus ir prigel- 
bėjus išlipti iš vežimo savo pačiai. Kadan
gi prie vežimo buvo toli atsikišęs suolelis, 
ant kurio išlipant reikia padėti koją, tai po
nas Dufur, kuriam gamtos grožė jau spėjo 

luią ir parodyti savo koją, kada tai buvusią 
Abai laibą, o dabar apaugusią taukais. Po- 

is Dufur, kurio gamtos grožė jau spėjo 
įeiti jausmus, pirmiaus skaudžiai įgnybo 

^auzdą, o paskui, paėmęs į glėbį, krito 
nės, kaipo su miltų maišu.

.» Ji tuojaus atsikėlė, nukratė nuo savo 
šilkinių drabužių visas dulkes ir paskui 
pradėjo žvalgytis, kokioj vietoj dabar jie 
randasi.

Tai buvo kokios dvidešimties šešių me
tų amžiaus moteris, riebi, pilno kūno, dar 
žydinti ir labai patraukianti prie savęs vy
rus. Ji labai sunkiai alsavo, nes perdaug 
buvo susispaudus gorsetu įr spaudžiant 
tam aparatui, jos ta masa, kuri radosi ant 
krūtinės, neapsakomai augštai kilnojosi, 
pasiekdama net pasmakrį.

Paskui motiną, jauna mergaitė, atsi
rėmus ranka tėvo peties, be jokios pašalinės 
pagelbos, lengvai iššoko iš vežimo. Paskui

to ir pagelbėjo Dufurui išvilkti iš vežimo 
senę.

Tada iškinkė arklį ir pririšo prie me
džio. Visas vežimas pasidavė į priešakį ir 
j ienos įsismeigė į žemę. Vyrai, atlikę tą 
darbą, viedr.e nusimazgojo rankas ir nuėjo 
pas moteris, kurios jau sėdėjo sūpynėse.

Panelė Dufuriūtė, atsistojus sūpynėse, 
bandė viena įsisupti, bet jokiu būdu negalė
jo išsyk taip pasistūmėti, kad sūpynės pra
dėtų suptis.

Tai buvo jauna, daili, kokios aštuonio
likos—dvidešimts metų mergaitė, viena tų 
moterų, su kuria susitinki ant gatvės ir nuo 
vieno tik pažvelgimo, staiga užsidega jaus
mai, atsiranda noras ir paskui per visą die
ną būna liūdnas neramumas ir kraujas ne
paliauja bangavęs. Augšta,laibo juosmens, 
plačiais šonkauliais, švelnia oda apvilktas 
kūnas, didelės akys ir juodi plaukai. Dra
bužiai siauri ir aplink kūną taip aptemp
ti,kad aiškiai galima buvo matyti visą kūno 
figūrą ir visus įlinkimus; kadangi ji stovė
jo sūpynėse ir stengėsi augščiau iškilti, tai 
visi kūno įlinkimai dar aiškiau galima buvo 
pastebėti, nes ji visomis pajiegomis stūmė
si* į priekį. Jai besisupant, vėjas numetė 
nuo galvos skrybėlę; sūpynės'pradėjo eiti 
vis smarkyn ir smarkyn. Jai smarkiau be
sisupant ir vėjui bebučiuojant, kada sūpy
nės eina atgal—tai įos sijonas pasikelia 
augščiau kelių, pasirodo blauzdos, į kurias 
du vyru žiūrėjo ir gardžiai juokėsi; toks 
reginys juos ląbiau svaigino, negu šampa
nas.

Ant kitos sūpynių lentos.sėdėjo motina 
ir bepaliovos nutiesdama vaitojančiu balsu 
šaukė:

—Ciprijonai, ar tu negali pastūmėt iš 
užpakalio, klausyk, Ciprijonai, stumtelėk 
iš užpakalio!

Vyrui nusibodo klausyti tas vaitojimas, 
atsikosojo, tartum prie sunkaus darbo sto
damas, rankoves ir vargais negalais įsupo 
pačią.

Ji, įsikabinus rankomis virvių ir sėdė
dama aut lentos, ištiesė kojas, kad jos ne
siektų žemės ir pajutus lengvą galvos su
kimosi, labai smagiai jautėsi, kaip sūpynės 
pradėjo slankioti vis smarkiau ir smar
kiau. Jos visas kūnas, kaip skysta košelie- 
na, pradėjo drebėti išdėta iš puodo į bliū- 
dą. Kadangi sūpynių lenta kassyk pradė
jo kilti vis augščiau ir augščiau, tai jos gal
va pradėjo smarkiau suktis ir apėmė dide
lė baimė. Kaip tik lenta puola žemyn, tai ji 
visa gerkle sušunka ir toks jos pasielgi
mas sukvietė visos apielinkės vaikus, kurie 
netoli to viešbučio gyvena. Jie murzini sto
vėjo už tvoros ir pilvus susiėmę juokėsi. 
Atėjo tarnaitė; jai užsakė pusryčius. Po
nia Dufur išdidžiai pasakė:

—Keptos žuvies, kralikienos, salatų ir 
saldumynų!

—Atneškite stiklų ir butelį 
pridūrė vyras.

—Męs ant žolės pietausime, 
gė duktė.

Senelė, pamačius katę, jau 
šimts minutų sekioja paskui, kalbėdama 
kuomandagiausius žodelius ir norėdama ją 
pasigauti. Katė nesitolina nuo senės, bet 
į rankas jai nesiduoda paimti: ji, užrietus 
uodegą ir niurnėdama trinasi apie medžius, 
pasieniais ir vis nuo senės šalinasi.

—Žiūrėkite,—sušuko jaunas, gelton
plaukis vaikinas, kuris visą laiką žvalgėsi, 
kad patyrus apielinkes,—čia, ant kranto li
pęs randasi ir valtis!

Visi nuėjo valčių pažiūrėti.
Ant kranto upės pabūdavo ta medinė 

pastogė, po kuria kabojo dvi naujos, dailiai 
padirbtos valtelės. Jos, greta viena kitos, 
ilsėjosi, tartum jaunos, dailios mergaitės ir 
kiekvieno kėlė jausmus sėsti į jas ir plaukti 
upe ar tai dieną, ar tai vakare, ar tai anks
ti ryte į tas žavėjančias apielinkes, ku
rios matėsi paupiu.

Visa šeimyna atydžiai ir išdidžiai žiū
rėjo į valteles.

—Taip, jos neseniai ištrauktos iš van
dens,—tarė vyras. Jis žiūrinėjo, kaipo val
čių žinovas. Gyrėsi, kad savo laiku, jaunas 
būdamas, buvęs valtininku. Pasakodamas 
apie valtis ir valtininkus, rankomis mosavo, 
tartum irdamasis ant vandens. Visus val
dininkus kritikavo, kad nemoką irtis. Ka- 

(Toliausbus)

bordo, —

— užbai-

apie de-

MOTERIMS NAUJIENOS
MOTERŲ JUDĖJIMAS. Iš PRIEŽASTIES KARĖS 

APSIVEDIMŲ 
SKAITLIUS SU

MAŽĖJO.
Ar šiaip ar taip kalbėsi

me, bet moterų judėjimas 
kasdien eina' didyn ir tan
kiai jos sulošia gana svarbią 
rolę, ypatingai dabartiniam 
momente, kuomet veik visas 
pasaulis apimtas karės šmė
kla. Kuomet patriotai ir 
patriotės rengia demonstra
cijas, vaikščioja gatvėmis ir 
kaip apsvaigusios šaukia 
ginkluotis, tuomet susipratę 
moterįs elgiasi priešingai.

Amerikos moterų taikos 
partija pasiuntė telegramą 
Mexikos moterims ir prašė, 
kad jos taipgi darbuotųsi ir 
neprileistų savo šalies prie 
kraujo praliejimo.

Vokietijos moterų organi
zacija, kovojanti už išgavi
mą moterims lygių su vy
rais teisių, per Olandiją, ne- 
utralę šalį, pasiuntė FTan- 
cijos moterims sekančią te
legramą:

“Mūsų mintįs, mūsų sie
los jausmai tokįe pat, kaip 
kad ir jūsų ir męs taipgi e- 
same nuliūdę, kaip ir jūs. 
Bet męs nenupuolame dva
sioj ir tvirtai tikime, kad 
paskui šios baisios ir viską 
naikinančios karės, visos sy-! , , 
kiu galėsime darbuotis, kad' ^rb?- nunes? s,avo 
ateity apsaugojus žmoniją 
nuo tokių baisenybių, ku
rios dabar yra”.

Iš Amsterdamo laikraš- kai bjsg61iu tai ir vieti. 
eiai praneša, kad ViennojK^ Kurios gyvena toliau

ir negali kas rytas savo kū
dikių atnešti, o vakare par- 

’sinešti, tos gali palikti 
juos ant visos savaitės.

Kūdikiai

Petrogrado miesto valdy
ba išleido apsivedimų sta
tistiką. Pasirodo, kad Pet
rograde 1915 metais apsi
vedė 9,850 porų; Petrogra
do priemiesčiuose apsivedė
I, 615 porų. Palyginus su 
paskutinių kelių metų sta
tistikom, pasirodo, kad ap- 
sivedimų skaitlius žymiai 
sumažėjo. Pavyzdžiuj, 1912 
metais Petrograde apsivedė
II, 202 poros, 1913 metais— 
11,134, 1914 m—11,084 po
ros, o 1915 m.—tik 9,850 po
ru. Galima tikėtis, kad 
1916 metais bus dar mažes
nis skaitlius.

Mat, karė ant visko atsi
liepia ir viską žudo.

---------— ž MOTERŲ DARBAS ^LAU
KUOSE.

jų likusias šeimynas nei ne
užsimena, lai stimpa badu 
jieihs nerūpi. j

TAFTAS AGITUOJA, KAD 
MOTERIS DALYVAUTŲ 

“PREPAREDNESS” 
PARODOJ.

Albany, N. Y., moterįs- su
rengė didelį mitingą ir pasi
kvietė kalbėti buvusį prezi- 

•dentą Taftą. Kalbėtojas: 
pasakė, kad visos moterįs 
privalo dalyvauti rengiamoj 
miesto “preparedness” paro- ( 
do j. . i

Labai gerai. Bet ką Taf-1 
tas tuomet pasakys, kuomet 
tų moterų vyrai, pasiėmę 
ginklus, nueis ant karės, o 
jų likusios moterįs su ver
kiančiais kūdikiais maršuos 
gatvėmis ir prašys duonos 
šmotelio. Tuomet, veikiau
siai, Taftas sušauks viešą 
mitingą ir agituos, kad žino-1 
nės aukautų sušelpimui tą. 
nelaimingų moterų.

NENORI BŪTI SU TAIS, 
KURIE NEKARIAUJA.
Paryžiaus moterįs padavė 

miesto valdybai peticiją,kad 
ant visų miesto gelžkelių f 
būtų įtaisyta tam tikri sky
riai dėl tų vyrų, kurie nene
šioja kareivių drabužių,
peticija pasirašę 10,000 mo- 

Jos sa-

o

Rusijos šiaur-vakarinio 
fronto kamitetas, kuris rū
pinasi pabėgėlių reikalais, 
nusprendė įsteigti prieglau
dą dėl tų kūdikių, kurių mo
tinos dirba laukų darbą, terų-aristokračių. 

iRyte, moterįs, eidamos į1 ko, kad nenori sykiu važinė- 
i kūdi-įti su tais vyrais, kurie ne

miklus į tuos prieglaudos na- 
jmus, o vakare, eidamos iš 
darbo, vėl juos pasiima. J 
tą prieglaudą priimama

Iprisideda prie apgynimo sa
vo tėvynės.

Bet ar daug prisidėjo prie 
apgynimo savo tėvynės to^ 
patriotės, kurios pasirašė po j

^Merginoms 
res Dalykus, ■fes iytiškŲ dalyky 
os M. H. SANGER.

*AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š«ibaigt.

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

Knygos vi
Patard| 
Apie fl

Parašyta ll 
aiškintojos p

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- 
gijcna; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainŲ knyga, kurioj ra

si daug tokiŲ dainy, kuriy niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapiu, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių < ai
ny. Tarp kity yra nemažai senovišky, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jy 
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 Savąnorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senoveje ir apie dvasiš- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c,
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STRdPUS,

6 Lonng Si.,
So. Boston, Mass.

moterįs surengė didžiausią 
demonstraciją priešais Aus
trijos imperatoriaus palo- 
cius ir reikėdavo, kad karė 
tuojaus būtų užbaigta. Su
prantama, kaip visuomet, 
taip ir dabar buvo pašauk
ta kari u menė, kuri, su pa- 
gelba ginklų, demonstrantes 
išvaikė. Daugelis moterų 
suareštuota ir pasodinta į 
kalėjimus. Abelnai moterįs 
savo veikimu labai puikiai 
pūsižymi'ir visur kelia pro
testą prieš žudynes.

ta peticija? Veikiausiai vi
sas jų nuopelnas, tai parašy
mas savo pavardės po ta pe
ticija. Netik vyrai kapita

listai, bet ir moterįs moka 
bus užlaikomi • pasirodyti tėvynės “mylėto- 

bažnytinių mokyklų namuo-. jais” ir moka kvailinti tarn- 
set Del priežiūros tų kūdi- siąją minią.
kiti kviečiama liaudies mo
kytojai ir mokytojos, 
riems bus mokama 30 rublių 
į mėnesį algos ir bus duoda
mas maistas.

ku- SUSTREIKAVO MARŠKI
NIŲ SIUVĖJOS.

Orange, 24 d. birželio,530 
merginų, kurios dirbo Le 
Roy Shirt Manufacturing 
Co., išėjo į streiką. Jos rei
kalauja trumpesnių darbo 
valandų ir didesnės mokes-

“PATRIOTĖS”.
Taškente, Sibire, atsirado 

'savotiškų patriočių. Ant __________ ___ _______
AREŠTUOTA 1MARCA i^n^sniųjų gatvių, paikuose, ties. Iki šiol dirbo po 9 vai.

' vietose j dieną ir gavo po $6 į savai-
apsia-' tę. Suprantama, prie tokio 

Nieko nuo- maisto brangumo, uždir
bant šešis dolerius į savaitę, 
prisieina badauti, o badas ir 
priverčia prie kovos su sa
vo išnaudotojais.

ir kitose viešose 
vaikštinėja moterįs, 
vusios vyžomis, 
stabaus nebūtų, jeigu tos 
patriotės prie vyžų ir drapa
nas pritaikytų, bet dabar 
vyžos parištos šilkiniaiskas- 
pinais ir apsimovusios šilki
nėmis pančekomis. Taipgi 
apsivilkusius dailiais drabu- VORO” GAVO 12 METŲ

RIETĄ SANGER.
Neperseniai New Yorke 

buvo suareštuota Margarie- 
ta Sanger ir patraukta at
sakomybėn už tai, kad para
šė į žurnalą straipsnį, kaip 
galima apsisaugoti nuo užsi- 
veisimo. Tuomet New Yorke 
kilo didelis triukšmas, buvo 
rengiami net protestų mi
tingai, kad ją išteisintų. 
Taipgi užstojo ją žymesnieji mausčiusios auksiniais 
daktarai ir profesoriai. Lai- ^ais įr sportauja gatvėmis. 
Ke nagrinėjimo bylos, teise- y 
jas atkreipeatydą į žmonių prasimano!

žiais, plaukus prisikimšusios 
f brangių špilkų, pirštus apsi-

Ke nagrinėjimo bylos, teise-

balsą ir ją išteisino.
Kada Sanger tapo 

sinta, tai ji leidosi po visą 
Ameriką su prelekcijom. 
Daugely miestų skaitė lek-

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Aiuoml pranešam visoma draugi
oms ir visai Lietusių visuomenei, 

kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU- 
Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir erkestrą už prieina
miausią kainą del teatrų, koncertų, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
iamos įvairius pasilinksminimu, 
amdys L U. Muzikantus, todėl at- 
cieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautume! L. M. Unijos kortą, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
te' neturi viršmintos kortos—tie m«- 
zikantai nė unijistad. Viršminėtee 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantę, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unljlataia 

t grajina po vardu L. M. U.
Liet. Muzikantų Unijos praktikes 

bei repeticijos būna kiekvieną tere
dos vakarą po N78 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

AGENTAS “GYVOJO TA-

KALĖJIMO.

ANT PARDAVIMO GERIAUSIA 
FARMA.

Parsiduoda puiki farma su 114 ak
rų žemės, namai, barnė, 2 arkliai, ^JO 

'melžiamų karvių. 8 telyčios, 4 ver
šiai, kiaulės, vištos, .vežimai, pakin
kai ir visi reikalingi įrankiai. 30

New Yorke neseniai tapo akrų užsėta javais, o liekanti pie- 

suareštuotas J. Neapolitan®
,UŽ prekiavimą “gyvuoju ta- $150 ant metų ir 5*%-. Žemė juoda 

Ir ką tos dykaduones ne-:voru” Teismas ii nuteisė ir ku°i?criausia- Dėl žinių
j ’ 1.1 i-«. X’ .kreipkitės šiuo adresu:iant 12 metų į kalėjimą. Ne- 
apolitanas jaunas vaikinas, 
21 metu amžiaus. €ištei- MOBILIZUOTU MILICIO-

John Burkiiuskis
Rector Rd. R. F. P.. Ixwville, N. Y.

NIERIŲ ŠEIMYNOS 
BADAUJA.

Iš New Yorko jau išvežė 
.. ? ant 

iMexikos rubežiaus. Dauge
lio milicionierių šeimvnos 
pasitiko be cento. Dabar 
tos moterįs su savo kūdi
kiais sukasi apie kazarma* 

pasėd

cijas ir sakė prakalbas agi- sumobilizuotą miliciją
tuodama, kad moterįs apru- 
bežiuotų gimdymų skaitlių. 
Visur, kur tik ji kalbėjo,val
džia prie jos neišdrįso kibti. 
Bet štai ji nuvyksti į Seat
tle, Wash., ir ten pasako 
panašią prakalbą. Vietos 
valdžia pripažino, kad tokia 
prakalba, tai prasižengimas 
prieš dorą ir už tai ją sua
reštavo. Mat, vietos gyven
tojai pabijojo, kad ji savo 
prakalbomis neišvestų jų iš 
“gero kelio”.

New Yorke, ant Madison 
Sq. policija suareštavo Lou
isa Croniną, kuris sakė pra
kalbą, kaip apsisaugoti nuo 
kūdikių. Taipgi areštuota 
trįs žmonės, kurie laike tų 
prakalbų dalino knygeles, 
kuriose nurodama būdai ap
sisaugojimo nuo užsiveisi- 
mo. Kokią jie bausmę gaus, 
tai nežinia.

ir verkdamos praši 
pos. Suorganizuota

miheionieri’i šeimvnų neturi 
užtektinai pinigų, kad visas 
sušelpus. Tokiu būdu niote-

padėjimę. i
Reikia atsiminti, kad čia 

dar tik pradžia. O kur bus' 
pabaiga? Kas bus toliams? | 
Apie tai geriau nei nekalbė
sime. Kada būna rengia
mos parodos, kad šalis gin
kluotųsi, tai kapitalistai to
se parodose dalyvauja ir 
šaukia, kad reikia ginkluo
tis, bet kada reikia tuos gin
klus pavartoti, kad apgynus 
kapitalistų turtą, tuomet jie 
paduoda juos darbininkams 
ir liepia eiti kariauti, o apie

VARTOK 
STEBĖTINAI GERUS KOJOMS ULTEL1US NUO PRAKAITAVI

MO IR SKAUDĖJIMO KOJŲ.
šitą pauderį iš

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

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

stra.

Yalovičių
Aptieki-

Co„ 390
Avė., RO

NUO ŠLAKUOTUMO, SPUOGU. INKSTŲ IR KITOKIŲ tSKUROS 
NESVEIKUMŲ, vartok Y. B. Me tamorphosa Cream ir muilą. Iš
bandymas pertikrins apie jo penimą ir padarymą. Per paskutinius 
10 m. kas tik jį vartojo, buvo pasekminga. Kaina už “cream” ir 
muilą 75'cS su persiuntimu 85c. Isdirba-WtOLIU YALOVIČIŲ AP- 
TIEKIN'INKŲ CO. 390 Joseph Ave., Rochester, N. Y.

DR. H. A. MEDOFF
Buvęs ant kamp. N[. 2nd ir Berry St. 

dabar 500 GRAND ST.
šiuomi pranešu Brooklyno lietu

viams, kad aš atidariau naują AP- 
TIEKĄ po No. 500 GRAND STn 
kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Aš visą laiką teisingai lietuviams 
tarnavau, už tai turiu gerą vardą tar
pe jų. 
ne, o 

k niau.

506 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

KI ei dži u vėl atsilankyt pas ma- 
būsit užganėdinti, kaip ir se-

Su pagarba.
DR. H. A. "MEDOFF

„y..,,..,
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HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Savinj Bank Building

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

LAISVE

Jonelis.

dalies* gal užkenkė ir šiluma, 
nes vasaros laiku žmonės 
mažiaus lankosi į svetaines, 
o daugiaus mėgsta lauke 
pavaikščioti. *

*

I ei. 4026 Grecnpoint R. Kručas, Sar.
RAPHAEL STUDIO

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

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.

nėra kftks

niekina socialistus, kurie ne- bus nuveikti. -
18 d. birželio mūsų kuni-

bažnyčios iš

PITTSTON, PA.
Bulotai ir žemaitė S. L. A.

apskričio išvažiavime.
VII apskritys S.L.A. Wil

kes Barre ir Scranton’o a- 
pielinkėje rengia išvažiavi
mą (Lietuvių Tautišką Die
ną) 20 liepos Valley View 
parke. Išvažiavimo progra
mas gana platus ir įvairus. 
Bus visokių žaislų. Gabes
niems paskirtos dovanos. 5 
vai. vakare prakalbos gerb.
svečių iš Lietuvos—ad. A. ;ke lietuvis ir visų lietuvių 
Bulotos, p. Bulotienės ir ži
nomos rašytojos Žemaitės. 
Apielinkės lietuviai turės 
progą išgirsti gyvu žodžiu 
perstatant vargingą padėji
mą nelaimingos Lietuvos.

Aukos bus renkamos L. Š. 
Fondui.

anglu ir viena moteris, o 
paskui sekė prakalbos viso
kių agentėlių, kurie pir
miausiai gyrė lietuvių tautą, 
jos narsumą ir tam pana
šiai. “Išgarsinę” savo tau
tą, pradėjo reklamuoti poli
tikierius ir lietuvių parodos 
lyderius. Kunigas pagriebė 
vieną už kalnieriaus, pri
stūmė prie tvoros ir sako: 
“Gerbiamieji lietuviai, šitas 
žmogus, tai pirmas Newar-

pasiturinčių ūkininkų ir iri- 
telingentų, padarė lig kad 
įžangą išvedimui, kokio liki
mo gali susilaukti Lietuva 
po karei.

Antroje savo kalboje drg. 
Kapsukas išdėstė, kas gali 
atsitikti palikus Lietuvai po 
vokiečių valdžia, ir kokio li
kimo gali susilaukt palikus 
po rusų valdžia. Drg. Kap
suko nuomone, Lietuva susi
lauktų greičiau ir daugiau 
laisvės, palikdama po rusų 
valdžia.

Kalba buvo labai turinin
ga ir įdomi. Joje nebuvo be
reikalingų žodžių. Faktai, 
palyginimai ir išvedimai se
kė vienas paskui kitą per 
visas dvi valandi kalbos.

nematydamas to žmogaus, 
kurį, kunigas paėmęs už 
sprando, stūmė prie tvoros, 
panorėjau prieiti arčiau ir 
išvysti, kas ten per sutvėri
mas, kurį vadina visų lietu
vių vadovu? Priėjau ar
čiau, nagi žiūriu, šiaučius 
nuo Ferry streeto, kuris per 
25 metus buvo laisvamaniu, 
dabar kunigai jį tampo už 
kalnieriaus ir šaukia, būk 
jis esąs visų lietuvių lyderis. 
Matomai, tas žmogus visiš
kai neturi gėdos, kad save 
duoda kunigams už spran
do tampyti ir prieš minią 
ant juoko statyti. Tokiu sa
vo pasielgimu tik kitiems 
gėdą daro. Vietos lietuviai 
jau seniai jį išmetė iš savo 
tarpo, kaipo nudėvėtą pan- 
taplį, o dabar kunigai šau
kia, kad jis jų lyderis, jų va
dovas. Po to prasidėjo rei
kalavimas kitų par6dos ly
derių.

NEWARK, N. J. 
Ir mano žodis kaslink New

arko lietuvių parodos. 
(Tąsa). 

Praėjus dideliam lietui, a- 
pie 4 vai. po pietų, prasidėjo 

•maršavimas. Purvynas, 
gatvės vandeniu patvinę,
žmonės maudosi tame van
deny. Kada pasiekėm
Broad gatvę, kur parodai 
paskirta vieta, tai toj gat
vėj visas judėjimas nesu
stabdytas: daugybė vežimų, 
automobilių,karų ir net puš- 
karių—ivsa gatvė užkimšta 
ir maršuotojai nežinojo nei 
kur eiti. Tokiu būdu paro
da susimaišė su paprastais 
vežimais, automobiliais,puš- 
kariais ir pašaliniai negalė
jo suprasti, kas čia dabar 
dedasi. Publika, eidama ša- 
lygatviais, jokios atydos ne
atkreipė, nes tarpe vežimų 
dingo parodininkai. ■ Gatvėj 
girdėjosi tik keiksmo žo
džiai, kaip tai: velniai, pola- 
kai geriau sėdėtų namie ir 
nesibaladotų gatvėmis ir 
tam panašiai. Ypatingai, ka
da išgirdau tokius žodelius 
moteris pasakojant, tuomet 
jau pamislijau, kad mūsų 
politikieriai puikiai išreklia- 
mavo savo tautą. Kada pa
roda atėjo ant Broad ir 
Market gatvių, tai galima 
sakyti, kad pasidarė Sodo
ma ir Gomora: visą parodą 
suardė, maršuotojus išvaikė 
po visas gatves; policija, į- 
nirtus, nieko nepaisė, su pa
sityčiojimu užleido ant pa
rodos visokius vežimus,žmo
nes, ypatingai moterįs ir kū
dikiai nežinojo nei kur
dingti, kad apsisaugojus ve- svaigę, lig visai protą prara- 

Vieni apleido parodą dę sumušė žmogelį kataliką 
kiti K., kuris ėjo pasimeldęs iš 

o bažnyčios ir norėjo apginti 
užpultuosius plakatų dalin
tojus nuo užpuolikų ir, na
bagas pats papuolė žiaurių 
“žmonių” naguosna. Dalin
tojai šiuo kartu nenukentėjo 
smūgių iš priežasties pasi- 
taikymo kito jiems po ran-

(Toliaus bus)

ELIZABETH, N. J.
Katalikai užpuolė ant so

cialistų plakatų dalintojų ir 
sumušė kataliką, manydami, 
kad muša socialistą-bedievį. 
Tas atsitiko nedėlioję, 25 d. 
birželio ant kampo First St. 
ir Ripley PI., kur buvo dali
nami Mockaus prakalbų 
plakatai.

Pirmutinis, kuris atsižy
mėjo tokiame barbarų dar
be, tai buvo A. Baublis, ku
ris išplėšė iš dalintojų ran
kų plakatus, sudraskė i 
šmotelius ir puldamas prie 
dalintojų mušti, rėkė visa 
gerkle: “muškit vyrai! muš
kit!” Tame laike buvo ir 
vietinis kunigas priėjęs,bet 
nedraudė įsiutusio žmogaus, 
c dar išplūdo plakatų dalin
tojus ir nudūmė j kleboniją, 
kad išvengus visų tų nesma
gumų, kada mušeikos ap-

žimų.
ir leidosi namų linkui, 
sėdo į karus ir važiavo, 
treti maršavo . Pagaliaus, į 
viską užbaigė: įvedė į tokią; 
gatvę, kuri V^sa išardyta ir 
taisoma ir ta gatve reikėjo 
maršuoti net kelias mylias. 
Per purvyną brido vyrai, 
moterįs ir kūdikiai ir visi • 
iki juostų buvo purvini. Bu
vo ir tokių, kurie važiavo ar 
raiti jojo, tai tyčiojosi iš tų 
žmonelių, kurie breda per 
purvyną. Tokie verti di
džiausio papeikimp. Ir kas 
per juokai, kad maršuojau
čius visokie vežėjai ir net 
puškarininkai vaikė iš vie
nos pusės gatvės į kitą,kai
po kokius gyvulius?

Kada paroda dasigavo 
Vabjsburg parko, tuomet 
prasidėjo atsiprovinėti viso
kios ceremonijos, kad pakė
lus lietuvių tautos vardą. 
Tuojaus ant pagrindų pasi
rodė apie 5 kunigai, St. 
Šimkus, parados lyderis ir 
du svetimtaučiu, kuriuos iš
syk buvo perstatę Newarko 
ir Elizabeths majorais, bet 
paskui pasirodė, kad vieton 
majorų, stojo vietos advoka
tas ir iš kito miesto atvykęs

nuklininkas. Kalbėjo kun. j
ūkas, St. Šimkus, abudu, darbininkų padėjimą, negu

Matote; ką daro gaujos 
apsvaigėlių fanatikų, nebe
pažįsta jau nei savųjų. Rei
kėtų pasirūpinti,, kad to
kiems vieta būtų ten, kur 
pririštus laiko. Ką blogo 
padarė plakatų dalintojai ir 
ką blogo padarė tas, kurį 

passumušė? Mat, tokia 
juos artimo meilė!

Kunst Albers.

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 30 d. Philadelphi- 

joj kalbėjo drg. V. Kapsu
kas. Tema buvo: “Koks 
bus Lietuvos likimas po ka
rės”. Kalbėjo dvi valandas. 
Pirmą valandą kalbėdamas, 
drg. V. Kapsukas, apie da
bartinį Lietuvos padėjimą; 
apįe pabėgėlius, apie pabė
gėlių šelpimą, apie tą “vie
nybę”, kurios ištikrųjų nėra, 
visur pabrėždamas sunkesnį

DETROIT, MICH. 
Nelaimingas atsitikimas. 
27 d. birželio, apie 9:30 

vai. vakare, tapo traukinio 
užmušta du lietuviu: Juozas 
Čekauskas ir Edvardas 
Mardosas. Jiedu ėjo gero
kai įkaušę ir jiems reikėjo 
pereiti skersai gelžkelį. Ka
dangi jų protas buvo ap
svaigęs, tai jie visiškai ne
atsižvelgė į tai, kad trauki
nys ateina, bet leidosi skęr- 
sai gelžkelį ir tokiu būdu a- 
budu tapo užmušti.

Juozas Čekauskas vedęs, 
paeina iš Suvalkų gub., ne
seniai atvyko iš mainų, ne
prigulėjo prie jokios drau
gystės, tokiu būdu paliko 
moterį su keturiais kūdi
kiais didžiausiam varge.

Edv. Mardosa paeina iš 
Kauno gub., nevedęs, turėjo 
apie 20 metų amžiaus, to
dėl jo niekas ir nesigaili, iš
skiriant karčiamninku 
jie neteko gero kostume- 
riaus.

Bet kaip vienas, taip ir ki
tas žuvo iš priežasties gir
tuoklystės.

L. čiobrelis.

“Mielas broli, pranešu tau, 
kad mudu sveiki, bet dabar 
sulaukėm liūdnos žinios, nes 
greitu laiku ‘reikės stoti į 
kariumenės eiles. Aš jau 
gavau iš karės bfiso prane
šimą, kad ateičiau ir stočiau 
į kariumenę, bet šį sykį dar 
nėjau. Bet sako, kad tiems, 
kurie geruoju nestoja į ka
riumenę, visai neduosią dar
bo, tuomet, be abejonės, rei- 

•kės stoti į kariumenę ir ka
riauti, kad padidinus kapi
talistų turtą. O juk kapi
talistai niekad neprisotina
mi ir jie praryja daugybę 
aukų.

Katrie čia augę, tai tuos 
prievarta privertė eiti ka
riauti, nepaisant į tai, kad 
jų tėvai ir ateiviai buvo.

“Tai matot, prie ko męs 
prigyvenome būdami lais
viausioj Anglijos šaly. Nie
kas pirmiau nesitikėjo, kad 
Anglijoj bus tokia tvarka.

“Nežinau, ar galėsiu tau 
daugiau ką nors parašyti 
ant laisvės būdamas. Gal 
jau kitą laišką rašysiu iš 
kariumenės”...

CLIFFSIDE, N. J.
17 d. birželio buvo vaka

ras S. L. Ą. 70 kuopos. Pub
likos susirinko nedidelis 
skaitlius, bet ji likosi pilnai 
užganėdinta, nes apart šo
kių buvo ir pamarginimų. S. 
Vaicekauskas iš Brooklyn© 
pasakė net 3 juokingus mo
nologus, kurie publikai taip 
patiko, kad net pradėjo rei
kalauti jų atkartojimo. A- 
belnai, vakaras buvo labai 
puikus. Geistina būtų, kad 
kuopa ir tankiau tokius va
karus rengtų. '

* *
Keliatas vyrukų buvo su

rengę 19, 20 ir 21 d. prakal
bas ir užkvietę kun. Mockų 
kalbėti. Pirma vakara buvo 
labai lietingas vakaras ir 
publikos visai mažai susi
rinko, tai Mockus atsisakė 
kalbėti. Antra vakara, 20 C. V 7
d. birželio, jau išanksto ne
toli svetainės durti atsirado 
tokių, kurie atkalbinėjo 
žmones neiti į svetainę. Ka
dangi jų darbas jokio vai
siaus neatnešė ir žmonių 
prisirinko gana daug, tuo
met ir patys įėjo į svetainę 
pasiklausyti. Mockus kal
bėjo apie tikėjimą ir kuni
gėlių darbelius. Susirinku
sieji jo prakalbomis likosi 
pilnai užganėdinti.
birž. klerikalai dėjo
pastangas, kad tik prakal
bos neįvyktų. Ir tas jiems 
pavyko atsiekti—prakalbos 
neįvyko. Tokiu būdu lie
tuviai pasinaudojo proga tik 
vieną vakarą išgirsti Moc
kaus prakalbas.

Darbininkas.

kapitalistai.
reikalavo, 

ginkluo- 
kad su

Prieš pa- 
suprato,

BUFFALO, N. Y.
24 d. birželio buvo “prepa

redness” paroda, kurią su
rengė vietos 
Demonstrantai
kad Suv. Valstijos 
tusi ir reikalavo, 
Mexika kariautų, 
rodą kapitalistai 
kad didžiuma jų tai paro
dai nepritaria, tai kreipėsi 
pas visus darbdavius, kad 
jie priverstų savo darbinin
kus toj parodoj dalyvauti. 
Bosai vaikščiojo po dirbtu
ves ir klausinėjo darbinin- 

nesjkus, ar dalyvaus toj paro
doj. Kuris tik pasakė, kad 
dalyvaus, tuojaus turėjo pa
sirašyti ant tam tikros blan
kus. Suprantama, susipra
tę darbininkai nepasirašė, 
bet daug atsirado tokių, ku
rie pasirašė. Kurie pasira
šė, tai bosai'visus sušaukė į 
krūvą, išsivedė iš dirbtuvės 
ir, kaip tuos avinus, vedžio
jo gatvėmis.

Negana to, kad bosai 
dirbtuvėse jodo ant darbi
ninkų sprando, bet dar išsi
veda ant gatvės ir ten pra
deda jodyti. *

* *
20 d. birželio pradėjo imti 

į miliciją; daugelis įstojo 
lenku.

Lietuvių čia mažai yra, a- 
pie 150 ypatų. Jokio visuo
menės veikimo nesimato; 
apšvieta labai žemai stovi. 
Atsirado keliatas ypatų, ku
rios sumanė sutverti kokią 
nors draugystę. 24 d. bir
želio buvo susirinkimas ir 
susirašė 12 ypatų. Vardas 
draugystei nepaskirtas, se
kančiam susirinkime bus iš
rinkta valdyba ir vardas pa
skirtas.

Geistina būtų, kad prie 
naujai tveriamos draugys
tės kodaugiausiai lietuvių 
prisirašytų.

M. S.

21 d. 
visas

LAIŠKAS Iš ANGLIJOS.
“Laisvės” skaitytojas M. 

Lietuvninkas atsiuntė re
dakcijai laišką, gautą iš An
glijos nuo savo brolio, iš ku
rio aiškiai matosi, kaip da
bar Anglijos valdžia elgiasi 
su svetimtaučiais 
vo laiške rašo:

Jis sa-

BINGHAMTONO MARGU
MYNAI.

Birželio 26 d. lietuviu sve
tainėje A. Račiūnas rodė 
krutamas paveikslus iš Eu
ropos karės lauko ir kaip 
Lietuvoje žmonės laukus 
dirba. Paveikslai nelabai į- 
domųs. Iš karės lauko pa
veikslus geresnius galima 
matyti vietiniuose kratančių
jų paveikslų teatruose. Gi 
Lietuvos laukų darbai 
mums patiems yra gerai ži
nomi ir todėl parodymas ne
svarbus. Ponia Račiūnienė 
gražiai sudainavo vieną 
dainą “Už giružės teka 
upė”. Įžanga buvo 25 cen
tai ; galbūt todėl ir publikos 
mažai buvo (apie 50—60 
ypatų), dauguma sako, jog 
krutamus paveikslus galima 
pamatyti už 5 centus, tai 
kam dabar mokėti 25c.? Iš-

•,J.
mm

*
Birželio 28 d. buvo para

pijos prakalbos. Kalbėto
jais buvo kun. Janušas iš 
Forest City, Pa., ir sociolo
gijos studentas, kuris moki
nasi ant advokato (taip pir
mininkas jį perstatė) Čes
nulevičius iš Boston, Mass. 
Kunigas kalbėjo apie buvi
mą žmogaus dūšios, aiškin-

be pagelbos tokių 
kurie neprisideda 

o 
pa

klek 
’ a- 

nes

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų banką galit* pagelbsti sava gimines** bet 

i4*tanai*m* užimtose vietose vokiečiais. Męs turim*

SUTARTI 8U VOKIETIJOS KANKA

Barlin*, todėl galim* persiųsti pinigu | tas vietas *■« »««•» 
«aaugičia« 800 markią (api* K2B rubliai).

MUSU BANKAS PO NUOLATINI VALDŽIOJ PRIB 
II URA, TOKĮRL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau infarssnelj* kraipkltSs ypatib- 
ral ar rąžykite laliką pas

'■ i
I ‘

skaitė ‘Kapitalo’, o išgiria 
katalikus, kurie nors ir turi gelis apvaikščiojo “jubilėjų 
savo kalboje tikėjimo pama- atgavimo
tą—Bibliją, bet jiems jos “bambizų” rankų. Todėl su- 
nevalia skaityti?”) “sociolo- sikvietė iš apielinkių keliatą 
gijos studentas” ir “priro- kunigų ir zakristijonų ir ga- 
dytojas dūšios” kun. Janu-įvęs progą gerokai uždrožė 
šas pabėgo nuo estrados, o bedieviams. Bedieviai esą 
pirmininkas uždarė susirin- ištvirkėliai ir paleistuviai ir 

Publika su panieka (tik iš priežasties bedievių e- 
sąs išsiplėtojęs toks ištvirki-

kima.
išplojo kalbėtojus lauk.

Birželio 30 d. buvo L. S. S.'mas. Apie savo parapijonų 
kuopos koncertas, susidedąs1 girtuokliavimą nei puse lū- 
iš trumpo perstatymo “Su-‘pu neprabilo. O juk gir- 
griautas Gyvenimas”, dek
lamacijų, monologų ir “Auš
ros” choro dainų. Reikia 
papeikti rengėjus, kad labai 
vėlai pradėjo programą. Pa
garsinta buvo nuo 7:30 vai., 
o prasidėjo tik nuo 8:45.Pu- 
blikai labai neramu tiek il
gai laukti. Po koncertui 
trumpai kalbėjo V. Andriu- 
levičius iš Pittston, Pa., nu-1 dirbtuvės darbininkai 
rodydamas, jog tikėjimas!į streiką, kuris tęsėsi Iki 
nepalaiko žmogų doroje, nes! šiam laikui. Išsyk darbinin- 
ir/ikėjimo galvos-popiežiai! kai laikėsi 
yra labai nedorą gyvenimą 
vedę. Publikos buvo apie 
100 ypatų.

Viską girdėjęs.

tuoklystė—tai motina viso 
blogo. Reiškia, ne bedie
viai, bet girtuokliai kalti iš
siplėtė j i me ištvirkimo.

. . . Nastutė C. R.

EDGEWATER, N. J. i 
Darbininkai streiką pralai

mėjo.
28 d. balandžio kukuruzų

SCRANTON, PA.
25 d. birželio L. S. S. 2 

kuopa, su pagelba anglų so
cialistų vietos skyriaus, su
rengė prakalbas, pamargin
tas muzika ir dainomis. An
gliškai kalbėjo socialistų ap
skričio organizatorė Gladys 
A. Garber, kuri smarkiai) 
kritikavo dabartinį Suv.1 
Valstijų rengimąsi prie ka
rės. su Mexika. Lietuviškai 
kalbėjo L. S. S. VII rajono 
organizatorius K . Benis. 
Žmonių susirinko virš trijų 
šimtų, tarpe kurių matėsi 
nemažas skaitlius ir anglų. 
Viskas pavyko labai puikiai. 
Geistina būtų, kad kuopa ir 
tankiau surengtų tokių pra
kalbų.

tas'ir mislis—tai yra žmo
gaus dūšia, o protavimai ir 
mislyjimas—yra dūšios vei
kimas ir kaip proto ir mis- 
lies negali žmogus matyti, 
taip nemato nei dūšios”. Į- 
domu, kaip ten bus po mir
ties tas kunigų skelbiamas 
dantų griežimas pėkloje,jei
gu dūšia nėra joks materia
liškas daiktas? Kunigas 
pripažino, kad mislies (arba 
dūšios) neužlaiko jokia sie
na, nes mislys visur nueina. 
Taigi išeina, jog dūšios ir 
kunigų pramanyti velniai 
negalės užlaikyti pekloje,nes 
kur dūšia-protas-mislys no
ri, ten gali nueiti. Taipgi 
kunigas bevienydamas dūšią 
su protu ir misle nepasakė, 
kas atsitinka su to žmogaus 
dūšia, kuris lieka bepročiu 
ir kur tas protas ir mislis 
būna pirma žmogaus užgi
mimo ?

Česnulevičius kalbėjo apie 
darbininkus. Pripažino, jog 
darbininkai viską sutvėrė 
pasaulyje, bet patįs savo 
sutvertais daiktais nesu-, 
pranta, kaip naudotis. Tai
gi, kad įgauti tą supratimą 
“sociologijos studentas” lie
pė rašytis prie šv. Juozapo 
darbininkų Sąjungos, o ka
da prie tos Sąjungos prisi
rašys, tai gaus 3 sykius į sa
vaitę einantį mokslišką, ka
talikiškoje šviesoje veda
mą, laikraštį ir už kiek lai
ko išmoks, kaip savo su
tvertus turtus sunaudoti pa
čiam, 
žmonių
prie pagaminimo turtų, 
naudojasi kitų žmonių 
gamintais. Pasirodė, 
“sociologijos studentas” 
pie socializmą išmano, 
niekindamas socialistų par
tiją sakė, jog socialistai no
ri tokio turtų padalinimo, 
kad, pavyzdžiui, vienas tu
rės šimtą doleriu, o kiti du 
neturės nieko, tai anas tur
tingesnis turės su jais pasi
dalinti. Pasidalinę bus visi 
lygus, bet paskui iš tų trijų 
vienas savo dalį pragers,an
tras prakazyriuos ir vėl ne
lygybė. Gėda, rodos,' būtų 
tokia sena, be mažiausios 
vertės, pasaka pasakoti, bet 
matyt, kad kunigų klapčiu
kai geresnio argumento 
prieš socializmą negali su
galvoti ir jaučiasi didvyriais 
sakydami tokias pasakai
tes. Taipgi sakė, kad nei 
vieno lietuvio socialisto nė
ra, kuris pažintų socializmo 
mokslą. O socializmo moks
las randasi tik Markso “Ka
pitale” parašytame sunkioje 
ir nevisiems suprantamoje, 
kalboje. Taigi lietuviai, ne-|bos ir ji kalba. Tokiu būdu 
turėdami tos knygos, negali anglų socialistų vietoj kuo- 
biiti socialistais, o toji kny- Pa smarkiai pakilo, 
ga darbininkams nėra nei 
suprantama, nes matomai ir 
pats Marksas, nors ir skel
bė lygybę, bet jos nepripa
žino, nes paraše socializmo 
mokslą nevisiems supranta
mą. Prakalboje sakėsi, jog 
jis trokštąs darbininkams 
gerovės ir norįs pasišnekėti 
su visais ypatiškai. Bet ka
da pabaigė prakalbą, tai iš 
publikos padavus užklausi
mus vieną šiaip taip rišo, 
bet neišrišo, o nuo antro

Reporteris.

i kai laikėsi gana gerai, 
streiklaužių buvo visai ma
žai, todėl kompanija turėjo- 
uždaryti dirbtuvę. Kompa
nija, matydama, kad darbi
ninkai laikosi gerai, griebė
si visokių priemonių, kad 
streiką sulaužius. Ji pa
skelbė, kad visą dirbtuvę 
pavedė kontraktoriams ir 
dabar nieko bendro neturi 
su darbininkais, kurie strei
kuoja. Kaip tik spėjo pa- 
šklysti tokia žinia, tuojaus 
tamsesnieji darbininkai su
judo ir pradėjo grįžti prie 
darbo. Tokiu būdu kompa
nijai pavyko suardyti darbi-' 
ninku vienybę ir tuomi su
laužyti streiką.

Dabar, kada darbininkai 
sugrįžo nieko nelaimėję, bo
sai iš jų tyčiojasi ir klausia, 
kodėl jie ilgiau nestreikavo. 
Suprantama, streiko pralai
mėjimas — tai darbininkų 
tamsumas. Apart to, per 
visą laiką patys darbinin
kai streiką vedė. Buvo ke
lis sykius kviesta įvairus 
kalbėtojai, bet jie nepribu
vo. Jeigu būtų buvęs geras

SCRANTON, PA.
Kelios savaitės atgal į mū

sų miestą Socialist Party at-1, _ __ o____ ____ o______
siuntė organizatorę drg. G.' kalbėtojas, tuomet gal ir šį 
A. Nors ji čia ne- streiką būtum laimėję.A. Garber.
seniai pribuvo, bet spėjo ga
na daug nuveikti: nuolatos 

!ant gatvių rengiama prakal- 'i • • • "i i i rti i • 1 — 1

*
23 d. .birželio smalos dirb

tuvės dalis darbininkų buvo 
išėjus į streiką, bet nieko 
nelaimėjo. Mat, Čia dirfya 
apie 250 darbininkų, visi ne
organizuoti, tai į streiką iš
ėjo tik 26. Tuomet kompa
nija pašaukė policiją, strei- 
kierius nuvijo nuo dirbtuvės 
vartų ir į jų vietą priėmė 
naujus.

Tai matot, ką reiškia ne
prigulėti prie unijos. Jeigu 
darbininkai nepriguli prie 
unijos ir atsiranda jų tarpe 
tokių, kurie pareikalauja 
didesnio duonos kąsnio, tai 
darbdaviai tokius išveja

. Taipgi 
sutvėrė “Jaunų Socialistų” 

I kuopą, prie kurios priklauso 
; i r keliatas lietuvių. Sutvėrė 
■ir vaikų draugijėlę.

Laike “preparedness” pa
rodos, kurią patriotai su
rengė 24 d. birželio, liko iš
dalinta 10,000 atsišaukimų, 
užvardintų “Do you want 
war?”

Liko sumanyta, kad visų 
tautų socialistai suvienytom 
jiegom rengtų prakalbas ir 
kitokias pramogas, nes sy- laukan. Apie tai darbinin- 

(kiu rengiant mažesnės bus kai turėtų pagalvoti.
klausimo (“Kodėl kalbėtojas išlaidos ir daugiau galima
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JUOKU KĄSNELIAI

jų, nes kaip šausiu, tai zui-, 
kis nubėgs.

Buvusi kunigo gaspadinė.
Vaikas:—Mama, kam tu 

mus vedi į kleboniją?
Motina:—Pas tėvą, sūneli, 

pas tėvą!

Rūgštus lašai.
Greičiau turčius įeis į ka

ralystę dangaus, negu ver- 
bliūdas perlįs per adatos 
skylutę.

Palaiminti turčiai, nes ant 
žemes jiems yra karalyste 
dangaus.
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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 4% metams nuo šimto.
MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 

STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.
PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ

TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJ IEŠKAU DALIS, 
ir AI JRA’. .J Df .1 L EIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 

l«x: k L IxtliLNDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS —
G RUM ATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
ry J Ola , Filia: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

ORAKULO PATARIMAI.
Klausiniai:—

Galingas Orakule! Ka
dangi visiems kunigo Bim
bos parapijonams duodi at
sakymus, tai duok ir man, 
nes aš esu kunigo Bimbos 
parapijos zakristijonu.

Štai mano kvestijos:
1) Kas daryt su prūso

kais (kakročiais), kurių 
mano bakūžėj priviso devy
nios galybės? Užmušinėti 
juos bijau, ba esu geras ka
talikas ir bijau peržengt 
dievo prisakymą: “penktas 
neužmušk!”.

2) Katras tikėjimas ge- 
lesnis: katalikiškas ar pro
testo n i š k a s ? “Naujienose” 
apie tai ėjo karštos diskusi
jos: katalikai gyrė savo ti
kėjimą ir niekino protesto- 
nišką, o protestonai gyrė sa
vo, o niekino katalikiška.

geresnis — man nepaaiške-

Račkus? Seniau jį Detroito 
socialistai sufaitavo, o da
bar žiūnu, jau ir katalikiš
kas “Darbininkas” davė jam 

, išvadindamas vilku.
Žinot.

toks 
bijai 

idant

Noriu
Atsakymai: —

1) Jeigu tamsta esi 
geras katalikas, kad 
prūsokus užmušinėt,
r.eperžengt dievo prisaky
mo “neužmušk”, tai nuodyk 
juos. Juk ir kunigas Riche- 
Aonas, bijodamas peržengt 
dievo prisakymą, neužmušė 
savo gaspadinės, bet nunuo-

2) Kad atsakyt į klau
simą, katras tikėjimas ge
resnis—katalikiškas ar pro- 
teston iškas, — pasakysiu 
tamstai vieną pasakaitę. Se
niai, labai seniai, kuomet 
'•ar visokie daiktai galėjo 
šnekėti, susiginčijo ratai ir 
rogės, katras iš jų arkliui 
geresnis. Po ilgų ginčų nu
tarė paklaust arklio. Ark- 
Ivs atsakė: “Ir ratai ir ro
gės dėl manęs niekai, nes a- 
budu man reikia vežti”. Ta c 

patį darbininkas turi atsa
kyt apie tikėjimus, nes kaip 
katalikišką, taip ir protesto- 
nišką tikėjimą, nesusipra- 
tęs darbininkas turi ant sa
vo sprando nešti.

3) Jeigu Al. Račkus iš 
vienos pusės gavo kiką nuo 
socialistų, iš kitos nuo kuni
gų, tai dar jam paliko vidu
rys, kuriame purzlinasi 
vydinė Sandora.

Šir-

Suramino jį
Pasmerktasis mirtin sako 

savo spaviedninkui:
—Tėteli, bijau, kad bude

lis mano galvos ant syk ne- 
nukirs.

—Nusiramink, mano sū
nau ir turėk viltį dievuje. 
Jeigu ne iš pirmo, tai iš ant
ro karto viešpats tikrai 
suteiks mirtį.

tau

Tarp medžiotojų.
—Ei, Džianai, ana zuikis 

po medžiu tupi—šauk!
—E, geriau duosiu paka-

Traukinys pervažiavo vie
no farmerio vaiką. Earme- 
rys patraukė gelžkelįo kom
paniją teisman/ Laike, teis
mo teisėjas kelis sykius iš
sitarė: “Aš čia nematau 
kompanijos kaltės”. Farme-

kas čia padarius, kad teisė
jas kompanijos kaltę pama
tytų? Pagalinus sugalvojo.

Laike pertraukos tarme- 
rys įdėjo į konvertą šimti
nę ir priėjęs prie teisėjo sa
ko: “Še, ponuli, nusipirkt a- 
kinius, gal tuomet geriau 
matysi”.

Ir teisybė, tas pagelbėjo. 
Teisėjas tuojaus pamatė 
kompanijos kaltę ir farme- 
rys išlošė $5,000 dolerių.

Laike surašo.
Policistas, įėjęs į 

stuba, klausia:4. 7

—Kaip tavo pavardė'.
—Džim Makarty.
—O kiek tau metų?

—O kada tu gimei?
—Irgi nežinau.
—Na kaipgi taip: 

tų nežinai, nei kada 
O gal tu, po šimts 
visai negimei?...

airio

nei me- 
gimei... 
velniu,

Gabus šuo.
Vienas Paryžiaus artis

tas nupiešė kunigaikštienės 
paveikslą,bet visi kunigaikš
tienės . draugai pripažino, 
kad paveikslas visai į ją ne
panašus. Artistas gi tvir
tino, kad paveikslas yra vi
siškai nusisekęs. Nesusitai
kant nuomonėms, ant galo 
buvo nuspręsta paveikslą 
parodyt kunigaikštienės šu
nyčiui: jei šunytis pažins 
jame savo ponią ,tai paveik
slas geras.
,Ant rytojaus artistas nu

nešė paveikslą į viešbutį, 
kur nutarta buvo padaryti 
bandymas. Pašaukė šunytį. 
Tasai kaip tik pamatė pa
veikslą, tuojaus puolėsi prie 
jo ir visą perdėm laižė, ro
dydamas neapsakomą links
mybę. Piešėjo laimėjimas 
buvo užtikrintas ir visi nu
tarė, kad jis tą paveikslą 
nakčia pertėpliojo. T: 
vo tiesa: piešėjas ant 
veikslo užtėpliojo eilę 
balu.
geresnė, kaip kritikierių a- 
kįs.

pa- 
rie- 

Šunyčio nosi^ buvo

Pr a u s i mos i pasek m ė.
—Aš nesiprausiu burnos! 

priešinosi maža Onutė.
—Tai būsi sutrė,—kalbėjo 

močiutė. Kada aš buvau 
maža, tai visada prausda- 
vausi burną.

—Tai dabar matai, mo
čiute, kokia tavo burna, — 
atkirto Onutė.

Be peilio papjaus.
Daktaras:—Jūsų žmonos 

liga visai nepavojinga. Ji 
su ta liga galės gyventi šim
tą metų.

Vyras:—^Šimtą 
Džy! 
ne be

metų! 
Per tiek laiko ji ma- 
peilio papjaus.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba 

rams, III sąsivvinys.
cho-

KNYGUTE 25c.
Telpa šios dainos: 1) Gaude- 

amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido Lietuviška
MUZIKOS KONSERVATORIA 
Adresuokite

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

.

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.

. ................................................ ...——■ ........m.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
l.IETIJVIAKA ‘

didžiausia 
■ receptai 

daktarų.
aptieka 

; valstijoj.

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

K. ŠIDLAUSKAS*
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

n Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)
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DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk inuins šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

katą ir pasinaudokite jos laiku paduota 
kentėjimu priežastis ir kaip jūsų negalč;-

c 
w

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hojnoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą, užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokią smarkią 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu, lietuviškai kalbančiu v yru ir mo
toro pasaulye. z\š noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingų drangų ir geredari 
kad žinotų kas aš esu-kuomi aš esu—ka aš 
ūsu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kmj aš dabar veikiu. Iš mano

ypač svarbi tiems, Kurie ketina apsisėsti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingvonas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patirti fai lus apie tokias 
negales. Numuškite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardu ir adresu aiškiai ptirašyt.i ant dykai duodamos knygos* 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
am nevertus vaistus, bet .■-kaitykite šitą brangu vadą į svel-

Jųs patirsite savo

metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų meti) mokslo, tirinęjimų ir patirl- 
mo. Aš atidžiai sliidijivan ir tirinėjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite mano pra
nešim:! vilties.

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausiu* likausmks dantų 
sustabdoma* antjtyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

Fa r m os
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas didžiau 

šioje Lietuvių Farmerių Kolionijoj< 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už 

j dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino- 
; me su 360 lietuviais fermeriais. Męs- 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo

tam pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokit} 
extra mokesčm. 
visokio

Dr. J. Russell Price Co.,L.iioo-9 so. Clinton st., Chicago, ui.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medlkališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir No

Miestas ... Va Estija

Telephone Yard* Kai ®r

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIFlf A
CHICAGOJE AF * įLan

Męs užlaikome kuogerianslwr tcIhIm*. Su didele atyda iiplldan 
receptą* kaip Amerikos, taip Ir Europos daktarų. Patarimu* >•? 
laišku* suteikiam dykai.

Savin'nka* ir Pruviaorla*
F. A. JOZAPAITIS

mi SO. HALSTED STREET, CHICAGO. ’LL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

i

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias , pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi serai apsipažinus s« * imp to
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

819 VValnat St.,NEWAR, N.J.
™ , * 3052Telefonas 4085

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI LAISVE
Męs turime šimtus 

didumo farmų parduoti: iš- 
su užsėtais javais, su sodais 

j ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
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 
$G.0() akeris ir brangiau, ant lengvų 
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 žvyruotų 
kelių, api'linkė pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata 
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUG1NIMO 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 apticko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriut
410 So. 2nd Street, kampan Union Av«

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

Geriausias būdas dėl įtrinime! t ( | v w
Neturi stokuot nei viename name , /> Įjr IjrFR Krt

L * 0.1 lb Bu La LI ■ PabalguM kurnq Woman* Medtcd

tuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 2) College, Baltimore, Md
I 2 Pasekmingai i 
! arimdyma. taipgi 
I jį pagclba invalido*

!| F. Stropiene g so. uosrors. mass ■

Market

144 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Grcenpoint

Telephone 7867 Main

atfieka tavo darbo prte
I suteikia visokio* rodai <r 

pauelba invairioae moterų litro*®
6 Lortng ut..

nrwrr

PERSKAITYK!

GARSINKITeS
“LAISVĖJ”

$2.00, 
dovanų 
vertės 

arba
ant me- 

Senas skai-

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 
na'minių būdų pas letuvnikus ir 

visame pasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 5Oc. buteliuku' visose aptiekoso arba 

hi .‘lai nuo
F. AO. RICHTER & CO.

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

CIGARETTES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Isbalsainuoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
I’arsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
^264 FRONT ST.
C. Brooklyn, N. Y.

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

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

: Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
’ gaus knygų už 50c.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

i 2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

DR. I.A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

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

Ištraukiu be Jokio
Paklauskite, kas

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

[tfSSJįjJ
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Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetika ir 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoudencijiiie Mokykla, 1327 N.RobevSt.,Chicage

V ena delko mes nonrre, kad jus ukytumet 
ZIRA įgalėtus, ai to e! kadangi j.'e padaryti 
iš Ceres .’o Tabake, no u bent koki kiti cigarc- 
tai, ’ jie v ra gerinusi.

Supr ma, k . d už savo piningus kožnas nori 
įgyt La ge csn:o, ar ne?

JS TO GEIDŽIATE. PIRKITE ZIRA CIGARETES

P. Lorillard Čo., Ine

W

Established 1760®
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BROOKLYN, N. Y.
Kalbame lietaviikai.

LAISVĖS MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 

Pirmininkas J. Čebenauskas
420 So. Chestnut St.

t. t. i
šokias

Ant 
siunčiu

Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, 111.

LIET. SŪNŲ IR Dl’KTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL.,

LAISVE

EVERA’S
Balsam of Life

n

Girardville, Pa.

ei-

>8 Is.

Mass.

Parsiduoda Res
PAJIEŠKOJIMAI

Avė.

Michigan.
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Ill.
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Ill.

Charleroi, Pa.co II.
Cic*r«, Ill. w.

Pa

Pa.vyru

P. 0. Box 761, Melrose
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4
Pa.Pa.
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But-

Pa.Pa. 8

Pa.

Pa.

Pa.
Pa. Aod.

St.
kur

188
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St.
30

Pittsburgh, 
Varašis, 
Pittsburgh, 
Komisija:

Avė.
1109

A. Plėštis, P. 0. Box’ 
Park, Ill.

$1.80 
1.00 
50c.

$1.00

‘B* 
D ■ 
ii =’

st, 
pa- 
va-

Fin. raštin. W. Strumilla,
1814 So. 50th Ava., 

Iždininkas F. Lapinskl,
P. O. Box 1100,

iii 
■ a 
r i 

N U

tokio pat ūgio, 
m. senumo.
$.">.00.

Mentholatum Co. ir 
aptickoriai pripažįsta

Park, 
Box 600.

visi
ge-

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

nE

X;

Jis paeina 
Vilniaus gub. 35 

7 colių augščio 
Jeigu kas iš gerh.

DRAUGIJOS, 
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

MolroaoAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 075 ir 
J. Snarskis, 
Park, Ill.

Maršalka:
676, Melrose

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

Pirkdami vaistus, praSykito Severos vaistų ir Imtinai roiknluukito, kad 
duotų Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekus pardavinėja Severos Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iž musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
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LIETUVIŲ DARBININ
KŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJOS.

turi pieną leisti knygas iš- 
anksto nustatyta tvarka — 
tegul jie kreipiasi į L. D. L. 
D. įstaigas.

L. D. L. D., kaip paaiški
no draugė J. Benesevičiūtė, 
yra jau 54 kuopos.

Kaip apskaito Centro Ko
mitetas, narių L. D. L. D. 
turi jau apie 1,500.

Rugpjūčio viduryje sueis‘kentėjusiems nuo karės, 
netai nuo pirmos kuopos į-, 
oikūrimo. L. D. L. D. jau, 
nupirko nuo drg. V. Kapsu
ko veikalą, “Jonas Biliūnas, 
jo gyvenimas ir darbai”. 
Drg. V. Kapsukui jau ap
mokėta visas honoraras 
$150.00. Rankraštis pasiųs
ta “Kovos” spaustuvei ap
dainuot!, kiek apsieitų at
spausdinimas.

Ponui V. K. Račkauskui 
jau atmokėta, sulyg sutar
ties, $50.00 už verčiamą vei
kalą “War—what for”.

Centro Komitetas nutarė 
surengti prakalbas Central 
Brooklyne, Yonkers’y ir 
Passaic’y. ■

A.A. MARTAUS PRAKAL
BŲ MARŠRUTAS.

Prakalbose p. A. A. Mar- 
tus aiškins Lietuvos žmonių 

Ipadėjimą ir rinks aukas nu-

“Naujienų” rašytojams.
Tūliems “Naujienų” drau

gams netinka, kad L. I). L. 
D. nutarė v i supi r minusia iš
leisti Kirpatricko veikalą 
“War—what for”.

Iš tos priežasties turime 
štai ką paaiškinti:

Niekas, nei pati “Naujie
nų” red. neužginčija veikalo 
gerumą. Veikalo išleidimo 
daug kas ir reikalaute rei
kalavo, ir centras turėjo su 
tuo skaitytis. Pagal iaus, 
veikalas kaip tik tinka šiam 
momentui. Suv. Valstijos 
stovi karės prieangyje, j/i- 
sa žmonija stovi naujų ka
rių prieangyje. -Militariz- 
mas yra didžiausias žmoni
jos priešas ir su juo šiame 
momente męs privalome 
vesti didžiausia kova. Štai 
kodėl Kirkpatricko veikalas 
ypatingai atsako šiam mo
mentui. Jisai parašytas pa
matiniai, bet suprantamai. 
Jisai bus Įskaitomas kiek-

užkietėjimas, skilvio

i Nevirškinimas, Z'alki";”7.is ir’S; 
simptomai, kaip Tie- 

otH žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas,
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

k M 
n « 
gziIr i*

Prakalbos atsibus:
7 d. liepos, 7 vai. vakare, 

502 Union St., Tamaqua,Pa.
8 d. liepos, 7 vai. vak., 

New Philadelphia, Pa.

10 d. liepos, 7 vai. vak 
Minersville, Pa.

kare, Lietuvių Mokykloje, 
Mahanoy Ave., Mahanoy Ci

13 d. liepos, 7 vai. vakare, 
Gilberton, Pa.

300 So. Maple St., Mt. Car
mel, Pa.

17 d. liepos, 7 vai. vakare, 
Shenandoh, Pa.

19 d. liepos, 7 vai. vak., 
McAdoo, Pa.

20 d. liepos, 7 vai. vak., 
Hazleton, Pa.

Freeland, Pa.
Gerb. rengėjai minėtų 

vietų malonės sutverti ko
mitetą iš 3 ar 5 žmonių rink
ti aukas per prakalbas ir to
liau pas kitataučius. Už vi
są pasidarbavimą širdingai 
tariu ačiū.

Pajieškau savo pačios Kloopės 
Mažrimaitės — Mazrimienės, kuri 
Jun*- 28 d. prasišalino nuo manęs, pa
darydama skriaudą, 
vo ir P. Kazlauskas, 
juodais » pinikais, ant 
Kauno gub. 
Mazrimienė 
plaukais 25 
tam duosiu

į ai n
(Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu buclu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius regttiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonka.

Pilvo Skaudėjimas.
pnrašii mums: “Mano pati turlijo pilvo Rl<nn<l*jtmą. Pf- 
činus jai Sovcros Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.*''

Extra! Extra!
Reikalingas barzdaskutis lietuvis 

arba lenkas. Malonėkite atsiųsti jeigu 
kur žinote gerą barzdaskutį. Gera 
užmokestis nuo $12.00 iki $15.00 sa
vaitėj. Taipgi toj pačioj barzdasku- 
tykloj reikalingas jaunas vaikinas pa- 
.muiluoti. Atsišaukite pas

GALIN] D. VIDURINĮ
, Barzdaskutį

224 Broadway, So. Boston,

PARMOS.
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 
farmų dykai.

M. WALENCIUS 
P. O. Box 4, 
Scottville,

ram has,
vidutinio ūgio, 
nosie

tamsiais
Kas praneš.
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LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., V1RŠL 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn.
Vic.e-pirin įninkąs J. Mockaitis,’

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

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

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

11 Oak St., Ansonia, Conn. 
Knygius O. Radzevičiūte.

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

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

DENTISTAS ^7.
G varan tuo tas ant 20 metų 
(idėjinius kepuraitė* 22 k. ... $5.11 

L'žplornbaviina* KOc ir aagičlaa.
Išvalymus ......................................  i*«.
Užplombavimaa aakn ............... $l.#i

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpe l-r*« ir

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

rią išdirba 
daktarai ir 
riausia.

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

Merginoms, kurios nori būti bal- 
lai-raudonos, męs turime prie tos 
mosties pritaikytą odos pudrą, ryte 
patrynus su pudra, veidhs palieka 
skaisčiai baltas-raudonas ir niekas 
negali pažinti, kad prigimtas. Tas 
pritinka ir vyrams. Kaina 50c ir $1.00.

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

_ • J. RIMKUS 
Box 36, Holbrook,

(50—58)

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 111. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

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

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, 111. 

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybčs svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, 111.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

i atspaudas draugystėms.
kiekvieno, pareikalavimo pri- 
sampelius.

STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c pačtinę markę, o apta- 
ro.si didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲf 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZ1KAL1ŠKŲ INSTRU* 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuaU. 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktai*. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydi* 
5x6J su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro >»*» 
tikrą lietuvį, o 
Škaplieriai 60c.

Collinsville, Ill.
Fin. Raštininkas h'. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, III. 
Iždininkas J. Willimat.

837 Central Ave., Collinsville, Ill.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

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

Puikiausias koncertinis Armonikas su
Naujausias Lietuviškas 

Reikalaukite visokio
gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau, 

tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodam* 60%. (
112 GRAND STm

BROOKLYN, H. •_W. S. Waidelis

taurantas.
Parsiduoda labai geroj vietoj res- 

taurantas, šalę dviejų didelių dirb
tuvių. Restaurante prie stalų telpa 
100 ypatų antsyk. Restaurantas yra 
po No. 137 Spark Street, MONTEL
LO, MASS. Parsiduoda ir for- 
ničiai dėl 8 ruimų. Biznis gerai iš
dirbtas, gryno pelno ant savaites 
$75.00. Turiu parduoti labai greitai 
iš priežasties suspendavimo laisnio 
ant metų laiko.

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

(50—57)

Prezidentas A. Petronis, 
719 Lincoln 

Vice-Prezidentas B. Čepaitė, 
1118 So. Winnebago St. 

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,
So. Winnebago St.,; A. Rimšiukė,1113 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Al vikis,

816 Wall
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague

visai nesivai 
jom ar antipatij ;m 
teratiška etika. Kuomet 
centras ir L. Komitetas bu
vo nutarę leisti “War— 
what for”, tai i vertėjus bu
vo rekomenduota K. Viji
kas ir J. Karalius. Tai]) 
būtų buvę ir pasielgta, bet 
vėliaus štai kas paaiškėjo: 
V. K. Račkauskas jau 1914 
metais yra gavęs leidimą 
iš Kirkpatricko versti virš- 
minėtą veikalą. Gavęs lei
dimą, V. K. R. paskelbė a- 
pie tai “Tėvynėje” (rugp. 
mėn., 1914 m.), pranešda
mas, jog darbas jau pradė
tas; šiais metais geroka vei
kalo dalis jau bus išversta.

Prie panašių aplinkybių 
ir Centro Komitetas ir Lit. 
Komitetas nerado galimu 
užbėgti vertėjui už akių, da
lį savo darbo jau atlikusio 
ir beto turinčio leidimą nuo 
autoriaus.

Mums matos, kad tos 
aplinkybės visiškai išteisina 
centro elgimąsi. Klausimas 
apie V. K. Račkausko pažiū
ras nei nekilo, neigi kilo 
klausimas apie jo sušelpimą. 
Į dalyką žiūrėta šaltai ir 
matyta tik faktai. Nenorė
ta ir negalėta prasižengti 
prieš literatišką 'etiką. '

“Nauj.” rekomenduoja 
Lit. Draugijai leisti raštus 
pagal tam tikro pieno.

Prašom, prašom formališ- 
kų nurodymų/ o dar geriau 
nešimų Literatūros Komite
tui. Pabarimų ir gerų no
rų nereikia. Jais sotus ne
būsime. Mūsų draugija yra 
veikimo draugija—o ne šne- 
kų.
Jeigu Chicagoe literatoriai

As Olga lekutis pajieškau savo tė
vo Juozapo Tekučio ir brolio Mikolo 
Tekučio. Maloniai meldžiu atsišauk
ti, arba žinanti praneškit. Už pra
nešimą bus padėka su geromis do
vanomis.

Olga Tekutis
Rabinovich, 647 W. Court St. 

Cincinnati, Ohio.
(54—57)

Viktorija Jancutskiūtč. po 
Strazdienė, pajieško Vlado Strazdo, 
kuris ją apleido 4 metai atgal palik
damas dideliame varge, 
nuo Kalvarijos, 
metų, 5 pėdų 
gelsvų plaukų.
“Laisvės” skaitytojų žino apie tokią 
ypatą, nuoširdžiai meldžiu man 
nešti.

Viktorija Jančautskiūtė 
13*10 Wood St., Scranton, 

(54—56)

Pajieškau savo žmonos Onos 
kiūtės—Rusenskienės, kuri apleido 
mane 13 d. birželio šių m ų ' »-
ėmė su s'vim du vaikus; vaiką 13 

gaitę 5 metų. Paeina iŠ 
‘auno gub., 34 meti) am- 

laukų, vidutinio uHo.
Juozas Jaku- 
išvaživodama 
nutčmytų to
rn eldžii man

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH L.rPMAN, M. D,

Specialitsas Moteriškų ligų 
314 E. 50th St., New York, N. Y 

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p? 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir p* 
golbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męi 
apžiūrėsime ir duosime priotelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigaus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
314 N. 58th St., NEW YORK, N. Y 

Kalbame lietuviškai.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskaa,
P. O. Box 749, Melrose Park, 

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

Protokolų raštin. Alek. Morkua, 
907—23nd Avė., Melroee

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas'J. M. Maskeliūnas

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

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontrolės

Urlakis,
313 Sixth St.,

Urnežis, 1429 Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh,

W. ’ Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis,
P, 0. Box 344 North .Diamond

TREJOS
at JJtt

1 TREJANKA
Susideda U įvairu gydančių ialiv laknų.

Sutaisyta sn degtine arba virintu vandeniu* 
yra geriausiu vaistu arba kartau 

vynu dei'Akilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemallmq, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, nemerų, 
dieglius šonuose, krutinėję Ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krūtinė* ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitu.
VARTOJIMAS: U'ena pakeli Mtą gydanėit? 

augmenų užmerkti į viena kvorta čyato «p»ruto 
ir tiek pat vandens, arba tivirtl ėyetame yan- 
denyje ir po valandų gerti po pu*c atikJeuo 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Apkeriu.
229 Bedford Ave, Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tos fttrU.

S ta. 
Pittsburgh, Pa. 

kuopos P. Francikevičius, 
222 Sagamore St., Esplein,

Pittsburgh, Pa. 
kuopos, J. Galginas, P. O. Box 113, 

Pa.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,

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

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

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

AD MflPI M«sipirkti Geros
AI\ HUIU ČEVERYKUS?

Jeigu taip, tai 
met eik j

J. MARTINAIČIO
ČEVERIK

109 GRAND BT

T 
kur galėai pasirinkti j M 
pagal aavo norv f»| 

j. Martinai™ 
BROOKLYN, N. ff

mot., ir r
Yurbarko, » 
žiaus, gelsv 
Kartu su ja įvažiavo 
bauskas, su kuriuom ji 
nuskriaudė. Jeigu kas 
kią porelę, nuoširdžiai 
apie tai pranešti, už 1 ą aš būsiu la
bai d "kin,, ,is.

Petras Rusenskas 
1037 Summer Ave., Scranton, 

(51—54)

AR KAS NEŽINOT?
Ar kas iš skaitytojų nežinot, 

dabar gyvena Andrius Vasiukonia, se
niau gyvenęs Rhone, Pa. Mums rei
kalingas jo adresas, todėl, kas žinot, 
malonėkit mums pranešti.

“Laisvės” Adm.
(52—54)

Pajieškau Antaninos Brazaičiūtės, 
du metai atgal gyveno Shenandoah, 
Pa. Malonės ji pati atsišaukti arba 
kas žino pranešti.

J. Venaus
72 Hudson Ave., Booklyn, N.Y. 

(58—54)

REIKALINGAS BARBERIS.
Reikalauju gero barbeno arba part

nerio. Mokesti® nuo $15.00 iki 
$18.08 ant savaitės. Darbo valando* 
trumpes.

CH. GERULAITIS
6 S*. Riverside St., Waterbury, Conn. 

(54—63)

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galim* 
apturėti per pačtą: A 
Nuo Reumatizmo ... Ą..........
Kraujo Valytojas ....................
Vidurių Reguliatorius................
Trojanka ............ 25c., 50c ir

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

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME SO. 

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

JONAS MATHUS
(Lietuyis Savininkas) A

842—344 W. Broadways!
So. Boston, Mao.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos na«w).

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“laisvės;’, easton, pa. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

Pirmininko pagelb. B. Davidonis,
1820 Fairovr Avė., Easton, Pa. 

Pr*t*k*lų Rašt. ir organ* užžiūrėto- 
jas Alex Vyturis,

139 S*. Bank St., fcaston, Pa. 
Fiaansų Raštininkas F. vyturis, 

139 S*. Bank St., Kastos, 
Kasierius F. Malkaitis,

668 Northampton St., Easton, 
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1821 Elm St., Easton, 

Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, Pa. 

Maršalka Juz. Tarvidaitč,
1019 EHm St., Easten, Pa. 

Susirinkimai būna kas pirmą pčt- 
nyčią kiekvieno^ mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Nortnhampten St., Easton, 
Penm’a.

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

Centr* valdyba:
Pirmininkas L Jakimavičius,

188 Reebling St., Brooklyn, N. Y.
Vieo-pirmininkas V. Vitkevičius,

20 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Safcretorrus F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasteriąs J. Semonas,

834—29fh St., Brooklyn, 
Tnnrtfeal:- M. Liberia 121 Grand

0t., BVlyn, N. Y., A. Slrgedas, 
lUeNfaR St, BTdyn, N. Y.

Kuapi Bekrėtorlų adresai:
1 kuopp* M. Vlttrakiiftt

/ 292 Manhattan Av*., B*klyn, N.Y.
Kuopas Brooklyn*—V. Vttkevlčia,

29 Hudson Ava., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS SCNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis

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

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

1025 E. Pino 
Finansų raštiniu. P. Petčiulis,

1327 E. Pine 
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintickas,
5,15 W. Pine 

Susirinkimai atsibūna paskutinį 
nedėlį kiekvieno menesio 7 vai. 
hare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS: 

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

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

Finansų raštininkas VI. Jfe®ue,
67 Stagg St,, Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas Kaximieras Šimkus,
538 Lorimer St., Brooklyn; N.Y.

SERGANTIEJI!
AR NUSTOJOT1 SVEIKATA 10 

Diena po dienai, meta* p* m*4vl 
užsiima gydymą *erga*ėig tmmii*. 
Prraiatatykite ***, kiek *i tibgy- 
dŽiaa, kiek palinksmina* gyvo*!**. 
J ei g a jomis gyvenimas įkirijo ▼*<- 
toj ant visokias gyduole* Ir jaačiatla 
nnolat blogiau, tuomet, aieka 
lankdamaa, kreipki* pa* gerai *■> 
prantantį daktarg ir epedaliatg 

DR. LEONARD LANDES

ryti, kad IlgelbfU gyvaatj Ir paaiB* 
kina apie lig*. Gy«»« per 28 m*t* 
viaokla* liga* •« didiiaaaiomia pa- 
aekmimla, kaip tai: nmiilpnėjimą, ■!- 
■ikriHm* kraajo, pilve, širdie*, plau
čiu jaknų ir tt.

IMI gydymo nery g Ir lytiški Ilgi 
tūrio visiem* gerai žioomg elektriški 
apartg ir X-spindoHai, per kurig 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokiu* aparatu*, dėl to, 
kad Labai brangų*. CbemlŠka* išty
rinėjimą* šlapumo. Neat įdėlioki t a 
ant rytojau^ A«t t**j*« ateikit* po* 
gerai žinoma

tDR. LANDES

rmViASTlBS LIGOS.

MO EAST 22 ST,

N.. T«)



vakare.

11 d. liepos, 39—16th St

Pranešame, kad July 6 iš

Lietuvių Kriaučių Koop.

(54—-57)

prakalbos

plaukų . . . 
(užtrynimo

LAIBVB

JOHN KULBOK, CafeJOKŪBAS KANCIERIUSALEX. DOBROVOLSKISVIETINES ŽINIOS
CAFE

Cafe gaus

UŽEICA
1st

291 St.

Puikiausia ir švariausia 
Užeikit* ir persitikrinkite 

442 Grand St, Brooklyn,J 
Telephone Stagg 3534. *

Didelis hotelis, gera vieta pakele- 
vingiems, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

teisingą rodąf*

TEISINGIAUSIA

PROTOKOLAS.
(Pabaiga). '

Nutarta pasiųsti kriau
šiams laišką su pagyrimu 
jų sumanytę darbo ir iš
reikšti nuomonę,kad geriau
siai statyti nam'ą ant koope
ratyviškų pamatų. Paduota 
kaslink šėrų trįs propozici
jos: 5, 10 ir 15 dolerių Šeras.

Apkalbėta klausimas a- 
pie mokyklos įkūrimą. Pri
pažinta, kad mokykla yra 
reikalinga. Jaunuomenės 
Lavinimosi Ratelis pridavė 
mokyklos projektą:

I. Mokykla turi būti su
tverta ant kooperatyviškų 
pamatų; 2. Mokėti nuo na
rio po 10 centų į metus; 
3. užvardyti: Vieša Lietu
vių Kooperatyviška Mokyk
la; 4) kiekviena draugystė, 
nepaisant kiek turi narių, 
turi lygų balsą; 5) draugijos 
išrinks po vieną narį,*kurie 
turės savo susirinkimus, 
svarstys ir kontroliuos mo
kyklos piniginį stovį ir iš tų 
pačių narių bus išrinktas 
mokyklos komitetas; 6. mo
kyklai duoti pilną savyval- 
dą apart piniginio klausimo.

J. Neviackas padarė pa
stabą, kad mokykloj būtų

-leista aiškinti politikos ir li
nijos reikalai.

Projektas ir J. Neviacko 
pataisytas vienbalsiai pri
imta.

Išrinkta delegatai i konfe- 
lenciją dėlei įsteigimo mo
kyklos—J. Neviackas ir B.

šimtis, New YorW dar ne- 
i buvo tokios epidemijos, kad 

toks didelis nuošimtis mir
tų. Kad geriau apsaugojus 
kūdikius, reikalinga prisilai
kyti sekančių patarimų:

1) Neduoti kūdikiams jo
kių žalių f rūktų; 2) vandenį 
dėl gėryino reikia virinti; 
3) nupirkti už penkis cen
tus šmotelį “camphoro”, į-
rišti į skepetaitę arba pa-1 Pranešimas visų žiniai, 
siūti tam tikrą krepšelį ir 
paristi' kūdikiui po kaklu 
ant krūtinėlės; 4) neleisti 
kūdikių, kur yra daug dul
kių, į krutančius paveikslus 
ir kitokias vietas, kur susi
kemša labai daug įvairių 
žmonių.

J. Parulis, vaistininkas.

2 d. liepos buvo ekskursi
ja Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo. Kadangi diena pa
sitaikė labai daili, tai ir ek
skursija pilnai'pavyko. Žmo
nių buvo apie 800 ir visi 
smagiai laiką praleido ir pa
kvėpavo tyru oru. Kliubui 
liks'gražaus pelno.

VINCAS V A (VADAf 
SPORTING CAFE

Nutarta per’ Mti konfe
rencijas iš nede’dienių Į 
darbo diena. Diena turės 
paskirti viešų reikalų komi
tetas.

Nutarta pagarsinti pavar
des delegatų, neatsilankiu
sių Į konferenciją iij užra
šyti į protokolą. Klausimas 
kaslink parko dėlei piknikų 
atidėtas ant toliaus.

M. Byla rezignavo iš ko- 
sujieškojimui parko, 

rezignacija priimta.
Susirinkimas užsidarė 6 

vai. vakare.

Paksle- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 

siai ir vi
sados

Sekančiame “Laisvės” nu
mery tilps straipsnis 
“Kriaučių- Atydai”. Mel
džiame visų savo skaitytojų 
kriaučių perskaityti tą 
straipsnį.

PRANEŠIMAI
9 d. liepos bus piknikas 

draugystės šv. Juozapo, Wa
shington Casino parke. Pra
džia 1 vai. po pietų. Įžan
ga 25 centai. Visus vietos 
ir apielinkių lietuvius kvie
čiame atsilankyti.

Komitetas.

Męs parduodame ir perkame viso
kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pipigų. Taip-pat 
męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ii- kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. ' Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

LIETUVIŠKA APT’’’.K A.

The MARCY PHARMACY.
Mūsų rėmėjai (kostumeriai) jaučia

si jiilnai užganėdintais, nes jie gauna 
teisingus patarimus, gerus vaistus už 
daug mažesnę kaimų negu kitur, 'lo
dei būk ir tamsta iri&g^i'cmeju, o bū-

vaistų nuo vidurių, kreipkis .pas'Anus. 
Taipgi pas mus galit gauti I 
lietuviška trejanką.

THE MARCY PHARMACY

Irooklyn, N

liepos, bu 
Grand

te atsilankyti.
Komitetas

10 d. liepos, Tautiškame 
Name, bus mėnesinis] susi-

Visi draugai malonėkite at
silankyti, nes apart nomina
cijų, turėsime daug visokių 
reikalu.

Sekretorė M. Undžienė...

Pirmos Kliasos
GERIAUSI GkRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

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

253 WYTHE AVE., kamp. North 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Greenpoint 5311.

JOHN KULBOK Locnininkat
WYTHE A VE., Corner So.1st 

BROOKLYN, N. Y.
279 Green point.

J. Gustas

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALIUNAS

Kiekvienam smagu už
eiti j gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

441 REAP St.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2161

PETRAS NAUJOKAS
Cigars

Jei

Y.

.. %»*’

Rite

SALIU 131 Grand Street. Brooklyn, 
(arti Berry

Užlaiko šalta ahi, seniausią deg
tinę, kvepiančius cigąrus, sanitariška 
valgykla, ant. vietos gaminami val
giai. Puikus dideli miegruimiai iš 
randavojami už pigiausią kainą. M a 
lonus patarnavimas. Randasi pas

802 Pembroke St., Bridgeport, Conn 
(46—69)

BROOK LYNO IR AITELINKRS 
AT Y D AI.

Lietuviškas Kontraktorins.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, iocementuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

Tel. 885 Green point.

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

Pirmas Lietuviškai 
RESTORANTA8.

A. Kundrotas

K. LIUTKUS

teisingom ą
Nesą visi 

kad pigiau 
kaip pas

brooklyniečiai gerai žino, 
ir geriau niekur negauni.

p -» 
<p

nori, kad gerai išrodytum, pirk 
dės, marškinius ir visus aprė- 

dalus pas K. Liutkų.
Apie gerumą tavoro ir

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS

CAFE 1R POOL ROOM

Tai yra geriausia 

laiką praleist.
vieta linksmai

Visados klauskite
rų kokiame nebūk store ir saliūne, ir 
gausite gerą cigarą, o ne kopūstų 
lapų. Mano fabrikas:

359 Broadway, B’klyn, N.Y.

P. Naujoko Ciga- Pagamina ąirlaiilKi Hitirtikwa 
valgiui. Pietii galima gauti p« Ifaų 
20c ir 25c.

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

BROOKLYN. N. Y

H 2 • 2* C5 Vienatinė automobilių 
kykla, kur

mus galite gauti skaniausio 
puikios Degtinės ir skanaus

Patarnavimas puikiausias,
A lauš, 
Vyno, 
ateikite, o persitikrinsite.

A. SHRUPSKI

Kiekvieną pakelevingą priimame 
k negražiausiai ir visados. Tikra lie
tuvišką užeigą.

14th St., NewYork
Cor. Ave. B.

=.-l- ______ _

K. HENSAS
Goki SI., Brooklyn, N.Y.

Telephone Main 7528.

-I (A

2

mo- 
mokinama sulyg 

naujausios sistemos tavo pri
gimtoj kalboj. I 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiausj dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kuršę 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILES 
147* East 40th St^New YorkClty 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Macys & Marcin Furniture Co.
69

A"

61 S. 2nd St, Brooklyn,N.Y
1 WMW»*UURTmiVMR  V «.» uJ/XI ..k J**"-'

Hie- |

Carnegie, Pa.

LIETUVIŠKA

/

se kančias

FORNICIUS
Maliauską ir Vidžiūną.

po $1.00 savaitei

ii

PERIOD SUITE F[

Musų kainos dilug žeme
snės, negu kur kitu r

DUODAM ANT LENGVU
IŠ MOKESČIU

.eiaU-pHU v1-'

-SPECTJ ALISTAS ŠIRDIES IR 
PLAUČIU LIGŲ- 

Va'andos: ✓
8—lt) ryte 
12—2 po piet

lenkų ir vokiečių apgyventoj 
Gabus žmogus gali gerą gy- 
daryti. Pardavimo priežastis 

į kitą biznį. Ateikit po ad-

Y

522 Lorimer St., Brooklyn. N. Y

i Telephone 595 Greenpoint.

J m Daktaras .L Miseviču

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST., BROKLYN, N.

to to?

veikis perdavė metinių mo
kesčių $2i00;. nuo draugys
čių gauta metinių mokesčių 
$14.00; per 1 gegužės ap- 
vaikščiojimą už kvietkas 
surinkta $6.15. Viso $99.86

Išleista: surengimui ap- 
vaikščiojimo pirmos gegu
žės $50.72; “Laisvės” redak
cijai už spaudos darbus 
1915 metų—$8.00; buvusio 
sekret. F. Deveikio išlaidos 
$2.15. Viso išlaidų $60.87. 
Kasoj lieka $38.99. Iš šios 
sumos $3.00 randasi pas V. 
Vikertą. Tokiu būdu pas 
dabartinį kasierių K. Vilką 
randasi $35.99.

18 d. birželio trįs drau
gystės užsimokėjo metinių 
mokesčių $3, kurie dar ne
perduoti kasieriui ir randa
si pas mane.

Sekret. T. M. Lisajus.

2 d. liepos buvo susirinki
mas New Yorko Liet. Pilie
čių Kliubo. Apart kitko iš
rinkta dalis kliubo komiteto 
ir nutarta pirmą nedėldienį 
rugpjūčio mėn. surengti iš
važiavimą į Van Courtland 
parką. Ten bus kliubo-mi
tingas, o po mitingui mažas 
programėlis.
Taipgi nutarta, jeigu taYpe 

Suv. Valstijų ir M,exikos kil
tų karė, tai tuoj aus sušauk
ti mitingą ir išnešti protes
tą prieš karę.- T.M.L.

Saugokite savo kūdikius!
Paralyžiaus epidemija ant 

vaikų kasdien eina didyn ir 
didyn. Per trumpą laiką 
užregistruota apie 700 su
sirgimų. Patirta, kad 20 
nuošimtis susirgusių mirs- 
t- Tai begalo didelis nuo

C- Ph 
t

‘-r-T
J

4

sirinkimas Lietuviu Moterų 
Progresyviško Susivienyji- 
mo 6 kuopos. Visos drau- 

nes

Kriaučių Kooperacija po N 
929 Flushing Ave., Brook
lyn, N. Y. Meldžiame visus 
seniau dirbusius darbinin
kus ateiti į darbą. Taipgi 
reikalinga ir naujų darbi-

už $2.00
$1.25
$1.00

‘ 75c.
nešioti surūku-

TĖMYKIT VISI!
Didžiausias išpardavimas 

šiaudinių skrybėlių už labai 
nužemintą kainą.
$300 parsiduoda
$2.00
$1.50
$1.00
Kam jum

sias, suodinas skrybėles, kad 
galite gauti naujas už taip 
pigią kainą. Pasiskubink, 
nes gali nelikti! Tėmyk 
mano adresą.

K. LIUTKUS

(Arti Berry St.)
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda puikiausia lie
tuviška karčiama Brookly
ne, puiki bizniava vieta,ge
rai įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis dėl pardavimo. 
Pilnas informacijas gausit 
atsišaukdami ypatiškai ar 
laišku į “Laisvės” ofisą, 183

Išsiraudavo j a gražus rui
mas dėl dviejų vyrų. Vie
ta rami. Galima ant vietos 
ir valgyti gauti. Atsilanky
kite po num. 94 So. 1st St., 
Brooklyn, N. Y.

AN T PARDAVIMO. •

Parsiduoda bučornė ir grosemė,lie
tuvių, 
vieloj, 
venirną 
—einu 
re s u:

Bruoklyne ir visoj apielinkej.
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy
duoles galima gauti per pačtą ir ypa
tiškai,kokios lik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

milteliai 
ir plaukų

$ 1.00 
50c. 
75c.

slin- 
$1.00 
$1.00 

ant 
25c.

50c.ir$l

Reumatizmo .... 
kojų prakaitavimo 
perša’im o 
pleiskanų 

kimo ....
Del ataugimo
Nuo vištakių

.kojų .........
Tikra lietuviška trojanka 25

Taip-pat visokių vaistų del visokių
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius pabarimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
aiunčia tik krasos ženklelį atsakymui.

Receptus sutaisau teisingai ir su 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mane, o 
būsite užganėdinti.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

Pranešimas Visuomenei 
Jrtigu nori NUSIPIRKTI sau NAMĄ, 
LOTĄ ar FARMĄ, New Yorke, Bro
oklyne ir apielinkčje, be klapato, rū
pesčio pigiai ir teisingai, INŠIURYTI 
savo turtą (fornišių), namą ar biznį, 
IŠDIRBTI RAŠTUS daviernastis, ak
tus ir kitokius dokunv įtus. Paduoti 
provą, kada tave sužeidžia, reikale 
perkalbėtoją (tlumoeių) teisme, tai 
eik pas gerai visiems brooklynie- 
čiams žinomus

SCI! EGA US A AMBRAZIEJUS 
Real F/state and Insurance

168 GRAND ST., kamp. Bedford Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

(6.1—54)

Ant Pardavim.
Parsiduoda groseris labai geroj vie

toj, biznis eina gerai, priežastis par
davimo silpna sveikata. Apgyventa 
tarpe lįetuvių ir lenkų. Keturi me
tai, kaip biznyje. Norint sužinoti, 
kreipkitės sekančiu adresu, o gausit 
pilnas informacijas apie pirkimą:

SCHEGAUS & AMBRAZIEJUS 
Real Estate and Insurance 

168 GRAND STM kamp. Bedford Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

(52—55)

RUIMAI ANT BANDOS.
Išsirandavoj* geri keturi Ir < 

kambariai, kurių randa $7.08, J8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūriniu r- 
rnns, įtaisymas pagal naujausią m*-; 
dą su maudynėmis. Arti eakaunči, 1 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, ?.Mperintendrnt 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Av«. ir Nr.ssaK Avi».

Reikale galit® telefonųot 4560 W, 
Green point.

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

FOTOGRAFIJŲ GALERI
JA BROOKLYNE.

Paveikslus įvairių rūšių atliekame 
tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiems 
parankioj vietoj—tarpe No. 4th ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikrąs lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint. .

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

MAFilRNiTURf Č0
BROOKi A N N i

,Įp

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISU) 
ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusilnnejio ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nervlu, paliks Išgydynti ;ųit visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, eudniine gjduolč, 
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligonis. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke, nervlu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusllpnejesiam 
padi'Jlmę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketvjhna! viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
nuslys, nemielus sapniai, baime sutikti 
Zinonius, k'lp tai daro nekuria, palFkste 
išg.vdynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padarfs Jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti^ gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada- 
rls, Išsiunsme jums DYKAI k»mpletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
ftavardo, taip gi sykiu 50e krasos ženkle- 
os arba sidabru del apmokejima Hešu 

persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, kad tai' nėra maža deJute, bet 
koinletiškas kursas išslgydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išaigydymul. Tą proga yra vien 
svarbia ant trumpo lamą. Rašykite mums 
neatldeilokito, tnip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarslnima ir mea 
iįsduusme jums tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Oapt S7, aox 4000, Phliądąiphla. Pą.

I
šimtas kostum’erių ij vigų ' 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais saviuinkaii

i naBsių daiktu.

z \\ i.

I*

/

Kodėl Kt»
Xiyru.- <m o. 

turėt. 
i'em** patinka
.t reikalinga.

Jurą tarpa 
•ienintėli to
na kraatnvS

1‘akia.

lira viią 
triūsą, kad ii 
iitos įitaigoa 
būtų ažgani-
dinti įim
tai, b«t tik«- 
- ančiai žmaaią 
▼iMkiv kleaų.

198-200 Grand St.,
Tarpi Drigga ir Bedford Avenun. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Green point
STSgsas

PIRK KUR TA VORAS GERAS
JEIGU NOBI, KAD GEBAI 

ĮRODYTUM, PHCK 
SKWTMLBS -* 

VARDU

“Manhattan Hat”
Pirraiau, nefu Ui kur ki 

(nr pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mfiMf 
gražiausias Šiaudinas ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš
statytos lunge

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St
____________ Brooklyne
IM .. , .Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės n&ųjausioe mados, gaztanato 
įdirbimo ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantnaįama už 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to mąe uAiaAixxna ekspertus par
davėjus, kūne pntaiko kogeriauaiaL

ATEIK IR IŠBANDYK!




