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dums ir nedavus sargybai 
ženklo, kad submarina rau

ti

plaukti į atviras jūros, kur 
randasi sargyba ir apačia

ai
1

Submarina mano išeiti iši 
uosto ir tuojaus pasinerti į į

BOMBAS.
Londonas, 19 d. 1

aus, tuomet kancle- 
i apskelbs, kokiomis
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15 žmonių žuvo.EXTRA!
vi a i užpuolė Ivinsko steigt dėt 20—30 mokinių, 

mbučio Šimkus pasako, kad dabar 
Dauge- 
n r.u s t a.

vartoja naujas gazmes 
bas. Palei upe Somim 
kiečiai bepalivos ata

į, ku-! prieš Bulotą—pastarasis at- 
• liau kreipė prieš Centro Komite-

jais tarėsi. Kolkas pasek- Daug žmonių, kurįg išsykio 
mes to tarimosi nepagarsin
tos, vienok spėjama,

PRIE TAIKOS KLAU
SIMO.

šiomis dienomis Vokieti-

ANGLIJOJ MAISTAS PA
BRANGO ANT 61 NUO

ŠIMČIO.
Iš Anglijos gauta žinių, 

kad nuo pradžios kares ten

ir išmušė is tų pozic 
rias anglai buvo ;

Jau j)o Waterhurio deba
tų. Bulota sukirto Šimkų. 
Bulota rėmėsi savo argu-

.zuota milicija kovoja už sa-; 
vo tėvynės garbę. Ji deda; 
visas pastangas, kad nuvoi-l 
Tcus tuos darbininkus, kurie | 
pareikalavo iš savo darbda-j 
vių didesnio duonos šmoto,Ji laukia geros pr.ogo

slapta apleidus uostą ir pa

tas siunčia 50 lektorių į vi-

.»f m . toc-iwi n tiiNtein u

irabų, numalšinimui, o 
ii tuo tarpu pradėjo da-i 
l.o n t ra takas i r t u r k u s !
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Siu metu rinkimuose balsuokite už Ah ipkite Lietuvos Socialdemokratų Partiją, 

elpkite revoliucijos kankinius.
įlokite bepartyvj Lietuvos Šelpimo Fondą.

asas

MOBILIZUOTA MILICIJA 
TARNAUJA DARBI)A- i 

VIAMS.
Lasalle, III. — Jau 

mėnuo, kaip čia str< 
cimento išdiybystės 
lunkai. Kompanija <
sas pastangas, kad til 
bininkus nuveikus

t re ė L

Antra vokiečių subma
rina pribuvo Amerikon

; siunčia naujas 
pekas prieš rusus

mores uosto viena vokiečiui į 
ibmarina, kaip štai jau'

mi-mo oram

ir Hile

d i dėsnius 
kaitys lėk
iai kos išly- 

didžiuma su-

Ji nu- kapitonas pirm išėjimo į jū 
įkluotą ros, nori pasimatyti s 

sargybą ir po tos sargybos į “Bremeno” kapitonu ir tu< 
apsauga dirba streiklaužiai, met jau apleisti Baltimore 

Bremenas.Šiomis diep^mis tarpe poli-1 uo 
ei jos ir streiklaužių Įvyko; 
susirėmimas. Policijos vie
šini nkas ,pasi n a u do d a i n as t a 
proga, kreipėsi pas guber
natorių, kad pastarasis at 
siųsti] miliciją. Kadang 
gubernatorius turėjo sumo
bilizuotos milicijos dėl Me 
xikos, tai tuojaus atsiuntė 
5 rotas ir dabar ta milicij: 
saugoja cimento dirbtuvei 
ir kovoja su darbininkais.

! atvirose jūrėse.
POLICIJA SUDIN AMITA - 

VO NEGRO - ŽMOGŽU
DŽIO NAMy.

Chicago, 18 d. Ii epo.-. — 
Būrys policijos, susidedanti; 
iš 150 žmonių, apsupo ne. m 
—religijinio fapatikio na
mą, kuris užmušė 4 žmoni'; 
ir sudinamitavo narna. Ne
gras ir jo moteris žuvo.

Pirmiaus policija bando Į-
si veržti į namą ir žmogžudį ’ tai 4,000 mylių,'bet kapito 

pasiėmė su savim gazo

mbmariną 
bmarim »s

i: l:

15 ŽMONIŲ.

i > m

J S
renoftoriu 

sėdi uosto ii 
iriną. Mat. 
•ūpi išvysti, 
as apleis uosta.

manat v t m. • €

suareštuoti, bet žmogžudisĮ
ir jo žmona, apsiginklavo , 

utuvais, pradėjo į policiją:
audyti. Tuomet policijai

oandė namą padegti, bet ir kad sumaišius pė 
tas nepavyko. Pagalinus, |vo p-—----- i-,.,
atnešta dinamito ir visas'jn nnsimuiti

11

tikti ant 13,000 myliu. Ji 
mano eiti dideliais vingiai;

j vo priešams, kurie

Name rasta raštelis, kad; kapitoną, ar

---- >’ bet submarines nepaims. 
/AREŠTUOJA STREIKIE- Jeigu matysiu, kad nėgali- 

RIUS.---ma bus išsisukti, tuomet aš
Pittsburgh, Pa. — 18 d. 

liepos išėjo į streiką res- 
taurantų ir viešbučių patar- 
nautojaiir surengė didelę ,.llluuI1(. „uul
demons.traeiją. Laike de-1nakties. Kada jau sutems, i 
monstracijos 30 streikicrių tuomet 50 pėdų po vandeniu ! 
suareštuota.

Generalis unijos ofisas, 
kuris streiką vedė, paliepus 
policijai tapo uždarytas.

JA 80 AMERIKOS FIRMŲ, labai lėtai, darydama tik 6
Did. Britanijos valdžia 

pagarsino apie 80 Amerikoj 
egzistuojančių firmų, su ku
riomis savo gyventojams 
uzčh»audžia turėti kokius 
nors ryšius. Uždraudimas 

remiantis tuo, kad
tos. firmos, tai esą tik sky- vidutiniai maistas pabrango 
riai Vokietijoj egzistuojan- ant 61 nuošimčio. Tuom 
čių firmųį, todėl jas reikią tarpu darbininkų algos ma

žai pakilo.boikotuo
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Virginia,

A. BULOTA FAKTAIS 
SUKIRTO ŠIMKŲ.

I r įrodę. Kad pirmutines a- 
merikiečiu aukos nuėjo ne 

telegramos šelpimui, bet tūlo pleciaus 
Mečių or- pirkimui amatu mokyklai

N’a

Bulota buvo puikiai prisi
rengęs prie debatų. Vis
kas pas ji buvo permatyta, 
dokumentų ir laikraščių 
pilnos rankos. Šimkus karš
čiavosi ir jautėsi >logai. 
Daug žmonių, K u r m issykio 
plojo Šimkui, kadarjisai de- 

kad' klamavo apie tėvynes meilę, 
Tartasi, kaip sulaikius tą a- vėliau jau plojo Bulotai. Vy- 
igitac’jii. kurią varo šalinin- čių vaiskus pabaigoje paro- 
ikai užgrobimo svetimų to- dė savo nekulturiškumą 
riteriięi ir kaip jiems išniki- staugimu (Šimkaus mokl

inus'tą pavojų, kuris greitu I niai). Sandoros kuopos pir-

Tumu tarpu vokiečių na- 
cionalė partija suorganizavo 
tam tikrą komitetą, kuris 

Į stengsis tarpe žmonių aiš
kinti, kokiomis išlygomis 
Vokietija gali taikytis su

-^AGONS IK BEPUH OISTRIBUTJHg’hOT LUNCH TO THE PUBUCv 55PFENNIG5 PER PORTIOH

Paveikslėlis parodo, kaip vokiečių valdžia dalina zupę išalkusioms moterims ir talkininkais. Tas vkomite- 
vaikams.
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vedė.
Waterburin suvažiavo 

daug redaktorių — Rimka, 
Pruseika, Norkus. Buvo ir 
popiežiaus korespondentas 
Karuža.

Sekančiam numery bus 
plačiau. J
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aikraščiy ir Gyvenimo Apžvalga Mano patemyjimai

Nevien lietuvių tautiniu-'mas jaučio skūrą, 
ai pasiskelbė esą priešai’ 

Airijos revoliucijos, 
pasiskelbė ir tokie neva-re- 
voliucijonieriai, kaip redak
toriai “aidoblistų” “Solida
rity”, kurie prirodinėjo,kad 
imperialistinio kapitalizmo 
laikais mažųjų tautų 
nimas įgyti politišką 
esąs—reakcijinis.

Tų žmonių galvose 
maišosi.

Tiktai biedinas
JŪis Kemėšis ir jo maža kompa 

n i lėlė agituoja už blaivybę

kunigas į‘ Laisvamanių Žiedai”, Tie 
lalykai tai jiems rūpi. Pa-

Aukso kasyklos.
šešiolika didžiausių Ame

rikos firmų gavo užsakymą 
už 1,096,852,000 svarų ster
lingų, t. y. už 25—33 G visų 
išlaidų, surištų su kare.

Girtuoklių litanija. K()k ją r0|ę ]ošia k™.
Girtuokli, pastatyk ausis • - - v

ir pa -Įklausyk, o jeigu dar

jai
meiste-
Olšaus-

mėgi-

viska:

Miluko “žvaigždė” ima ži
nia iš Brooklyn© 1 ’erikališ- 
ko “The Tablet” apie M. Y- 
Čo audenciją pas popiežių. 
Tasai laikraštis vadina Yčą 
grafu.

Na, tai ačiū perkūnams, (girdi, 
turėsime jau ir grafą.
tuvių tauta kilai

Užgęso “Jaunosios Lietu
vos” žiburiai ir pradeda 
vysti “r\teities” rožės. Vil
niaus radikalizmo poezijąi 
pakeičia girgždanti ratai 
“Ateities” šėrininku veži
mo. Idealis atvirumas nu
lenkia galvą prieš principus 
gumines šliupo doros. Nė
ra aiškaus kelio, tik girdisi 
begalinis dejavimas, kad 
svietas, tai tuštybes vieta.

Tiktai du tarimai 
priminti, kad tai ne

—nutarta Įsteigti 
Nu fondą” ir pasi

Sirvydas, Karuža ir 
mokina m e k 1 e r y s t ė s. 

Smulkučiai barniai su jais

Laikraščių iš Vokietijos 
Austrijos ir iš vokiečių už
imtos Lietuvos nebeateina

New Yorko viešajan kny 
gynan, \Ta tai “Vorwacrts

Duwellio straipsnis “Nich- 
trussisches Russland” (ne 
rusų Rusija) — apie Vil
niaus, Kauno, Suvalkų, Gar
dino ir Minsko gubernijas. 
Straipsnyje nurodoma į no
na i > rasta. anal f a be t i zm a

Yčą ir už visą reakcijos mu
šimi. Nėra užtarimo i 
meritos Socialistų Pa 
vienintelę parti j ąi t a i k 
darbo. Bet vra didelis 
litas gauti socialistų j 
rimo ir spėkų.

Baranausko Anvl

rėš nunlikf

21-

Lietuvoje.

pa tapt 
įtu virš

geso “Jaunosios Liotu- 
žiburiai ir pradeda vv-

' te, ko tuomet g

Ispanija. TARPE JUOZAPIEčll
“Kova” ir “Naujienos”

torius ” už už-

tus kalėjimo.
Jaunas socialistas už 

straipsnius “Renovacion” 
(soc. Jaunimo organas) ga
vo 4 metus katorgos.

tik ką atsibuvusį juozapie- 
čiu suvažiavimą. Tasai su
važiavimas įvyko prie, už
darytų durų. Net tautiškos 
“Ateities” korespondentai

mo diktatūra. '

“Keleivis” nurodo į Ii 
ninku veidmainingumą:

tik 687 p’lnai 
sius narius.

ui metai,

1 ingos pabėgėlių 
mui, tai jis buvo 
mas su purvais, 
©klyne buvo ša 
konferencijos ii’

izini

Bro-
• mos.. i

rašomos
ven

il e-

liucijos; bet kada klerika- 
liškas p. Leonas tą patį 
pasakė, tai tas tikslas 
pasidarė “labai "ražus ir 
labai reikalingas”.

Tautininkai todėl
neliogiški ir taip veidmai
ningi, kad jiems iš nykš
čio reikia iščiulbti argu
mentu nrieš socialistus.

ca” primena anie J u 
gyvavimą Lietuvoj, 
kunigai sutvėrė ta

tain

j draugiją baisiausios reakci
jos laikais, 1907-8 metais, 
kada caro valdžia buvo su- 
grūdus kalėjimuosna visus 
susipratusius darbininkus 
ir jų vadovus. “Kova” pri
mena:

Baltimorės kardinolas 
Gibbons yra didelis blaivy
bės priešas. Kuomet ėjo kal
ba apie tai, kad legislatura 
apsausintų visą Maryland© 
valstiją, tai Gibbons buvo 
priešingas tos rūšies billiui, 
kuris pačiose šaknyse pa
kerta ypatiškos laisvės tei
ses. Kardinolas pasisakė e- 
sąs priešingas oficialiai blai
vybei dar ir dėlto, kad ją į- 
vedus valstija ir Baltimore^; 
miestas pasijustų esą be di
delių įplaukų šaltinių.

Panašiai į kardinolą Gib- 
bonsą argumentuoja ir Mil
waukee’s katalikų arcivys- 
kūpas Mesmer’is.

Tie Jcatalikų bažnyčios ku
nigaikščiai, matomai, turi 
puikų supratimą apie bene
diktiną, Kristaus ašaras ir 
juodąjį Miuncheno alų.

Lietuvių klerikaluose tas

“Per visą Juozapo gy
vavimą Lietuvoj .jis nei 
per nago juodumą nepri
sideda prie darbininkų 
būvio pagerinimo: darbo 
mokesties padidinimo, 
darbo dienos sutrumpini
mo arba apsiėjimo su 
darbininkais sušvelnini
mo. Nei vieno c^^^’ko jis 
nėra vedęs (streiklaužių 
gi nemaža yra davęs), o 
tik kalte kalęs darbinin
kams, kad jie nusižeminę 
vilktų savo jungą, neklau
sytų visokių “nenuora
mų” bedievių socialistų, 
dargi... išdavinėtų juos į 
valdžios rankas. Teuž- 
ginčija kas nors, kad to 
nebuvo! Tenurodo nors 
vieną streiką, kurį Juoza
pas būtų vedęs, nors vieną 
ačiū jam darbininkų lai
mėjimą!”

Tame suvažiavime kalbė-
pats. Per paskutini jų sei- tąsi, kaip platint kunigų

laikraščius, kokiu bildu su-

Amerikos kapitalistams 
reikia būti kibai 
Rad laukti tarpiniai 
nuo Suvier

• džios arba
n Juk 25—3‘

Ii- 
ii ai visk u, 

vi mo

ir pasik.skaityk.
Girtuoklis netik mažina, 

savo sveikatą, bet ir protą.
Girtuoklis naikina savo 

turtu ii' neturi duonos šmo
to.

Girtuoklis nesigaili nei sa
vęs, nei savų sunkiai uždirb-

tanti paveikslai?
17 d. liepos Chicago] užsi

baigė konvencija “

lu , Sm] 
vavo vin

savo

in inkų kongresą, kuris bus 
o karės. “Naujienos” apie

“Tais “klausimais” bu
vo užkišta sęimo tarimų 
tuštuma. Bet kartu jais

ny elniam So. Bostono pa-

ninkiškas seimas, ir kad 
ta organizacija, kuri jį 
sušaukė, yra darbininkiš

D. F. pasveikinimą ir t.t., 
juozaninčs sąjungos suva
žiavimą niekas nebūtų 
r*, n L i / . < .ii I *■ « . > 4 i i-* i /•» » \

I St i'eikiio iu f

metus, J
mokės po

?;u 687 nariai suT 
k., tai susidarys

• “Didelė pašclpa streiko 
.metu, ar 
juokdamos 
per kelias prakalbas

rni ?” — klausia. 
“Kova”. Juk 

socia
li a ugi a u surenka 

streikieriams! Vienas rie-’ 
bosnis kunigas, jei tik norė
tų, gali tiek paaukauti.- Bet 
riebiesiems rūpi jų gaspa- 
dinių užlaikymas, o ne strei- 
kieriu šelpimas. Streikie-

Dėlei jų tarimo siusti savo

"Alos 
prios. tai

netoli 3,000 na

nuo s m li

judėjimu jų kova ir auko
mis. Neabejojame, kad 
protestuos ir lietuvių uni
jų skyriai ir kitos lietuvių 
darbininkų organ izaci-

mas įvyks. Patriotiški fran- 
cūzai ir anglai nesutinka, 
kad jame dalyvautų vokie
čiai ir austrai darbininkai 
Už pinigus, surinktus dele
gato siuntimui, Juozapie- 
čiai galės užpirkti mišias.

DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 
“KULTŪRA”.

“Naujienos” rašo:

“Keturi šimtai dvide
šimts aštuoniuose vals
čiuose visai išnaikinta 331 
bažnyčių, 379 mokyklos, 
521 įvairių valdiškų ir vi
suomeniškų įstaigų. Iš 
visuomeninių įstaigų iš
griauta 56 istoriniai pa
minklai — trobesiai, kaip 
antai Arras miesto rotu
šė, Reimso katedra ir ro
tušė, etc. Griuvėsiais pa- 

’ versta 330 fabrikų, ku
riuose dirbdavo apie 60 
tūkstančių darbininkų.

Tokios skaitlinės iš 
Francijos. O gi kur kitos 
augščiau paminėtos šalįs, 
kur nemažiau, bet gal dar 
daugiau*. nukentėjo, ne
kaip Francija?”

Visur krutančiuose paveiks* 
Amerikos luose pradėjo rodyti, kaip |

jų kapitalisi i.
i visu išlaidų, 

padarytų kariaujančiomis 
valstijomis, persikelia į a- 
merikiečiu kišenius. Fordai €

kos, bet karės, kad dar dau
giau dolerių prisirinkti. Ir 
tik tuomet Fordai ir Wil šo
nai bus už taiką, kada jau 
nebebus kas imti iš Euro-
pos.

Vieniems mirtis —

Darhicčiai valdžios tarnai. 
. Laikraščiuose daug kalba
ma apie socialistus, perėju
sius ant valdžios ir buržua
zijos tarnystės. Tai -taip va
li i n am i e j i soc i a 1 - n a c i ■ > n a 1 i s - 
tai. Apie Rusijos darbie- 
čius (trudovikus) lietuviški 
laikraščiai ligšiol tylėjo. 
Darbiečiai, tai dešinysis 
sparnas narodninkų (liaudi
ninku). Didele gi narodni
kui dauguma (beveik visi)

rėmėjai. Beveik visi “soeia- 
listai-revoliucionieriai net ik i 
geidžia Vokietijos kailio iš
perimo, liet ir uolaus tėvy
nės gynimo. Per tai nėra 
nieko stebėtino tame, lead 
trudovikai taipogi geri pa
triotai. Jų atstovai valsti
jos durnoj puolat išreiškia 
savo patriotizmo jausmus. 
Dėl pavyzdžio imu ištrauką 
iš kalbos p. V. I. Dziubins- 
kio, pasakytos 18 vasario:

“Tik palaikant ūkišką ša
lies gyvenimą pilnoj tvar
koj, neleidžiant suirutės 
transporte, pramonėj ir pre
kyboj, galima organizuoti 

apginimą irtikrą

Ką gi sako jaune ui ru. 
trudovikų broliui, ką kad: 
se le’do “valstietišl 
buitis tarp Lietuve 
ką rūpinosi jungti 
sąjungiečių i gar. 
rekliamuojamą “pa 
“sąjungą”

tavos”

kės vvnioti.

u

nežinau

Kiek “pabėgėlių”?
Amerikos laikraščiai

ko, kad Kusi j a is vietų vo
kiečiais užimtų išvijo apie 
15 milionų gyventojų. ž?m-

priduria nuo savęs, kad 
‘'pabėgėlių” daugiau, negu 
3 milionai. Juk ir 15 mil. ir
gi daugiau, kai 3. Iš viso 
ko matyti, jog išguitų pabė
gėlių daug daugiau, negu 3 
mil. Mat, ministras Nau
mov nurodo, jog 1916 me
tais prisieis pabėgėlius imti 
laukų darbams, ir tokiu bū
du bus gauta nuo 500,000 li
gi 1,000,000 laukų darbinin
kų ir tai jei neskaityti mo
terų ir nesuaugusių. Ka
dangi sveiki vyriškiai paim
ti kariumenėn, tai aišku, jog 
moterų ir vaikų daug dau
giau, kaip vyriškių. Be to, 
jei atsiminsim, kad daugelis 
dirba fabrikose, kiti ir be 
laukų darbų aprūpinti, jei 
atmesim senius, tai skaitli
ne apie 500,000—1,000,000 
tinkamų laukų darbams ro
do, jog “pabėgėlių” nema
žiau 10,000,000»

nrtuokhs—tai vargui 
tįsias ir nelaimingiausia, 
auly sutvėrimas.

ki.d ši pramonės šaka greitu 
laiku aplenks visas kitas 
kaip savo išsiplėtojimu, taip 
ir pelningumu. Jau dabar

savo pinigus, tai tykoja nuo 
kito.

čioja mėlyna nosia

Girtuoklio visuomet 
liestos, bet jis nieko m

mato.
Girtuoklis visas išparpę 

kain senas ridikas ir vos <o

i kur nebūtų krutančių pa
veikslų teatrų. Jie netik 

liestuose, bet ir ant ūkiu

kiaulę, nes kiaulė visuomet!

ir už ligoni

s ir

Girtuokliui po mirt'es ii 
pragare nebus vinto 
netekęs degtinės, 
smalą gerti.

nes j

nori
nogumi, tuom

įtempk ausis ii- paklausyk.ką 
hipio ‘..... ........... ~ 1K........ .4 .U

apie tave iaiKrasciai rašo 
Nejaugi tau, girtuokli, ]

tu, girtuokli, negali paliauti

žmogumi
Girtuokli, pirmiausiai iš

sižadėk degtinės ir kitokių 
svaiginančių gėrynių, tuo-

liu nevadins. Pasirūpink 
nusikratyti nuo saves ta </ C v

ČECHIJOJ.

bjaurėjo Anglijos 
nusiuntusią kalėiir.

e rodoma vien tik kru
pi,veikslai. Vidutiniai

tuo, tvatins ir kąs

2 milionų dolerių. Tokiu 
liudu Suv. Valstijų gyvento
jai p:?r metus išleidžia apie 
730 milionų vien tik ant 
krutančių paveikslų.

p riešai užpuola ant Suv. 
Valstijų miestų ir juos 
griauna, naikina. Paimki
me ir rinkimus: krutančiuo
se paveiksluose netik kapi- • 
taiklų partijų garsina kan- • 
didatus, bet dar, su pagelba 
grūmofonų, pasako tų kan
didatu ir prakalbas. Veik 
visuose krutančiuose pa
veiksluose i’odoma visokią 
pa t r i o t u a tsižy mė jimai,
skleidžiama patriotizmo 
dvasia ir tam panašiai. Dau
gely krutančių paveikslų te
atruose rodoma net peklos 
baisenybės. Ten parodoma, 
kaip velniai, pagriebę “ne
dorėlio” griešną dūšelę kan
kina. Taipgi parodoma ir 
dangaus grožybės, kaip die
vobaimingųjų dūšelės lai
mingai gyvena ir tam pana

šią pramonę apie 300 milio-| 
nu Ši suma įdėta 

į gy j im u i paveiksi ų. 
Krutančių paveikslų teat- 

uodii ba • apie 210,000 
mmiių, kuriems išmokama 
as savaitė po $2.300.000

miliardu dolerių. Reiškia, 
Lyga, Įkurdama krutančius 
paveikslus, įdėjo apie 360 
milionų dolerių, o dabar jau 
jos visas turtas siekia apie 
du miliardu. Tokiu būdu

miliardą 640 milionų dole
riu pelno! O juk reikia at
siminti, kad krutančių pa
veikslų pramonė jaunutė ir 
ateity ji bus labai galinga ir

’ t'1 ličius
pastebėti, kad kru- 
aveikslus daugimi- 
:o darbo žmonės.

Į krutančių paveikslų te
atras daugiausiai eina kū
dikiai ir nusmaugę jaunikai
čiai. Ten jiems pradeda ro- 

plyti visokias peklos baiseny
bes, visokius patriotų dar
belius, atliktus neva dėl labo 
tėvynės, pradeda rodyti tas 
baisenybes; kurios gali pa
tikti mūsų -šalį, jeigu ji ne- 
p r i s i ren gs, neapsiginkluos 
ir štai ta jaunoji karta užsi
krečia patriotizmo dvasia, 
apima ją baimė,, kad nepa
kliūti velniams į nagus ir 
paskui, išėję iš krutančių 
paveikslų teatrų, stengiasi 
daryti taip, kaip kad nori 
kapitalistai ir dvasiškija.

Tuom tarpu krutančiuose 
paveiksluose niekad nieko 
neparodoma iš darbininkų 
gyvenimo, neparodoma,kaip 
kapitalistai išnaudoja dar
bininkus, kaip darbininkai 
kovoja su savo išnaudoto
jais, kaip vargsta jie ir jų 
šeimynos ir tam panašiai. 
Tiesa, tankiai būna rodomi 
naveikslai ir iš darbininkų 
gyvenimo, kuriuose parodo
ma darbininkų skurdas, bet 
ir vėl apmulkinama darbi
ai ūkams akys, nes ir čia pa
daroma išvedimai, kad to 
viso skurdo priežastįs — tai 
gi rtuoklystė, tingėjimas 
dirbti ir tam panašiai, o .to
kiuose atsitikimuose ka 
Ii štai sulošia labdarių re 
ir sušelpia vargstančius dar
bininkus. Męs tankiai kru
tančiuose paveiksluose ma
tome ir Rockefellerį lošiantį 
labdario rolę,bet niekad nie
kas nematė, kaip Colorados 
valstijoj to pačio Rockefel
ler] o darbininkai streikuoja 
ir kaip i juos šaudo policija

itą iL:artuvių šimtui airių re\ o- 
iai i liiieionierių. Bet ne viena 

A n gi i j a s m a u g i a s 1 e g i a m u o - 
sius airius. Austro-Veneri- 
ja negeresne.

Londono “Times” prane
ša, jog landwecliro kares 
teismas Viennoje nu.teisė 
mirtin cechu tautininku Iv-. , . v . . ,A

ni-J;..i<i:u'biniiikas užsimoka 10 
i centų, nueina į krutančių 
■paveikslų teatrą ir pamato 
ta patį veikalą, kuris buvo 
gyvų aktorių perstatomas 
geram teatre ir kur įžanga 
buvo 3 ar 5 doleriai. .

Iš dalies tas teisybė. Bet

jo draugus. Juos kaltina 
“valstybės išdavime.” Byla 
šiuomi laiku perkelta į ape
liacijų teismą.

Cenzorius išbraukė iš 
“Arbeiter Zeitung” ir Neue 
Freie Presse” protesto 
straipsnius prieš tą karės 
teismą.
Tas pats Anglijoj, tas pats

ir kitur.
Vai “liuosuoja” jie liuo

suoja tas mažąsias taute
les...

JIE eDASI.
Rymo Katalikų Susivie- 

nyjimas nutarė pirkti namą 
Byooklyne ir steigti savo or
ganą. Tas nutarimas bai
siai nepatiko “Draugui”, ku
ris šiuomi laiku yra Susivie- 
nyjimo Rymo Katalikų or
ganu. “Draugo” rašytojai 
visokiais būdais pradėjo 
kenkti sumanytam namo 
pirkimui. “Draugas” nujau
čia, kad jam tuomet ateis 
galas ir todėl protestuoja, 
kaip galėdamas.

ūstu

v a di n a m a a u gšt es 11 ė 
į juos neina. Kapita- 
spauda šaukia, kad 
iti paveikslai žemes

nei klesai atneša didžiausia 
nauda. Girdi, darbininkams t f

neprieinama nueiti į geres
nius teatrus, kur perstato- 

una įvairus veikalai, nes ten 
(labai brangu-, tuom tarini

siganedinti krutančiais pa
veikslais ir pasakyti, kad jie 
darbininkams atneša naudą. 
Amerikoj ir krutanti pa
veikslai tarnauja kapitalis
tų naudai, bet ne darbinin
kų. Kapitalistai visur ir vi
suomet panaudoja krutan
čius paveikslus savų agitaci
jai. Veik visur su pagelba 
krutančių paveikslų kvaili
nama darbininkų protas. 
Štai keliatas pavyzdžių: 
kaip tik kapitalistai pradė
jo šaukti, kad reikia šalį 
ginkluoti, pradėjo rengti 
taip vadinamas prepared
ness demonstracijas, tuo- 
jaus krutanti paveikslai ka
pitalistams stojo į pagelbą: 
visur pradėjo rodyti kas ga
li atsitikti su Suvienytom 
Valstijom, jeigu jos neprisi- 
rengs, jeigu neapsiginkluos.

Ar šiaip ar taip*..kalbėsi
me, bet prieisime* prie se
kančio išvedimo: nėra pa
sauly nei vienos kapitalistų 
įkurtos įstaigos, kuri Mbūtų 
darbininkams naudinga, o 
kapitalistams blėdinga, bet 
vis atbulai. Jeigu kapitalis
tai kuria kokias nors įstai
gas ir sako, kad tai daro
ma dėl darbininkų, tai rei
kia tikėtis, kad ten bus dar
bininkai mulkinami, odeapi- 
talistai iš to turės penią.

švenčioniškis.
—_______ _!!__! i. —.ui    u!!|.aęi. ,'iiinii

Riebus Amerikos vokietė- 
liai, nors ir užganėdinti sub 
marinos atvažiavimu, < 
gailisi, kad ji neatvežuM 
“Munchener” ar / °Wiųrz- | 
burger”. ž

Patriotizmas be alaus nie* 1 
ko negiliuoju. (

k
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Laisvoji
SAKYKLA

ELIZABETIPAS IR 
MOCKUS.

Pagal tikrą teisybę sa

izabeth, N. J., rodo dantį

įtik spėjo atsišaukti į visuo
menę po vardu “Truth See
kers” (“Teisybės Jieškoto- 
mi”, Ir vot mūsų socialistų 
atsiras daugel tokių, kurie 
tos partijos principą palai
kys sau už idealą. Apie tai 
ano ir 147 kp.'sekr. Na, o 
kas kovos už politiškas tei
ses, be kurių ir tokie ‘‘Tei
sybės Jieškotojai” negalės

religijos dogmomis. Kad 
šiems dviems klausimams 
pritaria ir katalikai, kurių 
net socialistų tarpe yra

su tais katalikais, kurie pri
sideda prie soc. dėl augščiau 
nurodyti! reikalavimų?

kia (mat, su girtuokliu len
gvai galima apsidirbti). Gir
tuoklis negali pritikti prie 
civilizuotų žmonių, girtuok
lis neapkenčiamas susirinki
muose, ba daug triukšmo ir

KAIP DAKTARAS ŠLIUPAS Dvi srovi Lietuvių So. 
mokratų Partijos eik

pageidavimą nerengti
bet ir

to
Mockui prakalbų 
prieš pačios S-gos įstatus 
Drg. F. Petrašiūnus, L.

S-gos įstatų, reiškia susi
kompromitavimą. Kas čia; 
organizacija ar dezorgani- 

~ . v ’izaciją? Visų šalių darbi-
147 kp. sekretorius, (ta- i vienvkitės! Jū J i ’. » o 
mas ‘Laisves N49 visgi diepralnimėsite, tik retežius! 
juokus krečia, neva lyg slep- .si(, niri b.-,ti
damas kokius tai principus |0 socj.llist„ ,)a;
ar pesupratimus tų prmci-lj.^ 
pų.

1) Kamgi slėpti, kuon 
vardą, jei kuopa rengė Moc 
kui prakalbas? F. P. sako 
“Dabar, kada kuopa purer 
gė, geriau sakant, 
jo prie parengimo 
prakalbų”... Čia a 
mainystė. Kuopa “paren-|Ū 
gė’^ir kp. “prisidėjo” prie !" 
parengimo, tai kas gi rer- •’ 1 
gė? Drg. F. P. nebūdamas i j? 
pastoviu savo žodžiuose, už-1 
baigia: “Męs da vienas pra-l 
kalbas nutarėme Mockui su-1 
rengti”. Tai taip drg. F. P.,1 
slėpdamas kp. prisidėjimą; 
prie rengimo—pasiaiškino. •

2) Kodėl 147 kp. neprisi-1 
laikė įstatų, kurie yra pri-! 
imti į L. S. S. konstituciją'. 
Atskirai dėl 147 kp. tie nu
rodymai neverta paantrinti,, 
kadangi į šį klausimą Ry-1 
gos Milionas atsako tame 
pačiame “L.” ųum. Prie to 
pridėti galima štai kas, kad 
visi tie socialistai, kone 
Mockaus pamokslus sta^o 
augliau už socializmo idea
lą, dar nėra socialistai prin
cipe, da jierųs nerūpi kksų 
kova, dar jie nežiūri i drau
gijinį surėdymą ir šiandie
ninę politiką (?—Red.). 
Jiems, nepastoviems socia
listams, rūni vot kas, laisva- 
manybė, kurios partija vos

iv
Mockui ;

rajono konf. ir to nagei.davi 
mo nerengti Mockui nrakal 
K ’ varde L. S. S. kunp i bu 

nervėlu 147 kuopai ai 
iivli nutarimą. Korte 

I.Sl.-iOn o,, J
m.

Kai

Kadangi

u s 147 k o.
2ū d. Vai 

ceturis menamus 
rimas permainvti nemispė' t. 
Tai kaii) tankiai 147 kuojm 
laiko savo susirinkimus? 
Tokį pat nucanmą turėjo Ir 

s, bet našta raja i nuta- 
permainyti nebuvo 
lu. v I

p'

i rimą
i per V'

4) Jei Mockus 
•? tam- tain naudinga 

nėra 
< socirtu? 

h -trad
r. C ' m

‘ant s*

> x

IŠPAŽINTI ATLIKO.
Tai buvo jau labai seniai, 1891 metais. 

Tais metais šliupas jau buvo pagarsėjęs, 
. Motinos baidy

davo Šliupu savo vaikus. Betgi, nors ir di
džiausiu bedieviu būdamas, šliupas suvalgė 
sakramentus, nors ir gerai žinojo darąs tai 
ne iš persitikrinimo, bet ir veidmainystės.

Apie šliupo išpažintį randame gražų 
pasakojimą tik ką išėjusiai “Susivienyjimo 
Licduvjj! Amerikoj Istorijoj” (puslapiai 77-

visokių nemalonumų priua- tp.iip0 didžiausias bedievis, 
ro; tankiai būna prašalin
tas iš tarpo, kaipo negeisti
nas sutvėrimas ir nuo žmo-

kultūros tyrinėjimas. Ir išbujojo tau 
tautinis elementas, kur kadaise viską 
vo nustelbęs L. S. D. eilėse.
bu, kad, visiškai nesusirišę 
klesa, jie taip opportunizme 
laikraštį jie ir “ypač indige

Kuomet po ilgos j eakeijos vėl pakilo 
Rusijos darbininkų judėjimai 
palietė Lietuvą, 
draugas stovis tai 
vėl pasinėrė kovo?

Ir nenuosi 
su darbinink. 
pasinėrė. Savo 
ntiįai” skyrė,

gert ar i j 
norėtu-.. . V. t svaigi- i 
Bažvol- 

Į vir-'’"'

metu tam alga!

aukęs svaigai’.!, nuo tre-i 
augšto nukrito ant kol-’ 
» (elaveilės) ir mirtinai-

\stramskay i
i tari žodelis ame 

namčius gėrimus, 
gu - blaiviom akimis 
luoklio t’.yvenima. ai 
ių vedę.< ar m? ve uos, 
namatvti visokiu nemaloniu ’“ į i

ilaipbi, kuriam koja

i rui •;
meant nr

m
V!

e-a u keli

su

ksla ir būvant, su n

1 k o h o 1 i 7: m o mylėtojais 
' ■ mono nn.n.kl,.,. ’ \

ant ?

uta- Buaiain \yro uzuai 
•'ma buvo gyventi 
'kai; B-. t jis varto, 
|!us ir per tai buvo

susimušė ir vie- 
nustūmtas sale 

lik; - -i 
be krintant že-

m v n
kita su negirtuokliais •

žmonėmis. Vedusių šeimy
na kur kas geriau aprūpiu-į 

tuH'ta L1^L1 ĮRidaioklio, nors už-į 
baigi

i v ;; 11 > j' i.. .
>eimynuje. Jis

socia b s- ie n uei < i

m t 'io

as pu

du-

nu

i n i

ar l jaunai

iv
; r Kernį).
u'-i.'Šingu
tilpo mūsų spaudoje, ki
Mockus iškoneveikė sociali
tus.

5) Prie ūžt) a: g o s r e ’ ’ : n 
nusakyti, kari mūsų socialis
tu pirmu uždmvniu yra e- 
kor.mnl’vs ir oolitinis klau
simas ir šie klausimai, ra
dos, nieko bendro neturi su

unkų padėjimui, sušel-
2<)() suvirsimi, šitaip 

raugisku, iis reikalavo nuo

lenyjimo gaivimme.
n lni t i nnfil.' !• i t •' U e 1 line darbe, bet ir

ir jo bangos 
vienas antras, 
; s.-d. pamatais, 
—tik vienas ar

timųjų “Visuamen, " bendradarbių veikliai 
Kiti daugiau trukdė 
aki gyvą sumanymą į- 
jau seniai buvo apmi- 
uasiuntėme “Nauj. Ga
rda II laišką, rašytu 

Iš ja di aurai pamatys, kaip visas 
jo ant vienų pečių 

n mint jau kraujais 
ų karščio turėdamas, 

rašo 1911 m. įčv t rains gegužes atsišauki
mą. Pats turi būti jį spausdinant, pats turi 
vežti, dargi savo pinigus visur dėti. Kiti 
“s.-d. vadovai” nei įkišiu nejudina. Ne- 

i, jis vienas iš 
tebuvo prisidė-

J V, n<u J , 
dynei” 
1913 m.

i1

įu .

nes pat"-
s.-d. M<-

Jis dirba per n

. .-(L

(laiyKų ir Kunigijos reiKalų. Sliu- 
aplinkvbiu verčiamas, ar nelaikvda- 
dideliu pasišventimu, su tuo sutiko, 
ip toliaus pasirodė, vieno sutikimo 

ti prieš kunigus nebuvo gana, šliupas 
tems Amerikos lietuviams buvo žinomas 

>s savo vai- 
Įkus gazdindavo, žadėdamos juos Šliupui a- 
tiduoti, jai jie nebus gerais. Taigi norint

m a
ar 
to

s, taip ir negirtuoklis;;
j irgi daug geriau gy-■ 
ir tarp žmonių geriau i

i paguodojami? ve! atkakliu bedieviu, kuriuo motinoįga-1

j girtuokliai sulyginus su gir-j

bu-,

l)UVO

ta

ipmuš-
Žodžiu

Irmo gy vem

sau nuostoliu prisidaro su 
savo apsvaigusia galva! Pa
puola į belangę, pinigus,jei-

šiek tiek ir pinigų sušilau-1
pinti, bet girtuoklis ką gali I _ . . .
susitai.ipinti, tai tik girtuok-į-yjupa^ nėra ynu dauginus tiioju baisū- 
lio ir “homo” vardą. Bet ar jn;L 
, \ 5 i i > ■> .• ' . z t i > n !.' < i v. o o v r l i i • ‘ ‘ /1 i . • C i a n t

1 nariu,

reikėjo kuomi noi

skaitant novos straipsneli
vilniškių ir prm "Vilnies” 
jęs. Bet štai ; teina karė 
s.-d. kelia galvą, Kalba s.-d. vardu, teršia jos 
vardą. Savo balsų didžiuma jie stelbia pro
testuojančius; jie spiria juos pagal savo 
dūdos šokti arba sėdėti surištomis ranko- 

i mis, paraližimja oficialūs partijos veikimą. 
|Su darbininkų miniomis jie j>o senovės ne- 
m.t,,,.; i’,.!,:,, ųpina ji

vesti, anaiptol ’ Alės 
liūtis ir bėgti nuo

S. Pas idn ietis.

KAIP APSIS AUGOT ?
APGAVIKŲ?

Gerbiama Redakcija!

Kitaip sa
li včion, iai 

jau ir ne umel-ti, tai bent tain per pamaldą

'kalavimai nuo jo buvo daromi tėvynės var- 
jdun ir prakilniu tik.-lu — žmones i vienv-

Jok larbo

e į Vilnių 
Protestavo 
mranauska

ios Įirotesta- 
ir draugai: 
bet jokių rė

mus viešu- 
* mon tai kelti ir pradėti atvirą kovą.
kam brangi yra tai plautinės revol. s 
liava, turi spie-tis į krūvą, paduot vieni ki
lioms ranką, susijungt su kitų tautų revol.j

■jo įsitikinimai nepersimainė; jam išpažintis s.-d. ir apskelbt kovą netik atviriems dar
biu inkų klesos neprieteliams, bet ir vi
siems jų talkininkams, kurie skelbia s.-d, 

j bendradarbiavimą su buržuazija, migdo 
klosi ne jų sąmonę, skiepija darbininkų kle- 
sai tautinių jau-mų, kliudo tarptautinei jos

kuo neliki ten v ne
. patarti, kaip galima būtų'.’ .
B apsisaugoti nuo tų agentų, Pmv<> vi

kurie garsinasi, būk jie pi- blynu ir neklaidingas šv.
giai parduoda ūkės. A:
rėdąmas nusipirkti ūke

uisinė”; šv. Sakramentas —

krokodiliu, laikančiu žmones tamsybė. 
Bet pasipriešinti šilam klaidinimui žim

važiavau iš Elizabeth,N.J.,ir i pas jį nebuvo vieko ir jis sutiko išpa-
ižiiitį atlikti stumiamas, gal naudos laukia
mos žmonėms iš šilo bendro jo ir kunigijos

nuvažiavau

toliau.

patį ūkės savininke

kuomi noi

sakė, 
$3,800.

nauja. Ir štai tas agentas 
parodo man ūkę 93 akrų že
mės, su gerom triobom ir

$2,000 
agen-

uv » J, 
ūkę

ūkę parodė truputį 
bet didesne ir geros-

laikraščiuose garsinasi, buk 
tai pigiausiai parduoda ū-

į Scottville

pažintį atlik-

CREW AT RAIL OF THE. dEUTSCHLAHD

S?

liu
ku principu.

liai. Kitas zeceris likosi 
streiklaužiauti.

Ko kito -ir galima norėti 
nuo aidųblistiškų republiko- 
r‘U?

’ atsitikimai 
drūtuma” laisvaman

OUAtjAHTim OFFICE WTSCHlflhD

įčių submarina “Deutschland” pasirengusi išvažiuoti

fįį®. ..._

šiai su šeimininku kun. Kolemnskiu jo kle
bonijoj vb ą naktį praleido asmenį dažniau- 

> “po matuškie”. 
avė svečiai su

$4,800. Ant rytojaus nuei
nu pas tą patį ūkininką, ku
rio ūke agentas rodė ir pra
šė $4,800 ir užklausiau patį 
ūkininką, už kiek jis atiduo- 

) ūke. Ūkininkas at- v
kad atiduoda už

dolerių pigiau, negu 
manės prašė.

: Hf r

: ■< A

ėjo būti — noro atsilyginti kun. Burbai.
Šiaip ar taip tas buvo, tikru dalyku y-

• 1 • • • x *tiko ją atlikti ne tam, kad per ja nuodėmių i 
atleidimą gavus, tik kad žmonėms paro-.

Be jo buvo dar ir kiti du įžymus bedie- 
ai, kuriems reikėjo atsiversti: tuolaikinis

kuris seniaus

ShenandoahTin važiuojant patarė jiems 
varčiaus išpažintį atlikti, o ne į kokį Vytau

Ii.
dėl lenkmečio Siberijoje prabuvęs kun. Ko- 

žmonės pasakojo, 
ir prie altoriaus ko- 
i asmenį dažniau- 
odžiais "po matuš-

'•;19, o ūkininkas 
ė už $1,100. 

n t as į ) acme

ai.doblistiško “Darb 
Balso” spaustuvei 

orašalintas zeceris Kybą

Aišku, kad ir Lietuvos s.-d. eilėse yra 
dvi srovi. Viena—social-patriotų, opportw- 
nistų SMNvė, kita—tarptautinių revol. s.-d. 
Antroji spietėsi "Vilnyje” JT dabar “S.-d* 
te”. Ar daugi ji šalininkų turi? Męs jau 
matėme Rygos s.-d. pažiūras, O ten buvo la
biausia susipratusių lietuvių darbininkų: 
jie eina augštai iškėlę revoliucijinės s.-d. 
vėliavą ir dabar savo darbą varo išsisklai
dę po įvairius Rusijos miestus. Vilniaus, 
Bielostoko susipratusieji darbininkai, kiek 
mums teko patirti, taip-pat neišsižadėjo sa
vo klasinės politikos ir klesti kovos. Tai.

r.’,
vių. P. Kli- 
Aušrinės ke

rnotus liuobė”, kad yra ir lokių moksleivių, kurie

siais rusų Kokoj i 
P'ittstonan iŠ vai 
šeimininku kun.

praleido girtuokliaudami ir

ivo nuo
kana priim-

jūros teis
me pasibaigė byla generolo Kollonso, pir
mojo rango kapitorfo Afanasjevo ir Langso, 
kaltinamų paliuosavime nuo kareiviavimo 
40 darbininkų. Kollands ir Afanasjevas iš
teisinta; gi Langsas pripažinta kaltu, ir su- 
lyg dabar veikiančių kares įstatų, bausmės 
nusprendimo išpildymas būtinu, tečiaus iš 
atžvilgio apgynimo, paliuosuotas nuo bau
dos.

atvirtina ir

Į)j ipažįsta bendradarbiavimo dargi šelpi-

d s.-d. moksleiviai nuo bendro 
•šaliai laikąsi; o šių metų “Liet.

gražiu?
j. l.UilSU 
•be” ardančio

moksleiviu “dar \ is tebestovi nuošaliai nuo 
darbo ir, lyg bijodami "čystatos” nustot, 
liekasi ant >avo papėdės pasyvus”... Matyt, 
dargi tar’p moksleivių ne visi savo “č|’sta- 
tos” nustojo, ne visi kojomis sumindžiojo 
savo “partijėles”, ne visi pradėjo giedot 
kurtu su Olšauskais Yčais ir Janulaičiais 
apie laivo skendimą, tėvynę, tautos vienybę 

žodžius. Ir įdomu, kad 
irdęs dėl puikaus, “vie- 
Požėlos laiško, sako:

"Tarp pašėliškos ir tarp kitų srovių Lietu
voje yra tas skirtumas, kad šitos pakenčia 
vienos kitas ir reikale moka stoti petys į 
petį, o anoji tik dygius atstato visoms”. 
'Tai geriausia rekomendacija tai srovei . 
klerikalės buržuazijos pusės. Matyt, ją ge
rai pažino, kad net keliuose straipsniuose • 
atakuoja. “N. Liet.” N13 randame puikų 
straipsnį tretinio Rekašiaus “darbininkų - 
pabėgėlių” klausimu. Matyt, jie pradeda 
ten veikt, ir turi veikt, tik ne tautinės bur
žuazijos eilėse, o tarptautinės darbininkų, 
klesos eilėse, ne išvien su social-patriotai^ 
o prieš juos.

‘į-'' -'K *7*
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Visi siunčiam! redakcijai rastai turi 
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New Yorkan tiktai ką pri
būva p. Konstantinas Obe- 
rutčhevas, Įgaliotinis Švei
carijos draugijų karės be
laisviams šelpti, šį panedė-

vų pasitarimas, kokiu būdu 
geriausia organizavus pa- 

• šelpą karės belaisviams, p.

platų pranešima apie begalo 
sunkų padėjimą karės be
laisvių Vokietijoj, Austro-

LAISVE

REIKIA PRISIRENGT, jatsieina. Apie įsikūrimą
13 ir 14 d. spaliu Brookly- savo spaustuvės negali būti

kiekvieno numerio tų prie
dų, tai mums dat,^ pigiau 
atsieitų ir tuomet galėtume 
pigesne kaina jį išplatinti ir 
daugiau pelno turėti. Paga-

kio formato, kaip visi kiti
19Progresyvi© Susivienyjimo!si, kad apie tai net nesvajo- laikraščiai ir nemąžesnis 1 

'ja tos, kurios nori, kad būtų /puslapių, tai jį labai lengva 
“tikrai” moterų leidžiamas pųtų ir išplatinti. Jeigu męs 
laikraštis.^ Kitur duodant panašiai pasielgtume, tuo- 
Spausdinti, gali lėsuot tiek,! pe abejonės, geriau at

bus puošnus ir kad skiriama kaina .10 cen-(siektume savo tikslą, kuris

susivažiavimas.

laukia
tikrai” moterų leidžiamas būtų ir išplatinti. Jeigu męs

Karštuole.
Vertė švenčioniškis.

i šaukšto
viešnių ir tikisi, kad šuva 
žia rimas 
naudingas.

Męs manome, kad visos'

vo susivienyjimo reikalus, 
kad jų atsiųstos susivažiavi-

tuščiomis rankomis.
Laikai dabar labai opus

Klerikalai darbuojasi ii

ui me moteris. Tau tin ink

lams, kadangi jokio savysto- 
vk) darbo jos nepajiegia at
likti. Štai kodėl progresis- 
lėms išpuola nešti ant savu 
pečių visa *^!rumnenišku 
darbo sunkuma.

SESUTĖS, SVARSTYKIM

------ -----— -------------
syviško Susivienyjimo Cent-

tinam nubalsavimui apie lui-

mėnesinis žurnalas, 16 pus
lapių didumo..' Tą įnešimą

tu laiku ir Lietuviu Moterų b. *-

mas turės savo organą,.
Linksma girdėti, ar iK-toi-

musu leidžiamas . organas v- O
galės gyvuoti, ar jis bus pri
einamas toms moterims, ku
rioms męs jį skirsime ir ar 
jau gyvenimas mus būtinai 
verčia leisti savo laSkra^tį ir 
ar męs negalime užsiganė
dinti tuomi, kad veik visuo
se laikraščiuose yra įvesti 
moterų skyriai, kuriuos rei
kėtų labiau remti? Man ro
dosi, kad apie šiuos dalykus 
męs kaip tik ir privalome 
plačiau pagalvoti ir nuosek

sves” reporteris viską pasi
žymėjo savo ’ knygelėj, tik 
gaila, kad prašyta šiuo tar
pu nieko neskelbti, kadangi 
p. K. Oberutchevas patsai 
žada parašyt straipsnį, ku
ris vienu laiku tilps visuose *iau apsvarstyti, 
laikraščiuose.

,kad leisti savo organą, jau 
_ . x. . seniai klaidžiojo tarpe L. M.Paskutiniame “Metropolį- ,p. s> nariu. h. tag vigk

tano” N-ry telpa straipsnis 
buvusio socialisto majoro 
G. Lunn’o “Socialistiška te
orija ir socialistų praktika”* 
Atsiliepsime apie tą straips
nį taip greitai, kaip tik bus 
galima.

Italijos socialistų partijos 
organas “Avanti” (Ateitis) 
leidžiama serų pamatais, 
taip kaip ir “Laisve”. Nuo 
naujų metų iki balandžio 
pabaigos prie “Avanti” pri
sirašė daugiau,

vedama klešinėje

kaip 150 
**^?&nti” 
darbinin-

Taip kaip italai rašosi 
prie “Avanti" bendrovės, ra- 
šykitės prie “Laisvės”.

šių metų rinkimuose balsuo
kite už Allan L.Bensoną ant 
prezidento ir Geo. R. Kirk- 
patricką ant vice-prezi- 
dento.v

Šelpkite Lietuvos Social* 
dAnokratų Partiją! *

Mpldte revoliucijos kan-

Pa paliaus ir

atsiminti, kad daugelis m< • 
terų ir merginų labai m;1 
žai uždirba ir joms dešimti 
centų didelė suma j)inigL 
Daugelis motėm, kuriu vv 
rai tamsus, ir 10 centu ne
turi. Reiškia, joms mūs/ 
i/idžiarmis organas nepriei 
narnas. Metinių prenum.e 
ratorių tai[)gi mažai turėsi

savo laikraščius šaukte šau
kė lAoteris prie apšvietus 
ir visur stengėsi jas suorga
nizuoti.

Na tiek to, L. M. P. S. vi
sai ka kita nori atsiekti, nes 
įnešime pasakyta:“Sutvirtė
jimas supratime savo reika-

moterų judėjimo. Dauginu
siai reikės remtis pavienių 
numeriu išplatinimu. Bei

parduoti? Viena, kaip aš 
minėjau, kaina perbrangi, o 
antra, vwai mažai pirks. 
Aš esu patyms, kad moterįs 
tik tuomet turi gerą pasise
kimą platinime literatūros, 
kada pardavinėja i vairia.

atsiekti leidžiant savo orga
ną”. Reiškia, yra didelis no
ras sutvirtinti savo reikalus, 
ii*, daleiskime, visu moterų 
ir merginų. Tai geri norai. 
Komitetas sako, kad atidėji
mas leidimo organo iki su
važiavimui būtų trukdymu 
abelno mūsų darbo ir plėto
jimosi Susivienyjimo. Ir

skamba įnešime.
Man rodosi, kad prie da

bartinių aplinkybių steigi
mas savo laikraščio, tai ne 
progresas, bet konkurencija 
su kitais laikraščiais ir a- 
bejojti, ar męs galėsimo tą 
ko n k u r cn ei j ą i š 1 ai k y t.i.

Dūlei viršų u rody tų. ‘ prie- 
žasčiu, aš kviečiu visas L.M. 
B.S.A. nares balsuoti prieš 
i:-teigimą savo laikraščio.

E. Merkiene.
Philadelphia, Pa.

NAUJOS POROS.
Philadelphia, Pa. — 15 d. 

liepos miesto rotušėje civi
liškai apsivedė drg. B. Kur- 
kulis, “Kovos’r adminisfra-

te, kuri savo laiku buvo la-

tų Sąjungos narė.
Laimingo gyvenimo jau

nai porai.bet pardavinėjant t;k savą,
■ n. i-okimų neturi. T;.-.
t,a.uS bus ir sw moterų lain- z/m) ų, apsivedė
1 * >u. i N i km lemas Rimauska

Toliaus. Tarpe moterų p-le Ona Gudoniūtc. 
veil: norą Ikm/imų, 1 ’..... ~ ■
mo :ėbj prieiti prie tamses
nės moteiTi miniom. Daleis- 
kimo, jeigu bus rašoma ko-

neilat, lai jų didžiuma nesu- 
: ras, rašvli tokius, kuriuos

kurios’tuvese subrinko gražus sve
čių biuelis ir labai smagiai 
praleido lai’-uL Neužmiršta 
ir mikontėjitsių nuo karės 
mū -ų brolių, parenkant Lie
tuvon oApioiu Fondan $6.90

•es mažas laikraštukas. G 
dauguma moterų žingeidau- 
:a--i įvairomis žinelėmis ir 
kitokiais lengvais dalyki-

tų geriau i r parankiau padi
dinti dabar leidžiamuose 
laikraščiuose motėm sky
rius ir prie jų išleisti mėne
sinius priedus, pavyzdžiui, 
kaip kad prie “Lietuvos T-
kininko” eidavo “Žemė” ir riavedžiams ir svečiams rei-

Berisso, Argentina. — Čia 
apsivedė Vincas Apanskis, 
" Vargdieniow draugystės 
pirmininkas, su 'Marijona 
l’ilkauskaite iš Buenos Ai- 
ies. Laike vestuvių buvo 
linkta aukos nukentėju
sioms lietuviams nuo karė:' 
b'nonos Aires stirinkta 19 
piešų ir 20c., o
20 piešų. Visos aukos’ bus 
perduotos L. Š. F. komite
tui. Rodosi dar pirmos to
kios vestuves, kuriose buvo

Berisso —

nenorime sykiu dirbti su vy
rais, mums netinka jų dar
bas”. Nors ištikrųjų tarpe 
lietuvių tik vyrai ir veda 
moteris prie supratimo ir

Putinas.

DR. II. A. ME DOFF
Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St. 

dabar 500 GRAND ST.
Žinomi pranešu Brooklyn*) lietu

viams, kad aš atidariau naują AP
TIEKI. po No. 500 GRAM) ST., 
kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Meldžiu vėl atsilankyt pas ma- 
būsit užganėdinti, kaip ir se-

li r. II. A. M E DO F E
500 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Nepaisant to viso, atmosfera buvo sun- 
svetirna, plėtojosi kokia tai neapykan- 
Gyvėntojai jautėsi, būk jie randasi ne 

savo namuose, bet kelionėj, tarpe svetimų, 
ouslaiikiniii žmonių.

Bergalūto.ftii reikalavo pinigui, daug pi
nigų. Gyventojai mokėjo be skaitliaus ir 
be saiko: pagalinus, jie buvo turtingi ir ga-

k i

juo jam labiau širdį skauda, kuomet reikia

timas rankas.

jai neištrauktų kelių prūsų kareivių ir afi- 
cierių lavonų, nudurtų poliais arba per
skeltom galvom. Gyventojai slapta, nejieš- 
kodami sau garbės, naikino visokiais būdais 
prūsokus ir jie didesnį darbų atlikdavo, ne
gu tie, kurie darydavo viešus susirėmimus, 
kad parodžius savo narsu imą ir įgijus gar-

Mat, neapykanta prieš svetimtaučius 
jagimdo drąsų? k’ žmonės pasiryžta mirti

Pagaliaus užkariautojai nors ir paėmė 
visą miestą į savo rankas ir kėdė geležinę 
discipliną, bet nepapildo nei vienos tų bai- 
senybūi, a^e kurias pasakojo tuomet, kuo
met jie Įsiveržė į miestą, — tai pas piliečius 
atsirado didesnė drąsa ir pirkliai atidarė 
savo Įstaigas ir pradėjo darbuotis. Neku-

kur buvo franoūau kariumenė ir v n o re jo

vus progą išvažiuoti.
ITrkliai pradėjo draugauti su įtekmin- 

gesniais prūsų aficieriais ir su jų pagelba 
išgavo nuo kares viršininko leidimą važiuo
ti i ta miestą.

Keliūtas ])irklių nusamdė didelį, ketu
riais arkliais vežamą vežimą, susirašė de
šimts keliauninkų ir nutarė utarninko ry
te, prieš auštant, išvažiuoti iš miesto ir tuc- 
nkišsigelbėti nuo žioplių minios, kuri gali 
dalyvauti vėliaus išvažiuojant.

Jau kelios datuos, kaip Šaltis sukaustė 
žemę, o panedėly, apie trečią valandą po 
pietų, dideli, juodi debesis, atplaukę iš šiau
rių, atnešė m savim ir sniegą, kuris be 
pertraukos krito visa valmra ir nakti.

Vos laikrodis spėjo išmušti keturias, 
kaip visi keliauninkai susirinko j “Nor- 
mandos” viešbučio kiemąų iš kur jie turėjo 
išvažiuoti. o./.

Jie atėjo į kiemą veiksnausdami, ten 
stovėdami drebėjo nuo šalčio ir stengėsi ko- 
daugiausiai įsivynioti į savo drabužius, kad 
pasislėpus nuo šalčio. Kadangi-buvo tamsu, 

•j keliauninkai slėpdamiesi nuo šalčio ir

BOSAK STATE BANK I
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA. >

V7.TV1R1 INTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAIS 
PLNNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

ROSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viišijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas priedidžiausiy l'ennsylva- 
nijos R A N K (v .

Štai augimas padėlių tik per septynis menesius:
11 d. Lapkr.čio (Nov.) depozitas
12 .. Sausio ( 'an.), 191G

I
3<> ,, Kovo (M irch), ., .,
30 Birželio (June) ,,

Toks greitas ir didelis padčlių augimas aiškiai liudija, kad inusy ban
kas turi gerą užsitikėjimu tarpe depazitorių. Ir jeigu jus norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STA'l’E 
B ANKA.

4 
$

01 1.017.1'8

nieko negalima pasakyti. 
Apie medžiagišką stovį taip
gi sakoma, kad esą galima 
išleisti. Ot čia ir bus viena 
didžiausių klaidų. Jeigu 
mūsų ižde randasi apie pora 
šimtų dolerių, tai ar męs ga
lime išleisti daugiau, kaip 
du numeriu savo organo? 
Juk dabar laikraščio leidi
mas nesvietiškai brangiai

-. fe
folG WaaiL' or • • AL -.3,

Jeigu norite siųsti pinigus j Rusiją arba į užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiųti 100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visų geriausių linijų sulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai,

BANKAS turi didelį liettyišką skyiiy.

BOSAK STATE BANK 
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa 
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Pirmiaus jie apie tai nei nepagaivpjy, 
kad vežime nuo sniego galima pasislėpt^ ir 
kaip tik vežėjas pasakė, tai visi į tą pusę, 
kur vežimas stovėjo, sužiuro. Tiąs vyrai 
pirmiausiai į vidurį vežimo susodino savo 
pačias, o paskui jau ir patys susėdo. Pas
kui ir kite^s ypatus, kurios visą laiką stovė
jo, kaip molines stovylos, pradėjo judėti ir 
lysti į vežimą.

Vežime buvo užtektinai šiaudų ir visi ‘ 
keliauninkai sukišo įjuos savo kojas. Mo
teris, eidamos iš namų, pasiėmė mažus va- 
rimiis pečiukus, kuriuos galima rankose

tuojaus užkūrė tuos pečiukus ir pradėjo pa
sakoti apie jų vertę, parankamą ir naudin
gumą. Jos kalbėjo ta, kas jau buvo visiems 
gerai žinoma.

Pagaliams į vežimą pakinkė šešis ark* 
liūs vieton keturių, nes sniego buvo daug ir 
kelias labai sunkus. Kada jau arkliai būva

—Ar jau visi susėdote?
—Taip, visi, — atsiliepė iš vidaus bal

sas. i
Išvažiavo. Vežimas palengva krutėjo, 

arkliai sunkiai žingsniavo. Ratai skenda 
sniege, visas vežimas pradėjo braškėti. Ar
klių kojos slidinėjo, vežėjas bepaliovęs ilgu 
botagu į visas, puses pliauškėjo, suduoda
mas tai vienam, tai kitam ai4diuiz 
kuris gavęs kirtį, dar smarkiau griebdavo
si ir iš visų pajiegų tempdavo vežimą. Ve
žėjo botagas, tartum ta gyvatė, taip ir rai-

no, tuojaus ir trečias prie jų priėjo.
—Aš vežu savo pačią, — tarė vienas 

jų. — Aš tą patį darau, atkartojo antras. 
—Ir aš su tuo pačiu tavoru,—pridūrė tre
čias.

Kadangi visi tris turėjo tą patį tavorą. 
tai apie tai ir kalbėti nebuvo ką. Pirmas 
vėl prabilo:

—Męs jau negrįžšime Į Ronaną, o jeigu 
prūsai prisiartins prie Gaures, tuomet išva
žiuosime į Angliją.

Pas visus tris buvo veik tie patys pie
nai, nes maž-daug jų ir palinkimai vienodi.

Arklių dar nekinkė. Vežėjas, laikyda
mas rankoj mažą liktarnėlę, slankiojo apie 
arklydę ir krapštinėjosi. Arkliai pi/inkš-

vežėjai ir gali vartoti. Pasigirdo įvairių 
metalinių rinkelių žvangėjimas ir keliau-

apimli š

urnas

nutilsią

kurie pirmmu išrodė juodaib<>slovint pi
liečiams kieme, pradėjo mainyti savo iš
vaizdą, pasidarė baili, tartum baltom sa
manom apaugo. Aplinkui visi gyventojai 
miegojo, todėl viešpatavo neapsakoma tyla 
ir keliauninkams pasirodė nejauku.

Žmogus su liktame vėl pasirodė, ves
damas arklį, kuris taipgi nenoromis ėjo. 
Jis jį pastatė prie vežimo, prikabino, patai
sė visą pakinkimą, apėjo kelis sykius aplin
kui vežimą ir nuėjo kitą atvesti. Kada 
jis atvedė kitą arklį, tai pastebėjo, kad visi 
keliauninkai jau balti, tuomet prabilo:

—Kodėl jūs nesėdate į vežimą? Juktt. —■‘-xx.uu.vx jus Mtccudit į «JUJa
sjl vežimas su stogu ir ten ant jūs nesnigs.

Pradėjo švisti. Sniegas perstojo kri
tęs. Dangus buvo apsiniaukęs, dideli, pil
ki debesis uždengė saulės spindulius. Lau
kai, medžiai ir triobėsiai padengti sniegu.

Kada labiau prašvito, tai žingeidžiai! 
pradėjo žiūrėti vieni kitiems į veidus, kad' 
pažinus arba susipažinus su sankeleiviais.

Gilumoj vežimo, geresnėj vietoj, sėdė
dami vienas priešais kitą, snaudė vyras su 
pačia Lonazai, savininkai vyno sandėlio,ku
ris randasi ant Didžiojo Tilto. ’ ./

Lonzas pirmiau tarnavo pardavėju pas
iūlą pirklį, kuris greitai subankrūtijo, o jis 
susikrovė pinigų ir nusipirko vyno sandėlį. 
Jis užlaikė labai prastą vyną ir jį pigiai 
pardavinėjo įvairiems smulkiems krautuv- 
ninkąms*" 'Varpe savo draugų jis buvo pa
garsėjęs, kaip linksmas žmogus ir mėgstan
tis kiekvieną apgauti.

Jo vardas buvo nupuolęs labai žemai. 
Sykį buvo balius, kuriame dalyvavo ir po
nas Tumelis, autorius dainelių ir apysakai
čių: jis sustatė iš žodžių žaislą ir pasiūlė- . 
moterims ir merginoms sulošti. Kada tas 
žaislas tapo suloštas ir atskiri žodžiai su
rišti į krūvą,.tai išėjo sekantis anekdotas: 
paukštis lekioja, o Louzas vagia. Šis anek
dotas pasklydo po .visą provinciją ir visi, 
pilvus susiėmę, juokėsi, o ponas Louzas per 
kelis mėnesius negalėjo nei akių parodyti,

Pagalinus Louzas buvo pasižymėjęs ir 
kitokiais savo pasielgimais. Kas tik apie jį 
užsimindavo, tai kiekvienas pasakydavo: 
Louzas—tai garsus žmogus, nes apie ja 
darbus žino visa provincija.

Jis buvo mažo ūgio ir visas jo kūnas - 
susidėjo iš didelio, apskrito pilvo, ant ku?ic 
buvo užtupdyta galva su raudonu veidu i.

te ris, turi balsų, pati veda visas atskaitas.

gurnais pasinaudoti.
Greta jo sėdėjo daug žymesnė ypatar 

priklausanti prie augštesnio sluogsnio, po-, 
nas Kappe-Lomadonas,’ žymus žmogus, 
garbus atstovas buveines išdirbystės, savi
ninkas trijų audinyčių, kavalierius Garbės 
■Legiono ordeno ir narys Generalės Tary
bos. Jis visą laiką prisilaikė prie vidurinės 
srovės, kad tumni į gavus geresnį vardą ir 
neužkenkus savo pramonei. Jo pati, daug 
jaunesnė už jį, suteikdavo smagunmų do
rai išauklėtiems aficieriams, kurie atvyk
davo Į Ronaną.

(Toliaus bus).

KAREIVIUS ŽADA LEISTI LAUKŲ
DIRBTI. /į

Vyriausias žiemių fronto armijos ko- 
manduotojas praneša viršiausiojo armijų

pasveikusius kareivius laukų dirbti, kurie 
yra gimę Petrogrado, Igaunijos, Vidžemio, 
Pleskuvos, Naugardo, Olųneco, Vologdos 
Archangelsko, Vitebsko ir Kuršo gubernia 
jose, taip-pat ir iš Suomijos iki 15 gegužes - 
š. m., kad jie tauotarpu gautų pasimtayti ' 
su savaisiais ir kiek pasidarbuotų ant' 
kų. Pašibaigusųjaliuosavimo laikui 
ateiti ten pat, iš kur paliuosuoti.K 
paliuosuoja su kareiviškais rūbr 
gantieji veneciškomis ligomis na 
džiama. . (

.:‘j. .A*-"-;''' ’■



KORESPONDENCIJOS
ka, jie per naktis lošia iš mus ir galima sakyti, kad'telpa iš mūsų miesto “ko- 

’ ‘ , kartais pakaušius'^6 gėrymai sutrumpino jo respondencijos”. Ketvirtam

. DRAUGAMS KORESPON- neįstengia sušaukti. L. S. 
DENTAMS.

Į Mūsų draugai korespon- kuopos
i dentai, pagal savo išgalę,rū- narines mokestis ir atsiteis- 

pinasi suteikti “Laisvei” ži-Į tų su centru, bet kuopos vir- 
pių iš lietuviais apgyventų 1 šininkai pusmetiniam susi- 
kolionijų. Už tai jiems ta-Į rinkime i tai visai neatkrei- 
riame širdingą ačiū. Betipė jokiem atydos. Vertėtų 
labai prašytume savo drau- apie tai pagalvoti, 
gų korespondentų, kad jie 1 
jaugiau rašytų apie darbus,; Fru 
nes darbų skyrius I 
svabus ir pas mus jis visgi Dar 
apleistas. Jeigu kurie drau-Į

' gai ir parašo apie darbus.tai į rios 
tos žinios labai trumpos irri~ 
tankiausiai kalbama , kad komitetas, bet kur jis ran- 
darbai eina gerai ar blogai!
ir kad darbą galima ar m 
galima gauti. Plačiau nii 
ko nerašoma.

Męs norėtume, kad drau-Į 
gai korespondentai, rašyda
mi apie darbus, apart ją e- 
jimo, pažymėtų nors 
klausimus:

Kaip įvairių tautų 
ninkai sutinka tarpe 
dirbtuvėse ?

Kokie santikiai
darbininkų ir užveizdų? Ar 
darbininkai nepataikauja 
užveizdom ir slaptai ne
skundžia kitų? Ar nesi
stengia užveizdom duoti ky
šius ir t. t.?

Ar darbininkai priklauso 
prie unijų? Jeigu priklau-

- so, kokie jų santikiai su uni
jų viršininkais? Kur nėra 
unijų, ar jie žingeidauja li
nijomis? Ar galima būtų 
tarpe jų sutverti uniją, jei
gu būtų kam darbuotis? 
Kokiomis unijomis jie la
biausiai žingeidaujasi?

Ar užveizdos persekioja 
darbininkus už pažiūras?

’ Geistina būtų daugiau ži
nių gauti ne vien tik iš lie
tuvių darbininkų,bet ir abel
nai iš darbininkų gyvenimo.

S. sekretorius pranešė, kad 
narai užsimokėtu €

pinigų, 
praskuta su geležgaliais. 8 
d. liepos kazirninkų lizde, 
ant Warner St., susirinko 
geri katalikai ir sumanė Vis
kį pamainyti pinigais, 
jie visados daro. Ženoti vy
rai norėjo apšaukti ‘Binge
lius” rat, anot jų singeliams 
netiek pinigų reikia, nes ne
reikia pačios maitinti.

“Bingeliai”, žinoma, nepa
sidavė ir prasidėjo batalija. 
Bonkos nuo “Groos fade-

gyvemmą.
Korespondentas sako, būk 

Merkevičius skaitęs visus 
pirmeivių laikraščius. Kad

numery tūlas Ašeris pajuo
kia Cambridge’iaus mergi
nas, primesdamas joms 
nebūtu daiktu.. Penktam v c

kaiĮ)..B,s prenumeravo tuos laik- numery tula mergina AT. V
sunykusi ant Ašerio, visus,raščius, kaipo biznierius, tai

teisybė, bet skaityti neskai- vietos vaikinus išvadina ne
to, nes veik visuomet buvo į- švariausiais sutvėrimais ir 
kaiišęs iir tą netik aš žinau, i tiepasigaili ją apdovanoti vi-Į 

i apielinkiniai lietu-i šokiais nebūtais dalykais.'

viškumo, tai tiesa,

Prireikus prakalbas tapo 
labai suorganizuota 1 I ' ,

miaus jiems drąsos pridavė, i 
jomis

šiuos

darbi-
savęs

, IIUCVU.^ J lu 1 110 III Į

Lietuvių dabar vėl patarnavo:
Literatūros pradėjo drūtinti, vieni ki- )1S htivo geros smile 

Į Draugijos kuopa, prie ku- tiems pakaušius. Į kovą sto- ^migelį sušelpdavo. T 
jo įš vienos pusės to kazir-girtuoldius jjs seliiė. 
ninku lizdo gaspadorius su 1 norėdavo išsigerti, 
savo žmona, o iš antros sve- j'ls netik savo saliūne 
čiai. Gaspadorius likos, lumlydavt 
pergalėtas, buvo J&u išsine-įLir ii’ tą ( 
šęs iš namų 
būta gana narrios ir ji, su 'gailėdavo.
pagelba vaikų, bandė’ atlai-Įsu visais gyveno gerai ir ne-i 
kyti savo poziciją. įT '‘...  1

Nekuria “)
dė papirkt gaspudinę, kaip tam duodavo porą doleriu ir 
Hindenburgas Miasoj-edo-'sakydavo, kad ubagą reikia i __  •• •>' ii • -.* i- ’ i.,*-: 4^:^.,, i-..<v<>.J

prisirašė apie
15 narių. 'Tapo išrinktas ir 

bet kur jis ran- 
i dasi, tai iki šiol niekas ne
girdėjo. Taipgi nežinome 
' rot prie kelintos kuopos pri- 
I klausome.

Gal malonės viršininkai 
atsišaukti, kur jie randasi?

Proletaras.

MONTELLO, MASS.
“Ateities” korespondentas 

iš Montello, Mass., berašy- 
darni

•auriima.
\ įsa

Lietuvos

r i A 1). I iŠ i yra padori ir tuisin- U.į, bet gaspadinės i Keiskia, jis ištroškusių pusi- j bllf
1----- •• — Kaipo biznierius j c;u

rniau “Karde” rašyta 
Įsiginčijo. Jeigu kunigas už- Į jamummene trinas 

narsuoliai” ban- eidavo kalėdodamas, tai ir Raudonicko garbarne
-s... v v

Hindenburgas
va; jie prikalbinėjo pamesti sušelpti. Bet jeigu kunigą 
ginklus ir stoti su jais paklausdavo, kodėl į bažny

apie

ir Kam reiKaiinga tokia 
aila komedija, tai, vei-j 

; kiaušiai ir patys peštukai1

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNI 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagcl būti savu giminėms bei paž, 

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Beriine, todėl galimo persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos ne
augčiau <800 markių (apie ■> rubliai).

LA TIN Ė V/ 'ŽIOS ' PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI (. VARA NTUOTI. ;

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO • Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

I ei. 4026 Grempoint R. Kručas, Sav.
RAPHAEL STUDIO

AR I IS TIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
Votografuojain** d’#*ną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 va1. vakaro.

795 Manhattan Avė.. B’Klyn, N. Y.

STEBĖTINAI GERUS KOJOMS MILTELIUS NUO PRAKAITAVI
MO IR SKAUDĖJIMO KOJI,'.

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

Jie ištikrųjų 
pastebėtinai geri, 
nes išgydo grei
tai, ko kitos gy
duolės negali pa
daryti. '

Kaina bak'suko 
25 centai, per- 
iuntimas 5 c. ek

stra;

YaloviČią 
Aptieki- 

390 
Ro-melagingais korespon-' pries savo vyrą, bet ta at- cią neini, tai bizniskai <i.t>a-L 

as apie socialistus, i kirto tiems narsuoliams,kad kydavo: “Aš jau personas”, 
tiek privirė košės, kad jo-’ prisiekus prieš šventa alto-į o jeigu kunigas liepdavo 
kiu budu nebeįstengia su- r .
valgyt. Todėl parsikvietė į ru.b įr kritišl 
talka patį “Ateities” redak- į neapleisianti jo. 
toriu' p. Rimka; šis nemmo-įsibaigč: keliems pragramz-..

.............................,'dinti pakaušiai. A. Banishauskas apie vi-
Tai taip gyvena mūsų ka- sus karčiamninkus pripasa-l 

kurie neskaito laik- koja nebūtų komplementų. I 
raščių ir neapkenčia sočia-nepavydžiu velioniai tos j 
b . Gal Fabijonai, Sara-i garbės, kurią jam korespon-' 

'puoĮtinai ir kiti dvasiški tėveliai '(lentas suteikia, bet visgi ne-į 
271 sakys, jog ir čia socialistai .sinori skaityti, kuomet ra-i 

■ kalti. Į soma neteisybė.
Tiek to, pamesiu apie I Suprantama, velioni nega-' 

tasos tamsos apaštalus, jų Įima kaltinti, kad ji alkoho- 
niekas neapkenčia ir never- lis įveikė, nes jis buvo silp
tų daugiaus kalbėti, tik no- nos valios ir negalėjo jam; 
riu dar priminti, kad čia pasipriešinti. Jis tankiai 
helis kartus kalbėjo kleri- sakydavo, kad ilgai negy- 
kalų kalbėtojai, kurie'vens, nes visiškai valgyti ne
drabstė purvais ant socialis • Į gali, o tik gert ir gert tres
tu ir gyrė tuos, kurie dabar kiną. Kaip daugumai lietu- 

;. Įvių svaiginanti gėrymai su
žinoma, jie negyrė kaipo t trumpina gyvenimą, taip 

gemblerius, bet kaipo gerus jie sutrumpino ir J. Merke- 
katalikus, o. tie geri katali
kai apart kazyrų ir pešty
nių daugiau 
žino.

jo, nemniojo, kol akįs paža
liavo ir tai nesunemniojęs Į 
išvažiavo... Aalikai

Korespondentai sumanė 
ta koše pašert ir patį “A/’^JsK1; 
managerį, A. Vitaitį. 
tikslu jį užkvietė ant 
birželio į Montello, bet 
vietoj važiuoti piktai atkir-1 
to: “Ar j’s mielinate, kad

vusia koše”?...
J. Svyrūnėlis.

AKRON, OHIO.
Kelis metus atgal čia lie-

Avė.

mūsiškiai
rių būti ištikima savo vy- vaikus leisti į bažnyčią, tai Į *va’pnamas

j valandoj jis vėl pasakydavo.. Jie. dar j Ir kada pamatė, į
Kova pa- peijaimi .. Atvirai saxo(*pa(Į su sav0 kritikomis per-i 

pažiūrų niekad nesakydavo.jt(1]i nusjkraustė, tai visa’ 
Įkaitę verčia ant kitų, kurie. 
Įsu tomis kritikomis* nieko 
! bendro neturi.

Draugai, jeigu mes esame .Gal Fabijonai, Sara-i garbės, kurią jam korespon-!
mums rūiii prieiti prie tam-

t u r i n i o korespon d e n c i j a s ? 
Vieton dailaus, mandagaus 
draugavimo, męs pradeda-

TRADE
MARK

NUO ŠLAKUOTUMO, SPUOGŲ. INKSTŲ IR KITOKIŲ SKUROS 
NESVEIKUMŲ, vartok Y. B. Me taniorphoxa Cream ir muilą, iš
bandymas pertikrins apie jo gerumą ir padarymą. Per paskutinius 
10 m. ksus tik jį vartojo, buvo pasekminga. Kaina už “cream’ ir 
muilą 75c.. su persiuntimu 85c. J.-dirba BROLIŲ YALOVJČIŲ AP
TIEK IMNKŲ CO. 390 Joseph Ave., Rochester, N. Y.

Darbai
Sc Ra n ton, Pa. —

! darbininkai tvirtai laikosi.

- Pasitikime, kad draugai < tuvių beveik ir nebuvo, bet kelia tas muštynes 
korespondentai pasistengs pastaruoju laiku privažiavo Į p’ - - -
* 11 1 •• 1ir darbų skyriui suteikti 
daugiau medegos.

“Laisvės” Red.

SCRANTON, PA.
13 d. liepos buvo rodomi 

krutanti paveikslai su įvai
riais pamarginimais, ku
riuos surengė vietos Socia- 
liest Party skyrius. Pa
veikslus rodyti buvo už
kviestas A. Valinčius. Pir
miausiai jis rodė* ir sykiu 

^aiškino iš karės lauko. Aiš- 
/kiai atvaizdino dabartinį 
Lietuvos padėjimą. Paskui 
rodė, kaip kapitalas išnau
doja darbo žmones. Aiški
no K. Benys. Publikai vis
kas labai patiko. Pertrau
komis buvo įvairių pamargi- 
nimų: Rakauskiūte paskam
bino ant piano darbininkų 
himną, K. Genys ant lietu
viškų kanklių, dainai prita
riant, paskambino; Giraitie- 
nė sulošė monologą “Užka- 
binskienė” ir Antanaitienė 
sulošė monologą “Ar aš kal
tą?” Abelnai viskas pavyko 
g'erai. Tik gaila, kacl publi
kos ‘buvo mažai. Nežinia, 
ar tai rengėjai ganėtinai ne
išgarsino, ar publika nesi
lankė todėl, kad po anglų 
Socialist Party skyriaus 

* firma buvo viskas atlieka
ma. Bet buvo garsinta,kad 
dalis pelno skiriama L. Š. F.

Reikia pažymėti viena 
pirmininko yda—tai persta
tant veikėjus vadinimas 
ponais. Rodosi socialistams 
nepridera savo draugus po- 

. nais vadinti. j v

\ ♦ ♦
L. S. S.j 2 kuopos komite

tą* visai / apsileido, kad neb 
suriryikimų

iš kitų miestų gana daug.

gresyviški žmonės, jie su-

rius gyvuoja gana gerai.
* *

Buvo atsibaladojusių iš 
kur tai keliatas vyčių ir gy
rėsi, kad visus socialistus iš
naikins, bet, nabagai, apsi- atvėsus orui 
riko taip manydami ir gir- buotis. 
damiesi. Ką tik jie neban
dė, viskas nesisekė ir, ga- 
lų-gale, pats “generolas”, 
prasiskolinęs žydeliams, iš
dūmė kur kii. Silpnesnieji 
pasilikę be “generolo”

nieko nei ne

*
Socialistų 

dauginas ir 
kad labai karštas oras, 
nieko negalima veikti; biskį 

i pradėsim dar-

*

šeimyna 
dauginas,

vis 
bet 
tai

Tai tiek šiuo m tarpu.

MINERSVILLE, PA.
jau Priedas prie tilpusius kores- 

nenori nei prisipažinti, kad P°ndencijos Laisvės 
jie vyčiai, o gal bijo, 
žydeliai nepareikalautų 
jų skolos, kurią generolas (

ir

Tokių “susipratėlių” dar
bai neikiek nenaudingesni 
už tų, kurie trinasi apie gar- 
barnės. Pagaliau 
savo polemikų

vičiui. Kiek man žinoma, 
tai penktas ar šeštas jaunas 
lietuvis mirė iš priežasties 
perdiflelio vartojimo svaigi
nančių gėrymų.

M. Krasnickienė.

rato kokio tai komiteto sek
retoriais. Iš šalies išrodo, 
kad ištikro būtų koks tai 
draugystės ar kuopų igalio-
tinis.

Draugai, jeigu mę...... ...
prantame, kas tai yra juokų!

Waterbury, Conn. — Čia 
;ra daug lietuvių, bet italų 
dar daugiau. Darbininkai 

mato, nes darbai eina gerai, kelis sykius buvo išėję į 
dirbama pilnas laikas ir kas streiką, bet italai viską su- 
netingi dirbti, tai gali neblo- gadino: jie ir pirmiau dirbo 
gai ir uždirbti. Iš kitur.pri-'t<ž mažesnes algas ir kada 

į buvus darbas nėra sunku darbininkai pradėjo orga- 
prie tų seniems sunku nizuotis, kad išėjus į streiką

arbų dirbti. pareikalavus didesnės ai- 
žymėti, kad’ ku-lgos ir. geresnių darbo sąly- 
■klose daugiau |CT< tai ltalai buvo Pasingu 

• .'Kurie išėjo i streiką, tai 
suteikia ’ darbi-1 £reijal vėl sugiųzo, tokiu bu- 

darbo (lu darbininkai nieko nelai- 
sąlygas ir geriau apmoka. ,ht2°’ . . •

ęs nesu-'Kur tamsesni darbininkai, ...

ARGENTINOS REPUBLI- 0 kas šmeižtas, tai geriau 
visiškai nieko nerašykime.

Šią pastabą rašau 
“Kardui”, bet “Laisvei”,21 

“La 
visų

KOS GYVENTOJŲ 
SKAITLIUS.

d. gegužės laikraštis

miestu ir abelna

k a 1914 m. v

ne 
nes 

čia matau ne juokus, o ar
dymą tarpe mūsų draugiš
kumo, tai ir pastaba . turi 

o ne juoki]tilpti rimtame,

• riose 
darbininkai susipratę, ten ir 
kompanija r____
pinkams geresnes

Reikia pažymėti, kad tose 
saly- dirbtuvėse,kur dirba didžiįi- 

gos, mažesnė mokestis ir di-i ma italų, labai persekioja- 
z) o n i o zl o i-’Ki ni n l.-i. ... oT\«in j ... v. • T. , .Imi svetimtaučiai. Jie taip 

bjauriai pradeda žmogų 
persekioti, kad tas būtinai 
turi apleisti tą dirbtuvę ir 

Įeiti jieškoti kitur darbo.

ten prastesnes darbo

dėsnis darbininkų prispau
dimas.

Proletaras.

Buenos Aires statistika ir 
abelną visos Argentinos gy
ventojų skaitlių.

Buenos Aires yra vyrų pi
” N55.'

Juokai ima iš tūlų korės-1 
pondentii, kad jie niekad ne- ]ieėių 391.-ICH. Heterų pilie-j 

čiu—403,506; vvru ateivei, 
kaip jie ištikrųjų yra, bet —‘155,507, moterų ateivių — |

taip

visuomet arba perdaug iš-Į 
giria, arba perdaug nupei- 

.. kia.

korespon-
A. Bani-

Minersville, Pa., 
dencija, kur p.
shauskas aprašo apie J.Mer
kevičiaus mirtį ir gyvenimą

Tar]>e vietos lietuvių

La Salle, Ind. — Čia išėjo 
į streiką 1,200 darbininkų,’ 
kurie dirbo cimento dirbtu-matot, koks jų suprati- 

A’ėse. Darbdaviai neišpildė mas ir kaip jie atsineša dar- 
[darbininkų reikalavimų ir bininkų linkui. Bet už tai 
pasakė, kad gali ir be jų veik visi italai karšti kata- 
apsieiti.

vi • “ ■ . K°inPanija prade- pikai—popiežiaus ir jo agen- 
jo dirbti su streiklaužiais.1 .....

uomeniskas veikimas puti- Kadangi darbininkai pikie- 1,1tų auklėtiniai.
B. Baleišis.tuoju, tai pareikalauta mili

cija, kuriai ir Įsakyta nu-i 
malšinti visas streikieriu L,uriviŲ unijos muzikantų*vėsus, rengiasi sulošti ketu

rių aktu drama “Valkata”, i V €
Šiomis dienomis buvo su

sirinkimas L. D. L. D. 8 
kuopos, kuriame nutarta 
pakelti klausimą, ar negali
ma būtų įvykdinti sykiu su 
L. S. S. suvažiavimu ir L. D.1

SRJ 143• viso atei-'T- suvažiavimą? Geisti-Į 
,952. jbutų, kad apie tai centro nėšių, kaip streikuoja 6,000 j reikalingi

gyventojų.
Visoj Argentinoj randasi 

vvru piliečių 2.753,214, mo- 
loi'!i piliečiu—2,774,071; vi
so labo piliečių—5,527,285.

Visų ateivių, neturinčių 
popierų—1.173,809, moterų

tania, prie betvarkės bi 
priskaityta ir pikietavima

7 * *

Kai]) visur, taip 
randasi dar ir tokių žmonių, 
kurie sukatomis ir nedėlio- 
mis vien tik ir daro bačkoms 
operacijas. Armonikos, šū
kavimai nesavais balsais,
pliauškimas visokių nesamo-(Kas t:i žmogų pažino, tai 
nių—tai tų žmonių nedėlios net juokai ima skaitant to-

i čia ge- kią korespondenciją. Ko-|
girtas respondentas velionį išgiria,1 dasi vyrų 4,227,023, moterų 

visai kaipo pirmeivį, mokslą my-1—3,658,214; viso gyventojų 
darbo vistiek lintį ir mielaširdingą žmogų 7,885,237.

darbas. Mat, darbai 
rai eina, tai kad ir 
panedėly ateina, arba 
neateina iš 
nepravaro. Į ir sako, kad netik lietuviai,

Na, o tamsūnams kaip tik bet ir kitataučiai vadinę ji 
to ir reikia.

Nors čia randasi dailių 
girij (parkų), bet mūsii 
jaunimo dalis visai į ten ne
silanko, tik apšviestesni 
naudojasi tyru oru, o tam
sus katalikai, iškaitę, prie 
bačkų alaus ir armonikas 
praleidžia laiką.

Kazirninkų čia irgi nesto-

Viso labo Argentinoj ran valdyba pagalvotų plačiau.
♦

“tėvu”. (Jeigu korespon
dentas būtų pasakęs, kad vi
si girtuokliai jį tėvu vadino, 
tai ir aš tam tikėčia). Aš 
Minersvillėj gyvenau kelio
lika >metų ir tą žmogų gerai 
pažinau. Jis buvo senovės 
lalsvmanis it lietuviškas 
karčiamninkas, mėgo gerai 
traukti svaiginančius gėry-

1895 metais Buenos Ai
res mieste buvo tik 663,854 
ir visoj Argentinoj’—3,954,- 
911.

Pasirodo, kad Argentinos 
gyventojų skaitlius labai 
smarkiai kįda.

M. Dagilius.

CAMBRID^J 
Pastaruoju la, tu jau ke-m Kasvaruoju la ku jau se- 

liuese “Kardo” numeriuose

j.

BENAS
j Šiuomi pranešam visoma draugi- 
; joms ir visai Lietuvių visuomanal, 
’kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU. 
Į ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
! ži&usį beną ir orkestrą už pritina- 
1 niiausią* kainą dėl teatrų, koncertą, 

kad‘balių, piknikų, veselijų ir dėl iiaig 
valsti- T^’lfaksminimų. Taigi viso* liftu- 

j vių draugijos ir šaip visi rengimai

j.^.n.«.u.Ki muzikantai, visuomet ma-
' lor.ėkiie kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. T, 

Męs tikimės, kad draugystės, rang- 
damos įvairius pasilinksmlnimua, 
samdys L U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiauie atydą, kad nuo munikantg 
reikalautumėt L. M. Unijos kartie 
kurias įsteigė L. M. U. kiekrienaM 
savo pilaaia a ari ui. Kurie munikan*

Lexington, Ke. — j 
xingtono gauta žinių, 
vakarinėj Kentucky
• ii** - vių urauĮpjua ir saip vim įvarau
JOS daly jau \ irs d\iejų BIC-į įvairių pasilinksminimą, kuriems tik

angliakasių. Jų padėjimas 
labai blogas, daugeliui rei
kalinga pašelpa. Darbinin-

. Mūsų mieste rudžio bro- kai reikalauja pakėlimo al-
Van?sv u^tekėj() auši-os glL Nors darbininkai ma- 
žvaigždelė. Miesto valdžia teriališkai nusilpneję, bet jų __
pavelijo ekspertams “sausą*’. dvasia tvirta ir jie mano lai- j neturi viršmint«B kertes—tie 

nneVniinmm Vnd 'zikantoi «e unijūtai, Viršmieštesmiestą "pašlapinu" — jie 
gaJės vežioti rudį ir gaivin
ti tuos, kurie trokšta.

Pasirodo, kad miesto val
dyba mielašridinga ir pasi
gaili tų vargšų, kurie be ru
džio negali gyventi. |

Uianas.

kytis iš paskutiniųjų, kad 
tik darbdavius nuveikus. Jau 
buvo keliūtas konferencijų, 
kuriose darbininkų atstovai 
tarėsi su kasyklų savinin
kais, bet tos konferencijos 
jokios naudos neatnešė; ka
pitalistai nenori išpildyti 
darbininkų reikalavimų^ o

kurtes yra i šd u damos kas trįa mėn»* 
šiai naujos, todėl samdytojai mateli- 
kite pažiūrėti, kad kortos batų ui- 
singoe. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių murikaatik 
kario aepriklauao prie List. Matitauk 
tų UaŲss, bet pasivadina anŲfatato 
h mjiaa po vardu L. M. Ų.

Ltot Muzikantų UbIJm ĮiiattBgB 
bo< ropetMjoo bOna kMM^ «M<'

v

■



LAISVE

Telephone Yard* SSI or IBS

TIKRA LIETUVIŠKA
CHICAGOJE

OKU KĄSNELIAI.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausiniai:—
Sei, Orakule! Jau seniui 

mudu kalbėjomės. Klausyk, 
jeigu tu esi dar gyvas, tai 
išvirožyk man šiuos tris 
tinksus:

1) Iš ko susidėjo traice, 
kuomet Jėzus dar nebuvo 
užgimęs?

2) Męs žinom Jėzaus tik 
varda, tai kaip jo pavar
dė?

3) Prisipažink, Orakule, 
ar daug tu pačių turi? Mat, 
aš susipažinau su viena gy
vanašle, tai man gyrėsi,kad 
buvusi tavo pati.

Džiovas.

Atsakymai:—
1) Traice buvo ir yra am

žina. Kuomet Jėzus dar ne
buvo užgimęs,’tai jo vieton 
buvo ašdas, ant kurio Mari
ja pabėgo Į Egiptą.

2) Jėzaus pavardė yra 
Dovydas, nes taip yra rašte 
šventam užrašyta. Dar ir 
dabar bažnyčiose gieda: 
“Jėzau, sūnau Dovydo, susi
milk ant mūsų”... Mat, žmo
nės šneka, būk Dovydas su- 
fūlinęs Mariją, o toji, bijo
dama šėm, prikibo prie Juo
zapo ir tas fūliš senbernis 
sutiko būt jos vyru.

3) Orakulas savo gyveni
me turėjo išviso tik tris pa
čias. Pirmu syk buvau ap
sivedęs su motere, tai ta 
ragana, truputį pagyvenus, 
išbėgo su burdingierium ir 
parašė man gromatą, kad aš 
•neturiu vyriškumo. Tuomet 
perpykęs įsivilkau į dresę ir 
apsivedžiau su vyru, bet tas 
po pirmos nakties kasžin 
kur dingo. Dabar apsive
džiau su nigerka ir gyvenu 
laimingai.
d* ----------------

Muilo burbulai.
Išminčiaus protn>,~o dur

niaus kvailystė—yra neišsi- 
semiami.

'ženklas džiaugsmo ir ženk
las liūdesio.

Pati:—Klausyk, Jonai,ko- 
dėl prie šliūbo mergina vi
suomet apsitaiso baltais 
drabužiais, o vyras juodais? v t'

Vyras:—Matai, mano mie
la, baltas drabužis visuomet 
įeiškia džiaugsmą, o juodas 
—liūdesį. Mergina, eidama 
už vyro, džiaugiasi, kad pa- 
Mliuosuoja nuo senmergės 
vardo. Vyras gi, vesdamas 
'pačią, nuliūsta, nes žino,kad 
visa gyvenimą bus pririštas 
prie lovos kojos ir turės 
maitinti jau ne vien save, 
bet dar du, tris ar ketu ris, o 
jeigu bus smarkiu burdin- 
gicriu, tai ir visa tuziną 
žmogystų. <• . v «.

Heroikai ngas darbas.
šmmininkė:—Barbora, ar 

tu pripylei auksinėm žuvu
kėm šviežio vandens?

Tarnaitė: — Ne.
šeimininkė: — Tai greitai 

pripilk.
Tarmdtč: — O kam ta'’ 

reikalinga, juk jos dar to 
neišgėrė...

Barbernūj.
Barbervs kerną svečiui 

plaukus. Parkerio suniuks, 
atsitūpęs iš prieš, išpūtęs a- 
kis temija i žirkles.

—Tik žiūrėk tam.\a, kaip 
tamstos suniuks interesuo
jasi tamstos darbu—sako 
svečias.

—O ne, tamsta, jį ne dar
bas interesuoja, bet jam rū
pu tamstos ausis. Alums, 
kartais bekerpant plaukus, 
pasitaiko nukirpt ir ausies 
galiuką, kurį mano suniuks 
su mielu noru nuryja. X

Jeigu.
Fabrikantas: — Galiu 

duot darbininkui 10 dolerių 
algos, jeigu jis negeria, ne
kreipta tabako, nerūko ir 
ne...

Darbininkas: — Ir neval
go.
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Į. Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PAS1 LIKUSIUS .gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. 'Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI l’O PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STE1TO NEW \ORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farrnas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumenlus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
i Al. ARAI. . .1 D1 i . 1. 1 d l S (Insurance) gyvasties, nuo ūg
io.' lyr ę i; t. L.iiiLLDAVuJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
(•RoMA'TOMS.
GENERALlšKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠI 1‘KORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
u, , Filia: 155 CLINTON AVE.,U. Grand SLraū, maspeth, l. i. n. y.

l'IVY' YORK, Borough B .rkiyn.
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SĄŽINIŠKAS ATLIK; !AS VISŲ REIKALŲ.

Farmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas didžiau

siojo Lietuvių Partnerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 11)05 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams varant uotus popierius,

extra mokesčių.
visokio didumo 
dirbti/, su užsėl 
ir budinkais.
lygi, oh juodžemiu ir 
su gera smielžeme.
del vi.okių javų, daržovių

Męs turime šimtus 
farmų parduoti: iš-

d< rlingiau ia: 
moliu, ir molis 
Gerinusia žemė

mūs neišdirbtos, gero
pigiai. po

mas
tokiu Ir

mi< >le

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA /
LIETUVIŠKA s

didžiausia
■ receptai 

daktarų.
a plieka

; valstijoj.

butaisau 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 expre.-ą.

K. sIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C Street
SOI "t 11 BOSTON, MASS,

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prisiunskite mums tik 50c. 
nmjie ant lytišku organu

kaip tai mrvin, palit 
(los per va rtojima. i •>. Tai 

uyduolė.

gatiėiu 
gauti : 
kia Ju

r ui- 
sop. 
ma i 
pusi

,|tiu

>ilp:iojini’i
i «-rviu, k: :.FL>čt 

j' si.i m

nitu

l.iilia pniliris jtJ.M 
imtinais. ta«l.t ai

gulima Ii 
ypatilicrm 
jus apie i 
ris. išsimisnie jums DYKAI kompletišką

krula ei piisiunsto mum

yyvinimu ir jo 
id i nt r( ikrint i

pers i u t: t i m ą. Malonėkite 
ant to. kad tai nėra tu

rj ir

nat issitryilyntui. Ta proga yra vien 
svarbia aut trumpo laiką. Kašyklto mums 
neatiileliokite. taip-gi praneškite kokiam 
laikraš'i skaitite ta apgarsinuna ir mes 
išsiunsmo jums tuoktus tas gyduoles.

NOVO COMPANY.
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kai ik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiųskite $1, ; 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą 
Adresuok
NORTH END PHOTO CO.

apmokame.

Juozas Garšva
G RA BORTUS (Undertaker)

usi.'i farmų. Pasiskubinkite nu.-i- 
■; nes ji greit eina brau- 
iuoki* pa> mus, męs u/.- 

kad surasit farmų pa- 
norą, ir už ką būsite mums
K vie ame visus miestų dar- 
ir biznierius a p.-įgyventi 
ir sveikame krašte, kur yra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsanuioju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie-! 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
Įiasivaži liejimam s.

Ofisai:
114 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tol. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

išmokėjimų. Kiek virt as 
žemės pasiimti, ir diri.d 
išmokėti, 
r.i 
pirkti žeme
gyn. Aiva) 
tikriname jus 
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiame
pilna aplink vaikams m 
nyčių, geležinkelių ir g< 
kelių, api- linkę pirklybinio miesto 
Seottville’ės ir pačtavo mit-sto Lu- 
dingimi, Mieh. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farinas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos .-tu užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site j kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gaubite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c

Tikras adresas:

A.K1ED1S & C0.
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

SUčeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

\ Bjauti*u*ia» itfuuamaa dantų 
S pu.-ttabdomaa anteyk. IŠTRAU- 
| RIMAS d«ntl«s atliekamas be 
j mažiausio skausmo. Art ištiš 
Akas “bridge” ir “plate” darbas 
£ atliekamas mano moderniška- 
e me ofiee už prieinamą kainą 
1 DR. J. LIEBERMAxS 
| DEMLSTAS

( 408—4to So. 2nd St...
? Brooklyn, N. Y.
f Telephone Stagg 3020.
^Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 

ir Rusiškai.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- I 
kušerkų mokyklą Peterburge ir Į 
Dipliomuota New Jersey vslsti- 9 
joj. 'Turi puikias pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinua su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STRO LIENS
Jnuniškaiti

819 iValnwt SL.NEWAR, N J.

m i / 3052Telefoną- 4085

Mano \ \ 
Ypatiškas s 
Pranešimas 
Vilties.

AH noriu susipažint! su
iini

a aS

Market

kilnų dar'.. Į, k’.: i dabar vei 
paveikslo jus caiiie matyti, kai

metų.

mo. ?\b atiuzKii st- ūij’vuu n ti 
nas. < hri idMias, i:;'iai pi-- b’.'i 
sunkiai iijii' tnas iv apie i.Ui.a 
taip įnašai žino. A8 tu r'i., k
sergantis ir 
savo nevalęs 
Cai patarsiu, 
ir Kctadariu, 
Dtt (lamų K: 
nešini n vilties.

taip

man atin-Mi). A> s ti 
Leiskitc man l uti ju<ų Liausi! 
P.irsiai'.jsCinkito mano l'ykai 

ir skaitykite mano pra-

Moteris yra dvejopos: to-! 
kios, kurios nuo vvru bėga 
ir tokios, nuo kurių vyrai 
bėga.

$

❖ *

Jeigu pačios neturi—pini
gas suramins, bet jeigu pi
nigo neturi—tai ir pati ne
paglostys.

*

;Jc #•

Negera yra turėti jauną 
pačią, kuri serga, bet dar 
prasčiau turėti seną pačią, 
kuri sveika. *

* *
Sunku pačią surast, bet 

dar sunkiau ją prarast.*
x * *

Lietuvoj.
—Kodėl mūsų prabaščius 

liepė nuverst nuo stogo gar
nio lizdą?

—To(b’l, kad garnys pali
ko ant tiek drą-in, kad. pra
dėjo lankytis pas kunigo 
gaspadinę.

Smarki žmona.
—Kūmute, mano vyras 

pasikorė!...
—'['ai šelimis! Jei mano 

Jonas taip padarytų, tai aš 
jam puodu galvą .suskaldy- 
čiau...

Ros tau rante.
Savininkas į patarnauto

ją: — Kodėl tas žmogus taip 
supykęs išėjo laukan?

Winnipeg, Man Canada.

M £

X: S
P

7> P

v/'iS n'A-'H-rzctt • ęM t ’
< nuo

$ ■*»A?', v' 

šVl!.V (^'vč.',-J

W i‘i M r

Kunigai gyvena nekalty
bėje, bet tą jų nekaltybę vi
suomet pasaldina bent ke
lios gaspadinės ir davatkos.

Patarnautojas: ■— Tur
būt, jam višta nepatiko. Ka
da jis valgė tą pačią vištą 
savaitė atgal, tai labai užsi
ganėdino. Bet šiandien tik 
paragavo, trenkė peilį ir iš
ėjo.

ft o

| Akuserkaj
A Subaigusi kurst; Woman* Medical m

užlaikome kuogeriaoRiaii vaiat**. Su didele atyda ISpilden 
/cceptna kaip Amerikon, taip ir Earopot daktarų. Patarimą* 
laišku* auieikiarn dykai.

Savin’nka* ir Provlnoria*
F. A. JOZAPAITIS

mi 30. KALSTEI) STREET, * CHICAGO, ILL.
f'y votumo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA l ŽSIRASYTI

Šiuo 
sezonu'.

licms, bonla 2 
k a 2:’> ir 50c.

KVEPIANČIU MU1LI, 
visokių ( REAM'Ų dėl 
durių. Ilonka 50c. Ki 
se kalba lietuviškai, r

TĖVIŠKA APTIEK A. . i
nd ruvohio daugybę daiktų, reikalingų šiam j 
; ta- bro ;tnl.,yk del dviejų aptiekų, galim® I 
r n g a i. negu kitur, l’a.- mus randasi šito- I 
\S. .ai a; gi tas nuo kosulio vaikams ir dide- j 
Al’l! ,\b, I.in.menias del reumatizmo. Bon- r 

lietuvi-ka TRE.IANKA, baksas 25 ir 50c. ? 
lingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI- i 
tai <.iMmo Plaukų ir tonic’as. 6) 
įvairiau-io pauderio, odekolonos, perfumos ir 
eiuų. 7) BITTER 'IONIC, vartotojas dėl vi- 
įjo \ tilytojas — bunka $1.00. Mūsų aptieko- 
iškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan

kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stan.pomis.

41$ So. 2nd Si reel kampas Union Av<
Skyrius: 7-15 Driggs Avė., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

mMf nranan «

DR. I. A. LEVITT i
SURGEON DENTISTAS B ]M StU 1 R it IS Ul I

DAKTARAS

dantų sustabdau 
Ištraukiu be jokio 

I’aKlauskite. kas

Skausmą 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

221 So. Ith Strčet

419 BOYLSTON ST.. BOSTON,M ASS

Netoli didžiojo miesto knygyno.

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

Šventadieniais nuo 10—4 po p i et.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu-^ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos hemoroidai), S 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies p 
Suirimai 
namuose

i Tamistos
za užmokesti.
imu Jums pasakyti apie musų 
Dainium gydymo t.thi'i smarkių 
ip Syfilis arba Kraujo užnuodi-ir chronišku ligų

jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nudlpnimas, 
Sukrekėjimo Štriktura, Pūsles bei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytiskai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 85 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Pareisiąs.linkite kopiją tos knygos šiandien. Jojo pasa
kyti aiškus taktui ai-kioio, paprastoje kalboje. Ji yra 
Aitidelii’ žinijos ir u/turi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius ki<’k\ ienų-; vv: :ts bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
yt i, • s';urbi tiems, „urte ketina apsivesti. Jeigu norit® 
žinoti, kaip jums g.-li būti sugražinta jūsų senų laikų svai-j 
kata, stiprybė ir gyvinęv.mas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

mums pinigų—siuskite tiktai savo I 
i parašytą ant dykai duodamos knygos’! 
de. 1 Jaukite mokėję sunkiai uždirbtus! 
liet ^kaitykite šitą brangu vadą į svei- 
uutais patarimais. Jus patirsite savo 
ptb s gali būti prašalinamos.

v ____, varii:> ir aate<:i :n>!ii 
kupono, esntii i.i ap.n 

pinigus už niekai!', nevertus vaistus, 
katą ir pašinam! 'kite jos laiku p i 
ki. btvjiinų priežastis ir kaip jus i in

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
ivo pilną , Iškirpk ir siųsk mums šiandien, 

pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l.uoo-o so. Clinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir No...........
Miestas Valstija



A

1
2
3
4
6
7
8
9

?.L-A.Reikaluose
įkaita už balandžio, gegužės ir 

birželio mėnesius, 1916 m.
Sumokėta per kuopas:

kuopa
kuopa
kuopa

Jcuopa
kuopa 
kuopa 
kuopa
kuopa

10«* kuopa

$343.85
535.15
114.40
219.25
104.35
4B3.50
125.25

. 4G.70
. 13.40

Į Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Raišelio, paeina iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav-, Meiluškių kaimo, 
Troškūnų par. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu.

B. Pukenas
Roebling, N. J.Box 757,

Nerviški Žmones
•te

1,955.85

J.

$1.250.50

irro-

J. K

Konservatorija
395 Broadway
So. Boston, Mass.

Povilaitis 
Petraitis . 
Poška ...
Gataveckas

B. 
i

kp. Petro Mickevičiaus
kp. Antano Brazausko .. 125.00

Muzikos mokslas 
vėl prasidės 10 dienų 
rugsėjo ir eis kaip 
ėjęs visus mokslo 

metus.

• Sykiu
Posmertinių išmokėta: 

kp. A. Satrausko mirusios i

28.00

28.00

1

Ui

3.30

500.21

Pasilieka A. P. L.

PAJIESKOJIMAI

Box 7.

7
7
7

8
8

14.00
96.00

125.00
125.00

brolių Gasparo ir Jokū- 
paeina iš Kauno gub., 
pav., Endrioniškių vai., 

Girdė-

21.00
14.00
49.00
28.00

A.
iždo $6,806:25 

. Mažiukna,
A. P. L. A. centro sekretorius.

Jos. žvirblis
Ledford, Ill.

1
teries K. Satrauskienės)

1 Kp. Jono Sabolinkos ...

2

Ąbelnai išmok "ta:
Ligoniams pašelpos išmokėta 1.256.50
Posmertinių išmoksta .......... 425.un
Įvairiems reikalams išmokėta 500.21

Abelna Sutrauka:
Buvo viso labo A. P. L. A.
■ižde ...................... t.............. 8,981.99

Išmokėta viso labo 2,175.74

Sykiu
Įvairių įplaukų:

Sugrąžintas čekis nuo 5 kp.
Stankaus) ...................................
Aukų nuo 4 kp. (del apgarsinimu
A. P. L. A.) 3.00

Sykiu 31.00
Abelna sutrauka įplaukų:

Buvo A. P. L. A. ižde nuo se
niau  ............................. 6,995.14

Įplaukė nuo kp. per 3 mėn 1,955,85
Įvairių įplaukų  ...................... 31.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8
4
4
4

Sykiu $8,981.99
Išmokėta ligoniams pašelpos per 

3 mėnesius.
kp. J. Stasevičia
kp. J. Sabolinka
kp. Z. Stonis . 
lęp. A. Simutis .
kp. St.

I kp. M.
I kp. K.
I kp. J.
I kp. J.
! kp. J.
; kp. M. Lazauckas
I P. Mickevičia ...

B.

Adomaitis ..
Lazauskas ..
Balčius ....

Jatulis .........
Tamošauskas 
Miškūnas ..

Reikalingas barzdaskutys ( 
ris), darbas ant visados, dari 
landos trumpos, algos moku 
$15.00 iki $18.00 į savaitę. A 
kit

nuo
<au ■

805

tuojau.
S. Šikaitis

Bank St., Waterbury, Conn

Pajieškau savo paži-iainų vaikinų 
ir merginų Biržų parapijo.’, Panevė
žio pav., Kauno gub.

.122 Slocum St

draugų, kurie dirba 
Linijos, žinau, kad

ant
yra

Pajieškau 
M hitbe Star 
ic lietuvių prie liodavimo amrnunici- 
Jos, todėl meldžiu atsišaukti, nes 
ir aš noriu gauti darbą, o už prane
šimą nesigailėsiu atlyginti. Praneš
kite šiuo adresu:

Stanislova* Shimutis
200—7th Ave., New York, N. Y.

(58—»)

&

&

džiaugsi# dažinojus, kad Jų sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
.šysfeniti bus pastebėtina i sustiprinta t. y. 
jeigu tokie žmonės vartos

Nervoton
(Severus Nervotoną) prasidėjimo

kai at« 
n yr v u Ii

suteiks jxigei-

proto slėgimo 
insumnijos bei nemigio 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. Kaštuoja $1 00

Snverop. Nervotonas”

5
5
5
7
7
7

k p. 
kp. 
kp. 
kp. 

kp. D. Savickas ....
K. Martinkus............
kp. J. Gegžna ..........
kp. P. Navickas ... 
kp. D. Andrijauskas 
kp. J. Savukaitis .. 
kp. A. Siauris ........
K. Baltrušaitis .... 
kp. M. 
kp. A. 
kp. J. 
kp. K. 
kp. J. 
kp. J. 
kp. S. 
kp. 
k p. 
kp.

Galvin is .... 
Rauktis .... 
Stanišauskas
Kizius ..... 
Labanauskas
Ratėla .........

Žiogas ...........
Radzeuskis . 

Kalvaitis ...
Gaidis .........

. . 28.00 
. . 84.00 
. . 14.00 
. . 92.00 
. . . 7.00 
. . 56.011 
. . 1 1.00 

. 21.00 
. . 12.00 
. . . 7.00

. 14.00 

. . 7.00 

. 35.00 

. . 7.00 
. . 14.00 
. . 77.00 
.. 14.00 
. . 74.00 
. . 21.00 
. . 21.00 
. . 70.00 
. . 99.00 
. . 21.00

Pajieškau pusbrolio Augusto Bukio, 
buvo parvažiavęs 14 m. j Clevelamlą, 
Ohio. Už kiek laiko grįžo vėl į Sa
ginaw, Mich, 
kite pranešti, 
bit reikalą.

Juozas

Kas žinote, malonė 
es turiu labai svar

Bukis
Ohio.

up
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

; įį, qp «jį» qp «į* y «£>

Kazim i ras Dičkauckas,
niai 
Jono 
> m., 
j><^škau brolio Jono
sau maloniai 
miaus paduo

Paulus, 
palivarko

Suvalkų gub., Alvito
Kaukalinie, taipgi pa-

Pra-
visų tukti ant

K azimieras 1 ’ickaucka." 
ams Ave., Brooklyn. ?

Knyga nurodanti rcligi- 
įjos atsiradimų ir jos veiki
mą nuo pat pirmpradinio 
žmogaus iki mūsų dienų. 
Bus tai svarbi knyga visai 

visuomenei.n. y. lietuviškai

Pečiulienės su dukterimi Marijona ir 
Julijona l’ečiuliučių. Suvalkų guber
nijos, Kalvarijos pavieto, gmino Rau- 11C>

jieškau dėdės Jurgio l’ečulio. 
gubernijos, pav. Kalvarijų.', 
Kirsnos, kaimo Išlandžių.

Ona Peiiuliūtė

'pagreitinus jos išleidimą, 
galite užsiorderiuoti iškal-

nes už 25 centus gausit 
imu knygomis iš mano 

ikataliogo. Kaina tos knygos
$1.00.

eina iš Kauno j 
ič.ei.'eit klonių 
Malonėkite at

Vilks

MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St,

So. Boston, Mass
ChiZ 

žinote pranešti šiuo adre.-

Clinton nton.

Ma- 
ex’>u-

Geriausias Budas del itrinimc

Sykiu 425.00
Įvairus išmokėjimai: 

organą “Laisvės” bendrovei 
pusei metų ............................. 470.50

Centr. Pirm. J. Maskeliūnui ke
lionė ir diena į Exportą ...

Padarytos lėšos laike knygų 
kontroliavimo per centrališką 

. komisiją ................................... 1.00
Advokatui (Cambell’iui) reikalo

6 kp............................................ 10.00
UŽ apgarsinimą A. P. L. A. į
S. L. A. 29-tų seimo progra
mą ......................................   ... 10.00

Centr. sekr. J. K. Mažiuknai 
už krasos ženklelius .......... 5.11

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Pajieškau Juozapo Rudzinsko, paei
ni iš Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Balberiškio gmino, Putrišių 
kaimo. Seniau gyveno Brooklyne, 
daba? nežinau kur. Meldžiu absi- 
saukli.

'Pajieškau
bo Tvaskų, 
’ ’Ukmergės

”čiq par., Lobkalnio sodž.
d Bostone gyvena. Taipgi pa- 

Povilo Kalvaičio, Troškūnų 
^rdėjau, kad jis gyvena 

•oj. Meldžiu atsišaukti, 
« irbų reikalą. Adresas:

Antanas Saliava
r St.) . Brooklyn, N. Y.

(68—59)

Pajieškau giminių Antano 
tuko ir Aleksandro Janukaičio. 
du Šiaulių kaimo, Bagaslaviškiu 
Vilniaus pav., Vilniaus gub. 
džiu patiem atsišaukti arba kas pa
žįstat, pranešti. Pirmiau gyveno 
Poughkeepsie, Conn. Atsišaukit šiuo

Mel

M įkalina Karčauskiūtė
85 Bond St., Elizabeth, N. J.

Neturi stokuot nei viename name 
D-ro Rlcbtcr’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtu 

naminių budy pas letuvnįkus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

2^>c. ir 00c. buteliukas visose aptlokoso arba 
utadiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York. N. Y,

visi
ge-

ei-mostimi veidų p 
per kelis vakarus, padaro 
ir skaisčiai baltu. Varto-

lašu

tos 
ryte 

palieka 
niekas

Ar nori but gražus
Jei taip, tai nusipirkite mosties, k 

rią išdirba Mentholatum Co. ir 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta 
riausia.

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

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

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

J. RIMKUS
Holbrook, Mass.

(50—58)
I><xx 36,

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTIN,

JOSEPH LIPMAN. M. D
Speciali tsrvs Moteriškų ligų

314 E.

Iki 10 
piet ir

P*

50th St., New York, N. 
OFISO VALANDOS: 
vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ištl 

riame ir pasakome visas ligas ir p* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
gontams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, me» 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ra 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- ! » 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

mai ir užkandžiai. Patarnavi-1 
mas prielankus. Atsilankykite, 1 
o persitikrinsite. Y

JONAS MATHUS f
(Lietuvis Savininkas) A

842—344 W. Broadway J 
•So. Boston, Mass. Į

(Dešimto žingsnių nuo Lietuvių® 
Lab4ąry*tt* Draugijos namo), f

Vienintelis pardavėjas že
mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi- 
g'au galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

M. WALENCIUS 
P 0. Box 4, 
Scottville, Michigan.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytojas .......................... 1.00
Vidurių Reguliatorius ..................... 50c.
Trojanka ............. 25c., 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenut

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!

$2.00, 
dovanų 
vertes 

arba

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

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
Kas prisius už

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCIUS
2370 Margaret SU Philadelphia, Pa«

Iždininkas J. Valaitis
11 Oak St., Ansonia, Conn. 

Knygius O. Radzevičiūtė.
264 N. State St., Ansonia, Conn. 

Knygiaus pagelbininkas A. Y akstys,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 
491 Main St.. Ansonia, Conn.

DENTISTAS

DUKTERŲ

m.
Ill.

Ill.

Ill.

Waukegan, I11a tl 
■Jniic-Via

fa

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

m.
in.

in.

ROCKFORD, II.I

Ill.
600.

fa

ft-

t. t. :
sokias

Ant
siunčiu

E. .Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

Visokiems piknikams, šermenims ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

; atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavimo pri-

Draugystėms. Kuopoms ir Khubams! 
Išdirbu visokias

KL’KARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

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

o

ts •- «

Ba.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.
Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

3

4

161 GRAND HI8

st.

140 PAST 22 ST,H
140 E, 22nd St.

Maži.ukna 
Pittsburgh, 
Varusis, 
Pittsburgh, 
Komisija: * ?

Sta.
Pa.

Pa. 
113, 
Pa.

St.
30

DRAUGIJOS,
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

DRAUGIJ/l SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Avė., Melros® Park, 

Box
Fin. raštln. W. Strumlllsi, 

1814 So. 60th Av®., 
if.dinmkxs F. Lupinski, 

P. O. Box HOH, M»lre»oAK
P. O. Box 1109, Melrose Park, III.
Iždo globėjui: W. Janėnas Box 675 ir
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose
Park, 111.

Maršalka:
676, Melroso

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

A. Plėštis, P. O. 
Park, 111.

LIETUVIŲ I’AŠELPINĖS DR-STŪS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

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

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

Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
jas Alex Vyturis,

189 So. Bank Sb., Easton,
Finansų Raštininkas F. Vyturis, 

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

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex

Easton,

And.

Biga,
1021 Elm St., 

Meškauskas,
1222 Pine St.,

Easton,

Easton, 
Maršalka Juz. Tarvidaitė,

1019 Elm St., Easton, 
Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 

nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northhampton St., Easton, 
Penn’a.

VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Ave.

Vice -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russell Rd.

Nutarimų raštininkas K. Pctrikonis, 
1527 E. 33rd St.

Finansų raštininkas A. Banialis,
1830 E. 17th St. 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1452 E, 33rd St.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetaines, 2041 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trecią jmtnyčią kiekvieno menesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
taines, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

834—29th St., Brooklyn,
Trustisai: M. Liberie• 121

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

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

29 Hudson Av®.. Brooklyn. N. Y.

N. Y.

Grand

LIET. ŠVIESOS DRAUGYST® 
ANSONIA, CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

P. O. Box 176, Ansonia, Conn. 
Finansų ražtinlnkis P. Rageišia,

161 N. Main fift., Anaonia, Conn.

valdybos vardai ir adresai: 
i’irmijiinkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,! 11. 
Pirm, pagdbinitikas M. Ambraziūnas, 

1121 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolą Sekretorius St. Doikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretoriui J. Vaičis,

13 19 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—101h St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rokis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

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

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., ' 

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. & Shoridan Rd., Waukegan, Ill.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebcnauskas 
420 So. Chestnut St.

Collinsville, 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville,
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikas, 

358 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, 

Fin. Raštininkas F. Skarnarakas, 
817 High St., Collinsville, 

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Ave., Collinsville,

Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-iną va-

Protokolų raštininkas O.
• . / 622 ilulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Kasos globėjai:

Maršalka P. Vaitkų.
Organo prižiūrėtojas:

A. Kelly, 1032 Loom is
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, 10’0 
Main St., 2 vai. po pietų.

A. P. L. A. D1LJOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUJ’Ų SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

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

Turtų Kontrolės
F. Urlakis,

313 Sixth St., Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Recdsdale St.,

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopą sekretorių adresai:

1 kuopos — J. 1. Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond 

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičius,

222 Sagamore St., Esplein,
Pittsburgh, 

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

kuopos Ig. Rasinskis,
205 Soho St., Pittsburgh, Pa. 

kuopos, J. Kvotkauskas,
P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 

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

kuopos, A.
2123 Wrights
9 kuopos, K.

PaluČis,
St., S. S. Pittsburgh,Pa. 
Stasinskas,
Box 283, Arnold, Pa.

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

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAIIANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis

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

816 E. Centre St. 
Protokolų raštininkas A. Ramauekas, 

1025 E. Pine 
Finansų raštinin. P. Petčielis,

1227 E. Pine 
Iždo trustisai: A. Račkauskas,

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

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St.

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

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

Finansų raitininkas VI. Jiečius,
s 67 Stągg St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkas Kazimiera* Simkos,
*88 Loripisr St, Brooklyn, N.Y.

G varan tuo tas ant 20 metą 
Uždėjimai kepuraitė* 22 k. ... $5.Oi 

(lipiombuvimas 50c ir asgiČinu.
Išvalymas ....................................... Sftt.
Užplombavima® sukau ............... $1.08

Skaudanti dantį duok ii traukti ry- 
te, o vakare apžiūrėt.

SANI1ARY DENTAL PARLOR
507 Bedford Ave., Tarpe 

i-inoi gatvių.
BROOKLYN, N. T.

Raibame lietaviikal

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c pačtinę markę, o aptv- 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokiu geriausių ARMONIKŲ^ 
SKRIPKŲ, TRll BŲ, ir daugybę kitokių Ml’ZIKALlšKŲ INSTRU® 
MENTĘ, ISTORIŠKŲ IR MALDĘ KNYGĘ, kokių tik randasi Ii etų vii® 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 rakiai*. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lh8u\iškas Sapnininkas, dydis 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro p*k 
tikrą lietuvį, o gausite tei-ingus tavorus. Agentams parduodu pigia** 
Škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodam® 60%

W. S. Waiddis. 112

S

T'Lge.VBWr*

c!

5 
rt

3

TREJOS DEVYNER/OS 
arba 

TREJANKA
\i 17 įvairiu ioli* b- LAov.

Sutaisyti su degtine arbx virintu y&ndcntu 
yra geriausiu vaistu arba karti u 

vynu dsl skihoa.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję Ir nugaroje, 
patrūkimu sunkumą ant krūtinis ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį iitij gydantis 

augmenų užmerkti | vten», kvorta čyato apauto 
ir tiek pat vandens, arba iivirtl čystame van- 
denyje ir po 24 valandų gerti yo pu»< u.klelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoria.
229 Bedford Av®., Brooklyn, R. Y.

Kampas North 4-to* fatvta.AR NORI Nusipirkti Gsrni 
ČEVERYKUS?

Jeigu taip, tai 
niet «ik į

J. MARTINAIČIO 
*;EVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi padrinku! 
Dagai savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN. N. f.

SERGANTIEJI!

rt

AK NUSTOJOT1 SVEIKATA I* flti MASTI ES LIGOK 
Diena po dienai, metas p® ■ 
■ žmftnv. gydyme ®ergančią himlĮi 
Peraiatatykitc m*, kiek ai Ilgy* 
dŽM*, kiek palinksmina* gyvenimą. 
Jeig* jamlg gyvenimą* įkirij* var
tojant visokia® gydaolaa ir jaaUatf* 
nnolat blogiau, tuomet, alek* aa> 
laakdamaa, kreipki* pa* gerai ■*- 
prantantį daktarą ir *p*ciali*tą 

DR. LEONARD LANDES
Ji® jam® be pinigą patars, ką <*-

L .‘.M*, 
v. • lib*—r—

A. h

*4’

kina apie lig*. Gydai per 20 ®n®tą 
viaokiaa liga® ■■ didžiaaaiomia p*- 
•ehmimia, kaip tai: niailpnžjimą, »i- 
•ikritUaą kraajo, pilvo, širdie*, plaa* 
člų. jaknų ir ttz

Dil gydymo nervą Ir lytiškų ligų 
taria visiem* gerai žinomų elektriškų 
apartų ir X-spindeliai, per karių 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokiu* aparatus, dB to, 
ksd labai brangų*. Che m tikas Uty- 
rinžjimaa šlapimo. NeatidUiokits 
ant rytojau*, bet taojaa ateikite pas *

DR. LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare. Šventadieniais nuo 10 v. ryto, 
• iki 4 vai. po pietų.

Lexington ir 3rd Avė., New York City



LA IS Vfi

. ■> i..

Fin. 1 i
850 (irauii

trojanka 25 BOc.jrJl
i/A

Knygų Dažiūrėt. J. G.tv
j i,l Veikme'

mas; vaisiaus
mtra

FEL. KUDIRKA
ne-

Bet tyrinėjimai parodė, kad

kraičiuose atsirado jų baisi

New Britain, Conn.
itsibus

kūdikiai; 14 mirė

plaukų . . .
(tiži rynimo

milteliai 
ir plaukų s 1 i n - 

$1.00 
$1.00 

ant

Nuo
Nuo
Nuo

Pirmiausiai su

tr cyan ką.
MARCY PHARMACY

S. C®bon, Mgr.
Ava. Corn. So. 1st

Brooklyn, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad tnea nurodome kaip lengvai ttmoktl anglų kalbą, aritmetiką k 
Matšntų kalboa gramatiką savo namuose liuoeame laike. Virt fiknoksta.

Nurodymai ir Įmyga DYKAI, (dėk etempą. Adresas: #
IMaila Kawoitamjae Mokykla, 1327 N.loboylLCMoafo

lift.

Pranešimas visu žiniai
M.ę> parduodamo iyr perkame viso 

kin.-, rū-iies BIZNIUS po visas dali 
.Annu-iko.v. Jišp.u nori plikti bent ko 
kj biznį arba jį parduot, tai visuo

324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibflna kas petnyčią, 

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

neiK’klitmis Į rykles nasrus.

Rouinutlzmo ............. f 1.00
kojų prakaitavimo . , . 50c. 
pm-.ša'imo 
plcistumų 

kūno ....
Del atauginto 
Nuo vištukių 

kojų .
Tikra lietuviška

lalp-pat visokių vaistų dėl

Tel. Orchard 8716.

MIK. KARUKŠTIS
— C A F E —

i 'etnvcio i

l’Ulllill.)

*

K. LIUTKUS

m.

imi c

liauja kovoję su
Vilkaspaskyrė 125 taikstančius d? 217

L. L N. Y.

Brooklyn, N.
re.

Rrooidyu, N.
A.

Brooklyn, N.
S.

ar- M.

J.

Pa.
r.

I*a.

Sekr. M. Undžiene.
76 Marcy

£

.t.*

•ayoiine,

lietuviškų
THE

Ar

SatmuJcvičius, Sąjungos rekomen- 
duojamas perkalbėt, o j as (tTumočius), 
375 So. 1st SU, Brooklyn, N. Y.

nors
susirgimų truputį

•< 7, ■"

k4AtU4wMfc-.feU-.XM; . i. -4- ■

<6.

ujPQ Švento Jurgio draugystės
pusmetiniame susirinkime

ė Juozas Stirbis.
vėj” jau buvo minėta, 
Amerikos lietuviams 

ai žinomas Juozas Stlr-

buvo renkama * pusė valdy
bos. Nariai temykit valdy
bos adresus:

j AR TURI TĄ NAUJĄ

■

4 lA A 
t
t./

guli ligonbuty su persau-• Vice Pirm. J. Muraucka.> 
407 Riidile 
i. M. Karv 
111 Aim-li

, operacija, išimta iš vidu
jų kulka, bet žaizda pas'f o 

dė pavojinga ir jis nu re. 
Kas jį peršovė—pasiliko 
slaptybėj. Policijai ir atlan-

saike, kad į jį šovė kišeninio 
vagis. Plačiai dalyko neaiš
kino, nes daug negalėjo kal
bėti. Utaminko ryte iš li- 
gonbučio pranešė “Laisvės” 
redakcijai, kad jis jau mirė.

Kadangi Stirbis neturėjo 
jokių giminių, tai jo laido
tuvėmis rūpinosi būrelis vie
tinių draugų. Palaidojo p. 
Garšva. Stirbis pali ko tes
tamentą prašydamas, kad! 
jo kūnas būtų sudegintas; 
velionio noras išpildytas, 19 
d. liepos kūnas tapo k re ma
to rijo j sudegintas.

Plačiau apip Stirbį para
šysime kitam “Laisvės” nu
mery.

Pirm 
liukoim

■me susirinkime mi 
Į susi rinkimas pra.’i

Pi r n ii aus fe dorai ė- valdžia 
buvo išsiuntus į New Yorko 
pakraščius keliatą karės lai
vų, kad padėjus išnaikinti 
rykles, kurios pradėjo už
puldinėti ant besimaudan
čių žjnonių,.

kraičius. Mat, pirmiau val
džia mane, kad atsirado tik 
keliatas ryklių, t?»i greitai

ma visas išnaikinti.
Dabar valdžia pranešė, 

kad kiekvienas gyvemtejas

Vaikų paralyžių

Jyžium. Washingtono fe
derate valdžia siunčia į New 
Yorką 4 naujus daktarus, 
kad padėjus kovoti su besi-

Brooklyno įvestas dvi 
vaitinis karantinas ant 
namų, kuriuose susirgo 
ba mirė kūdikiai.

Kurie nori su kūdikais 
važiuoti iš New Yorko, tai 
pirmiau privalo išsiimti iš 
sveikatos departmento pa- 
liūdyjimą, kad jų vaikai 
sveiki, nes kitaip iš New 
Yorko neišleidžia išvažiuoti.

Sekr. M.) Undžiene

PRANEŠIMAI.
24 d. liepos, Tautiškame 

Name, bus pusmetinis susi
rinkimas L. S. S. 19 kuopos. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Draugai, malonėkite atsi
lankyti j šį susirinkimą, nes 
turime daug svarbių daly
kų.

20 d. liepos, Tautiškame 
Name, bus lavinimosi vaka
rėlis L. M. P. S. 1 kuopos. 
Visos narės malonėkite atsi
lankyti. Taipgi kviečiame

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apie tos l;n\eos nvudingutną pa- 
klau-k t j, kurie jau ją turi.

Knygo-i vardas
Patarmes Merginoms
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiški,) dalykų 
aiškintojo i ponios M. II. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams

Brooklyne ir visoj apielinkej.

APTIEK A
Gyduoles teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- 
duo'u.i guiirtia gaati per paėtą ir ypa- 
tiikai,kokiuti tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai tufiaiknu puikias sekančias 
gyduoles:

N lu
N u o
N u o
N u o

•ną pakelovingą pri-

mginias; noiUinuo hy-

žag.vste i'- daug kitų įdomių dalykų. 
IKnyga turi 12;' pusi, ir papuošta 

paveikslais kurie pale 
mus dalykus suprasti.

ar myli
Štai’nauja dainų knyga, kurioj ra-
.1. l.-nviii riLJ/iir i'i nsi daug tokių dainų, kurių niekur jau 

nerandama. Knyg°s vardas
Įvairios Dainos.

Tai yratdora, 216 puslapių, knyga, 
kurioje t> Ipa daugybe įvairiausių dai

na žai senoviškų,

<io ttirinio: n.HIiikos, 
• pi;;, tautiškos, kariš- 
ir kitokios.

BC'i'l 'l'K.ISINGl'? 
menių, kurie ;■ tengiasi 
ir;ii py'- '• 11, bet k oi; j 
i atlyginimą ir keks jų 
do vieno tokio žino
jo gyvenimas taip' už- 

io gražiau-

rdėtumėt visus nut;

(July), 1916 m. 
vai. po pietų.

su įvairiais

Izitnt 
dėl k 

me vietinius ir iš apieiiiikė

u oru ir laiką linksmai pra-

DIDŽIOJO NEW YORhd LIETI 
V1ŠKI, DRUGIU.' SA.H'Nl’cOs 
VIE.-Ų REIKALŲ KOMITETAS:

NevixicJcas, phiwnink;u>
83 RoiJding St., Brooklyn,
M. woki’wJoriui'
18.3 R.x

N. Y

F. čiŽaunkoa,
7X2—Bth .’ A storm,

M. Byla,
58 (kutHovooid St. Nw York CK y.

F. Kalpokai*
18.3 JkjoNing 8t.,

KriaarKlmu*,
28 PiTWWS St.,

Gangaatis,
231 Berry St.,

Pavalkis
&7 Stagg St., Brooklyn. N.

Bcpirščiūtil,

L. D. L. D. C. ROM. AGRESYVI: 
Pirmininkas L Pruseika,

1K3 Roebling HL, Brooklyn, N. Y. 
Schrotoro J. Rintes,
1780 St John’s Place, Rrooktyn, N.Y.
Iždininkas K. J/utkuii,

UH. Grand St, Brooklyn, N. Y.
UtanUūruH Konuteta.s:

VkUkiuv 229 N. 6th SL,
IHiiladolidiia,

Kiirfru4*^ Ž29 N. 6th SL,
Phikuielphia,

J. ELaj-alii*^ 1840. S. Halstad St., 
Chicago, IU.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška.
332—29th St., Brooklyn, N. Y.

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

Ka.ierius S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brooklyn, N.Y.

Choro vedėjas L. EJrominaa,

O Z m O; 
pie dvasiš- 
elė būtinai

)C.

s siųskite

J. STROPUS,
oring Si.,

So. Boston, Mass.

gauti 
'.iiirifi..

toll

81.25
81.00

75c 
surūk

Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot- 
Norėdamas |nrkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, koki biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigu. Taip-pat 
męst išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau- 
sietns advokatams, kaip legab'škas, 
taip ir krlminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoje visokiuose rei
kaluose. Visus augšeiau paminėtus 
dalykus, męs atliekamo teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės ptus

M. BALLAS IR J. BUSH 
1>9 Grand St.. Brooklyn

LIETUVIS K A APT’FKA

The MARCY PHARMACY.
Mūsų rėmėjai (kostumoriai) jaučia

si pilnai užganėdintais, nes jie gauna 
teisingus patarimus, gorus vaistus už 
daug mažesnę kainą, negu kitur. To
dėl būk ir tamsta m .s rėmėju, o bū
si užgatnėdintas. Norėdamas gorų 
vaistų nuo vidurių, kreipkis pas mus. 
Taipgi pas mus galit gauti tikrą

FORNICIUS
Maliauska ir Vidžiūną.

Musu me-

ii'.o’vrų. Visokius patarimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, Leprj- 
siunėia tik trasos ženklelį atsakymui.

Receptus sutnisau teisingai ir 
didžiausiu atsargumu. Taigi, liet 
viai, vishdos kreipkitės pas mane, 
busite u 7. ga 116d in 11.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininku

'ikrą lietuviška užei-

llth St

(’or. Ave. B.

NAUJOKAS

DUODAM ANT LL
IŠMOK ES(':i 1/ M’

61 Grand St, Brooklyn,N

Telephone 595 Greenpoi

Daktaras J. MISEV>
Specialistas širdies ir 

Pinučių ligų.
8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

D0BR6 VOLSKIS
Pirmos KJiasos Cafe

GENIAUSI GĖRYMAI
Taipgi ^uuukiu rodą viso- 
im • atitikimuose ir pa- 

larnauju visokiuose reika
luose.
211 York St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main, 5615

PARSIDUO'DA KRAUTUVĖ.
1 'nesiduoda' Dry Goods Krautuvė 

puikioj lietuvių apgyvento 
V ra apie 1.000 lietuvių ir 
tai amerikonų. Biznis go 

rPik viena tokia k ra 
Pardavimo priožast|i> 

i.ą bizni.
A.

Sintimi,

eli šim- 
isdirb- 

uvė čia 
— einu

Atoišaul-itc šiuo adresu: 
KtVEl’KOPSKI.

oquonock. Conn.

\ lonntinė automobilių
kla, kur mokinama 

naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. Į 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi vai
dyti ir tnkyti automobilius, ži
nosi mažinusį dalykėlį prie ma
šinos.
apmokama.
$15.(it), 
m o, 
m b

ni o 
Hulyg 

pri-

Ta profesija yra gerai
Kaina už kursą 

Laisnius gvarantuoja- 
Kursus Ii lankyti dieno- 

ar vakarais.
TER.NAT1ONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILES
East 40th St.,New YorkCity 

B lnslruktoriu.4— Mr. Pau) (ivolu.
I

147

-.v^^uMMrsi

i ga
rų kokiame nebūk Store įr saliūne, ir 
gausite gerą cigarą, o ne kopūstų 
lupti. Mano fabrikas:
359 Broadway, B’klyn, N.Y 

COR. KEAP ST.

W 'Ik i. 885 GrecwpoinL

cAkfi 
1

C3 d <t>

Pus mus galite gauti ska
ninusio a’au>, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias^ at
eikite, o persitikrinsite.

... nas ir noria.is.
Užlaiko šaltą alų, seniausią deg- 

'mę, kvepiančius cigarus, .-aniiari.šks 
valgykla, ant vietos gaminami vai- 
<ųa;. Puikus dideli miegrtiimiai iš- 
randavojami už pigiausią kainą. Ma
žonus patarnavimas. Randasi pas

i Brooklyno ir apielinkes 
, Lietuviams.

I
Lietuviškas Kent ra k to r lu s.

Padarome visokį darbą prie naujų 
į namų statymo Ir serui pataisymo. Iš- 
Į p,a d avėjam, iscementuojam ir 1.1. Įv

S02 Pembroke St., Bridgeport, Conn, i P. GRAŽYS
(46—69) >22 lx>rimer St.. Brooklyn, N

(Macys & Marcin Furniture Co
AO AM Pc.RIGD S

-I •
O
G0

f 61 S. 2nd St., 
BROOKLYN, N. Y.

i m i hh

$ 1.0(1 hl 
lieku 
riliu H)u

iš VI bų 
m ik 
iit<,.

1 ikru it, h;i v uii r k uiti 
du uu.

kosi i;ai e; ių

|)HR. •
ga

■>«

Kodėl Bro. 
įKlyniečiai ne
keli turėt, ka® 
jiemu patink® 
•r reikalinga.

Jūsų tarpe 
-it'ftiwteli te- 
x':n kraatsvl 
Ii vl»a« KĮyla- 
d«fr.iK

znikae-
vi i; į ra v® 

triūsu, k* d ii 
kitos
butų aigani- 
dinti na Čita- 
tai, l»«t tik®- 
'auėi&l 
rlrnį'’’ kG»;ų.

fcy

•198-200 Grand St.,
\jj Tarp® Briggs ir Bedford Arenu*®. Brooklyn, N. Y

Telephone 2372 Grecnpoint

rz>

( 7Q

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

JOK UJU

C A FE

Pal:?le- 
vingus pri- 

' imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados 
teisingą

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kiunp. North 1st 

BROOKLYN, N. \.
Telephone Greenpoint 5311.

T< 1. 297 Greenpoint.

JOHN KULBOK,
CAFE

Didelis hotelis, gera vieta 
pakclevingiems, kambariai |- 
tai yti pagal naują maSą, ir 
visi būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locninink
291 MA the Ave.. Gor.So. 1st

kad gerai išro 
skrybėlea, marik

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
FOTOGRAFIJŲ GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekam® 

tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiėme 
parankioj violoj—tarpe No. 4th ir 
5lh gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
.Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

J. Gusta®

Tol. Stagg 2161

M

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SA1JUNAB

Kiekvienam smagų ui- 
• eiti į perą vietą ir visiem® 
gerai žanomi Ravinirfkad.

441 REAP St.
. Brooklyn, N. Y

K. Hensas

Jei nori, 
dytum, pirk 
kinius ir visus aprėdalus pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynto- 
čiai gerai žino, kad pigiau ir 
gerinu niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St)

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist, 

yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Goki St.,

BROOKLYN

^X3OCK*Xk-..S.X»sy< rfįįj k:, mokylt. rubek- 
neligai niek i:.i pet 
padą visose dalyse 
Atnciikos ir Kana
dos. ir klcsose, die- 
nomi« ii v.ikarais 
Čia gal. užl'aiitU 6t»m- 
«8r ir High setioolcs 
kursus. — Graži, iliu
struota. m datų; ap
rašymų. VnygA yra 
siunčiama Dykai Ra
šyk, dėl platesnių ži
nių: jdrk kehss mar- 
kesprisuilitimui kny
gos. Iškirpęs prisiųsk 
kartu šį apgarsinima.

AavIkMlški Mokykla, 1741 W. 47 st.. Ckican, III.

American School 
•t Langu

A*orl»oolTci» 
M*yM»

DYKAI

<4

Pirmas LietuviSkaa

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius 
valgius. Pietus galima gai 
20c ir 2Sc.

AHjoifcw Gri
HOPE ST„ Cor.

BROOKLY




