
PRENUMERATA METAMS BUSLAISVES<U0 Urnos DIENOS RUGPJŪČIO, 1916

000000 000000;

Šių metŲ rinkimuose balsuokite už Ali š>
L. Bensoną ant prezidento ir Geo. 1 
Kirkpatricką ant vice-prezidento. į-

000000 0 0 0 0 'v o
I ^jrCT'^________________________

• J Šelpkite Lietuvos Socialdemokratu Partiją!

! ■ Šelpkite revoliucijps kankinius. \
i Šelpkite bepartyvį Lietuvos Šelpimo Fondą.\

K »4>

NO. 59 BROOKLYN, N. Y., 25 LIEPUS (JULY), 1916 VI META&

(U

‘Laisves’ Bendro 
ves pusmetinis 
susirinkimas.

Nedėliojo, 30 d. liepos

kimas Lietuvių Koope
in

Ben d roves (“Lais v ės"),

Brooklyn, N. Y. 
džia 10 vai. ryte. Visi 

malo-
nėkite atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes turime

surištų su “Laisvės” lei
dimu. Geistina būtų,

>H
ir i laiką pribūtų.

L. K. S. B. Kom.

Prigėrė Lietuvis

Lietuviai gžHi 
gauti aukoms

| Andrius Bulota kalbėjo
I Susivienyjimo piknike. rinkti dieną
į} Pereita Četvergą Valley; prakalbų rengimo komitet^r- KONGRESO ..KOMISIJA

Rusai arčiau prie Lvovo

SAKO, LIETUVIS BUVO 
APIPLĖŠTAS IR UŽ

MUŠTAS.
Kaip rašo “Hartford

ington upėj, ties Tariffville, 
Poną., rasta lavonas Vinco 
KliŠiaus. Medikalis tyrinė
tojas Dr. C. Wooster pripa
žino, kad Klišius prigėrė. 
Tačiaus nabašninko žmona 
ir sūnus Vincas sako, kad 
Klišius buvęs apiplėštas ir
užmuštas. Jie rei 
antro egzaminavimo

tojas, kuris prisiuntė iškas 
pą iš “Hartford Times” 
ko, kad Klišius buvo nu 
res m

matui y ties
i u žiniomis apie 
ązdir.ti mylini i
žmones d a u a e ly
si sako nuo tos 

pramogos. Mums praneša iš

maudytlcs

valstijos, o taip-pat ir iš 
Connecticut pajų rėš, kad 
daugelis lietuvių dabartės 
susilaiko nuo maudymosi.

jau apkramtė 5 žmones ir 
jie mirė, bet vistik nereikėtų 
taip bijoties.

matytų ryklių yra pramany
ta ar “matyta tik iš didelės 
baimes. Tūli angliški laik
raščiai perdaug išpučia tą 
dalyką, nes myli sensacijas.

Pastaruoju .laiku kelios 
rykles pasirodė tik ties Oys
ter Bay, bet plaukikai 
išanksto pamatė.

jas

NAUJA PARTIJA 
VENGRIJOJ.

Graf. Mykolas Karolyj 
tvėre naują partiją Vengri
joj, kuri vadinasi taikos 
partija. Jo nuomone, Veng
rija tuojaus turi taikintis 
su talkininkais, net ir tuo
met, jeigu to nenorėtų vo
kiečiai.

su

Pereitą četvergą Valley i prakalbų rengimo komitete 
View parke, netoli Wilkes uždėjo ant kalbėtojų cenzū- 
Barre, įvyko didelis pikni- ra, kad “apie politiką nekal
bas, kurį parengė apygar
dos kuopos Susivienyjimo siems labai patiko. 
Lietuvių Amerikoje.

bėti”.

Už LIETUVOS DIENĄ.
Washington. — Užsienio! 

reikalų komitetas priėmė ir į

IUSAI SUMUŠĖ AUST
RUS.

Iš Londono, Paryžiaus i
ipie ru

lis. Generolo Kuropatkino nu. 
armija daro smarkias ata- ir framūz ; 
kas ant vokiečių fronto ir(sėkmės 
po truputį pradeda imti vir- kioliką dim

m c

Žmonės kongn 
pamatė, kad Bulota visai ne-,1 
toks baisus, kaip tautiniu- viams. 
kai jį piešė.

;su laimėjimus Gabciioj. Lu
toj i įmenu nušt

Jzoliuciją dėl pagelbos lietu- T’Tnerelo Brusilcvo, padare;
. Rezoliucijoj skeL’^’as. aLikas ant austrui 

fronto ii' keliose vietose!
že apsigynimo lini-l 
užimdama svarbius!

kai jį piešė. biania, kad kares apimtuo-
Reikia pažymėti, kad ate-'se kraštuose “yra Retufi mi- ln;a 

jus laikui rinkti aukų, ko- Ilonai lietuvių, kurio didelei ^as> 
mitetas, kurio dauguma su-'daugumai trūksta 
feid^da iš tautininkų, apskel- pastogės ir rūbų”.

Ir ra- koma, kad iš jų
rinkti, buvo išvaryti iš namų be jo

sako “Scranton Republican” 
korespondentas, žmonių bu
vo apie 2,000, tačiaus mūsų 
korespondentas, kuris daly
vavo piknike rašo, kad pub- 
likos-buvo mažiau. Papras
tai pereitais metais per tą ’ bū neoficiali streiką, 
pikniką kalbėdavo D-ras J J ginami, nėjo aukų 
Šliupas, bet šįmet nei Šliupo, Vistik, vėliaus, spirte-spi- kio perspėjimo

riami nuėjo aukų rinkti. Su- proga pasigaminti provizi- • 
rinkta $64.40.

nei jo sūnaus Keistučio, nei 
Žyvato, nei kitų Serantono 
“piliorių” nebebuvo. Prin- 
cipialiu kalbėtoju buvo And
rius Bulota ir aukos, kurias

ir Martus, žmogus labai ims
žos išminties ir begalo di- 

surinkta, atiduota A. Bulo- ^e}is pleputis. Bulota ji pui- 
tai dėl perdavimo Lietuvos kįai SĮ15m-. ]Jul(>tai buV() 
šelpimo rondui. I, .

Žemaitė piknikan nepri- jluoclann užklausimai, 
buvo—viena dėl tolimos ke-!ri'tl0S Rsai atsakė.

a pa- 
*r pen- 

7ėmė du
syk dide -nę teritoriją, negu 
v kiečiai per 5 mėnesius pa
ėmė po Verdunu. O ta vo
kiečiu teritorija, kuria už-

i

TAIKOS.
Plačiai žinomas Vengrijoj 

Mū-■ visuomenės veikėjas grafas 
šiai buvo labai dideli ir ru- 

“milionai/ai daug jiegų padėjo, pakol 
; persikrausto per upę Lipą 

ir atimta^yrą, nes iš tų upių van-

buvus neblogiau apginkluo-

i užimta teritorija lygi- 
preziden- naši plotui 80 ketvirtainių 

tas neprigulmingas ven- m; 
grų partijos ir parlamento fr 
atstovas, rezignavo iš parti- |sv 

kuri ir

rlių. s Dabar anglai su 
incūzais prisiartino prie 
urbiu strategiškų punktų 

.duo buvo išsiveržęs ir pla- jo ir sutvėrė naiują, kuri ir jeigu tuo.s punktus pa-
kad Vengrija vyks paimti, tuomet vokie-

:rus is Koo- oicimisiai susitaikytų čiams būsiąs didelis smū-
įtumia su talkininkais. gis.

jos būtiniausioms reikalams, A‘ia^ užuejęs^pakraščius. Da- 'reikalai! j 
kas v ra nriožnsiic hado Ii- lUsai, išmušę
gų ir neapskaitomų kančii apdrutintų pozicijų 

juos tolyn ir Daria Anglai ir francūzai džiau
ni savo laimėjimais dar

genui mano ir
’reikšti savo simpatiją auko 

1 !;l1- darni į fondus, dabar įsteig

lionės, antra dėlto, kad S." L. I Tą pačią naktį A. Bulota viams šelpti
A. tautininkai, įeinanti i'išvažiavo į Chicagą.

' 4. » V_________ V

Prūsų Ministeris Lietuvoj
Prūsų vidurinių dalykų ’ pūsi į “Globo 

ministeris lankėsi Lenkijoj užklausimais 
l ir Li'do' oj ir esąs visiškai; z r
j užganėdintas iš savo kelio
nės. Ji
: ir r 
žino u

lt U

s gerai gyvena.
a?' galima jam L
Belgijoj ir ši;
!■■;, kurios randasi

iu ' rankose, kilo rotu- įchį Jrn-ininK-u. 
dėlei maisto stokos.
■s vokiečiai numaiši- ncal.vl.'c!.1’.'a a 

Badaujanti žmonės su-1.-., . 
sukančiuose miestuose: 
?, Verviers, Ruobaix,St.
>las, Lokeren ir Ter-

? i

Is Francijos miesto Lille 
turinčio 210,000 gyventojų

tus nukentėjusioms lietu
i” m!<\e’i io a;iciui'i 

kare’vi'-u tris dūlž

;t'i su tai!

AMERIKOS BIZ&IERLV 
ANT JUODO LAPO.

šimtai aineriku.o.l J;ų blz 
inio kompanijų turės dide 

atstovybę su liūs nuostolimekadangi ang 
me reikale, hi viddž ras

i <

' mašii'lnū > kanuo- ■ 
m' *' 11 lele ■■ musu n i.,; 
kiniu homli.i, dnu-i

LAIMĖJIMAI.
arės kritikai ap.skait- 
ia, ką anglai ir francū- 
kdinėjo pakrantėj upes 
me,- besimušdami su vo
lais per penkiolika die- 000 vokiečių nelaisvėn

kad užimdami tranšėjas, 
kurias pirmiau vokiečiai 
skaitė neprieinamomis savo 
pl iušams, dabar })arodū savo 
galę ir davė suprasti, kad 
gali nuveikti ir jų m i Ii tari z- 
ria. kuriūomi iie ikišiol taip 
didžiavosi ir dar tebesidi- 
džluoia. Per ta laika ang
lai ir francūzai paėmė 25,-

ŪKIS.
Jtoforma

k-ir

■ bizniai Lietuvoj yra suirt

irusios.
Lietuvos ūkio sistemoj į- 

'vedama permainos. Trilau- 
i kė ūkio sistema nyksta.

tariasi galėsią geriau išmisto
.sodžiuose. įRYGIEčIAI TURI

.gli.ĮOs piliečiams ture 
ii.alus su tom firmom.

r.?l.<

•jo biznio reikalas 
lelija. Amd'ia da!

i m jums ir 
uždraudė 
tureli rmEui

VILTI.1

York
Rygiečiai susiju-:

Visai netoli i

sako maisto diktatorius von legrama
Batocki, yra labai prasta1 fimes“) 
su maistu.
negalėsiąs išmaitinti Vokie- eina mūšiai, net langai dre- 
tijos žmones. ha. Atėjo žinios, kad rusai

AMERIKA IR PRŪSŲ
* LIETUVOS BELAISVIAI.

Teisėjas Alfredas Nip- 
pert iš Cincinnati, Ohio, ku
ris tik ką sugrįžo Ameri
kon iš Prūsu Lietuvos sa- v

je karėje. Teisėjas matėsi 
ir su kaizeriu.

kad Amerikos valdžia pakel
tu savo baisa naudai 10,000 
Rytprūsių belaisvių, kurie 
kankinasi Sibire. Kaip ži
noma, tarpe tų belaisvių yra 
labai daug lietuvių.

Gerai būtų, kad šiame da
lyke prabiltų Amerikos at
stovybė “Globas” draugijos. 
Ji galėtų susinešti su teisėju 
Nippert.

“Laisvės” redakcija krei-

r<

vi
p A / X. 4 ’ 1
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lijo: pas!

SUjUUi’iOl \ x\ 1 į 
v. Valstijų vald 
is už sa\us b*z

i
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REIKALAUJA L!U()S\ 
Bes FINAMS, uk-

miesto na Pranešimą apie Myrosla- 
vo Sičinsko prakalbą u k rai
nų (mažarusių) federacijos

Sičinsko prakalbą ub

sai užėmę jau net trejas! y*!cinj 
tranšėjų linijas. imilionų

Pulkai vokiečių belaisvių 4 
atgabenama Rygon. virė

tautu

DEUTSC HLAND DAR
i nusies tas tautas. . Reikėtų. J 
kad visos tos tautos ir tau-'

savo
schland dar neišplaukė iš,Ukrainai yra didžiausia pa-’ 
Baltimorės uosto. Pribuvus! vergtoji tauta, paskui seka

i lenkai ir lietuviai. Visoms; 
toms tautoms reikia liuosy-

Amerikon, laivo kapitonas

liks čia tik 10 dienų, bet da
bar, nors jau seniai praėjo 
tas terminas, submarina ne
beišplaukia.

Spėjama, kad submarina 
išplauks apie četvergą. Am
basadorius BernstoiTf da 
kartą žada aplankyti sub
marina, kad atsisveikinti su 
kapitonu.

RUSAI PAeMe NAUJĄ 
. TURKŲ MIESTĄ.

Rusai paėmė naują miestą 
Turkijoj, būtent Baiburt, 
gana žymų centrą.

Baiburt randasi vidurke- 
lej tarpe Erzerumo ir Tre- 
bizondo.

rusam taipgi pradeda sek

NE OF THE BRITISH GUNS PU5H.ING THE GERMANS • BACK 
, British official photobraph

Viena iš didžiųjų anglų kanuolių, kurios verčia v\ kiečius trauktis atgal.

wWifmaniau



BUJOTOS-ŠIMKAUS DEBATAI
SUNKIOJI FAKTŲ ARTILERIJA PRIEŠ VARGAMISTROS ĮKVĖPIMĄ.

Ar pasi-

bažnyčiose* o 
fondų, prisiųstų

kų

jo duonos kąsnio.
2) Steigęs Yčo gimnazi

jas, kuomet tūkstančiai pa
bėgėlių didžiausią vargą 
vargo.

gus tam išteklius, apie 17.- sai kitaip
000 rublių, nutarta paimti iš i imsi tą sa 

Lietuvos Lietuvon?
ip-pat iš Apie Komiteto intėligen- 
Ainerikos tus dabar daug sakoma.

Ii
■

I

Waterbury, 18 d. liepos, 8 
va.I. vakare svetainė ant 
Gręen gatvės veik pilna. Į- 

/žanga ypatai 35c. Bulota ir 
Šimkus jau čia. Iš laikraš
tininkų yra: A. Rimka, Pru- 
seika, P. Norkus ir J. Bajo
ras. R. Karuža, Sandoros 
pirmininkas, sėdi ties kores
pondentų staleliu. Keli vie
tos žmonės taip-pat sėdasi 
prie korespondentų stalelių. 
Jie sakosi paduosia žiniu 
“Kdrai”, “Keleiviui” ir “A- 
merikos Lietuviui”. Visu 
ūpas pakilęs, visiems rūpi, 
kas čia bus. Žmonių priva
žiavo ir iš kitur. Visi su
pranta, kad tai imtynes tar
pe pažangiųjų ir klerikalų. 
Laimėjimas vienų ar kitu 
turi reikšmę visai Amerikai, 
visiems Amerikos lietu
viams.

Ar pasiseks Šimkui api- 
baltint Centro Komitetą?

At pasiseks Bulotai daro- 
dyti, kad C. K. eikvojo di
deles pinigų sumas neteisin
gai?

Tai du vyriausi klausimai. 
Bulotai laimėjus, klerikalai 
ir jų tautiški pagelbininkai 
turės prikąst liežuvį. Šim
kui laimėjus—pakils balius 
visose klebonijose.

Na ir kaip 
jo? — klausii 
Amerika.

Geriausia atsakyma 
da vienas Waterburio

3) Steigęs Jaltoje sanato
riją, kuomet daug vaikučių 
nuo choleros mirė.

4) Išleidžiąs inteligentų 
algoms šimtą tūkstančių — 
o prastiems žmonėms lieka 
tik trupiniai.

Štai ką sako Bulota, pa
tvirtindamas savo kaltini
mus:

Paimkit atskaitą C. K., 
ant puslapio 15, kur kalba
ma apie komisiją amatu 
mokyklai įsteigti, 
gūžės ta komisija

>er apskelbimus ir tai nuo
latinai. Mergaičių į Yčo 
gimnaziją ilgai, ilgai negalė- 
o pririnki, tai šaukė jas 
>er skelbimus ir net atidarė 

daug vėliau, negu buvo!
kelbta. Kodėl joms nepa-l 

stot i “Žiburio” gimnaziją, 
juk ten ir kunigai valdo. Y- 
čo merg. gimn. atidarė tik 
1 d. lapkr. ir tai tik tuomet, 
kada paskelbė, kad veik nie
ko nereiks mokėti.

Tai ve ant ko nuėjo antro
ji pinigų suma.

Jūs girdėjot apie Jaltos 
sanatoriją, kur žemė gal 
brangesne, negu New Yor
ke. Jos įsteigimas paėmė 
10,000 rub., o kur įtaisymas.guzes ta komisija sustatė 

sąmatą mokyklai—ant į tai- Tarpu 
symo 5,000 rub., ant užiai- pabėgėlių
kymo 3,400 rub. Vėliaus 
nutarta nupirkti piečių ant 
Objezdnos gatvės. Iš kur 
imta pinigai pleciaus įgiji
mui, kurių reikėjo 17,000 
rublių? Įsitėmykite gerai. 
Ant 17 puslapio Cent. Kom.

vaikučiai 
cholera serga. Juk sanato
rijų yra ir šalę Petrogrado, 
kam jų reik Jaltoj, Kryme? 

Šimkus (perkirsdamas):— 
Bot tai ne lietuvių sanato
rijos. Mums reik lietuvis-

lainu

be- 
partyvis žmogelis, kuris ne
supranta partijų gudrybių: 
“Tai ką jūs norit, kad mažai 
mokytas vargamistra galėtų

su- 
jau 
J,,.

gų. Vis kur mokslas, tai 
mokslas. Bulota žinojo sa
vo džiabą “nuo adatos” ir 
kaip žirklėm kirpo, o Šim
kus mislijo, kad jisai kur 
klebonijoj”.

Taip šiandien pasakys 
kiekvienas supratlyvesnis 
Waterburio lietuvis, 
dieną po debatų kas tai

■ sitiko Šimkų. Drn-umo 
nebėr jo akyse. Nosis
laimėjęs, tik liūdnai karto
ja—“spręskite patįs”, sako. 
Mat, tautininkai nesitikėjo, 
kad Bulota turį su savim ir 
yra gerai išstudijavęs visą 
Centralio Komiteto litera
tūrą. Jisai turi glėbius M. 
Yčo leidžiamo “Lietuvių 
Balso”, atskaitą Centralio 
Kom. ir biudžeto samata. 
Iš ten jisai ir ima savo ar
gumentus, vadinasi muša 
priešą jo paties patiekta 
lazda. Taip ir geriausia de
batuose.

Vėliaus, po debatų, patįs 
tautininkai šnekėjo: “męs 
nesitikėjom, kad jisai tiek, 
daug visko atsigabeno”.

Publika marga. Čia vy
čių, tautįninkų, socialistų, 
bepartyvių. Visi, kaip 
žarijų.

O aš remiuosi ant inteligen- boba. Klausykit, vyručiai! kyšiu, kad visur nėra reik, 
tižkų, augštai visuomenėj ’ Ar tai jau moteriškė, nors’1'' ------

Bulota p)ūtų ir prastuolė—tai jau ir 
Komitetui, i boba! Vadinasi, sulyg

net toks Šimkaus ir jūs visos moterė
lės, kurios esate šitoj sve-

Centralis Kom.—tai va
das visų lietuvių.

Bulota užsipuola dėl a- 
matų mokyklos steigimo. 
Bet juk mums reikės Lietu
vą atstatyt, reikės amatnin- 
kų. Męs manėm, kad rei
kia tokio prijuto, kur jauno
ji karta amatų pramoktų. 
Juk po karei ta savastis,tas 
piečius bus mūsų.-, Draugija 
—tai kaip geras biznieris 
turi rūpinties ir apie ateitį, 

j Tik po ilgo laiko gali viskas 
apsimokėti. B.eto, pusę už
laikymo to prijuto apsiėmė 
padengti Romanovskas Ko
mitetas iš Maskvos.

Ponas Bulota užpuola ant 
“Lietuvio Balso” išleidinėji
mo. Jisai užmeta, kad tas 
laikraštis išleidžiamas pini
gais nukentėjusiems nuo ka
rės šelpti. Bet aš sakau, 
kad tas laikraštis reikalin
gas. Reikia pamokint, pa
guost tas minias pabėgėlių. 
Spaustuvė ir laikraštis rei
kalingas, kad šutvert mi
nioms dvasišką peną (smar
kus plojimas).

Bulota užsipuola dėl gim
nazijų steigimo, bet valdžia 
specialiai tam tikslui davė 
100,000 rub. Kitaip nebūtų 
davusi. Įsteigimas gimna
zijų—tai begalinė laime lie
tuviams, nes tai kultūros ži
dinys. Bulota sako, kam rei
kėję Yčo gimnazijų, kad bu
vo “Žiburio”, bet “Žiburio” 
gimnazija klerikališka, tuo 
tarpu C. Kom. nėra kl ori ka
lis (Karuža ir šalininkai 
smarkiai ploja).

Bulota (perkerta): — 
O Olšauskas kame viršinin
kauja?

tišku
stovinčių žmonių.
keršija Centro

Apie tai rašo 
žmogus, kaip Leonas.

Bulota (perkerta)
Leono laiškas, skaityk tams
ta, skaityk, reik dokumenta- 
liškai.

Šimkus nebeturi “Vien. 
Liet.”. Šaukia P. Narkų į 
liudininkus. Norkus atsi
stoja ir liudija, kad Leonas

lo kurti gimnazijų, kad 
duoti jiems darbo. Žemaite 
prasta moteriškė išsimaiti 
na, o Jablonskis, girdit, uni
versitetą baigęs negalėtų 

Kur tainėj, tai jau ir bobos, kad sau duonos užsipelnyti Tas 
mokslų nėjote (trukšmingas pats su Mašiotu ir su kitais; 
plojimas. Šimkus nervuoja-1 5imVn« ?inri i inJ
si ir ką tai sako. Jisai da
bai’ supranta įklimpęs į ba
lą). Sulyg pono Šimkaus 
ta mūsų gailingoji Žemai

tė, prastuolė sodietė, tai jau 
ir boba (plojimas). Argi’ — — i j

keršija... Bulota r,eikalau- tamsta nerašei apie ją, kad 
ja, kad čia būtų “Vien.”,! ji “galva kinknoja”. O aš 
kur yra Leono laiškas, šim- pasakysiu, kad mūsų senu
kus vėliau gauna laikrašti), tė Žemaitė yra žvaigždė lie- 

skaitytItuvių literatūros; prieš ku
rią Šimkus, atsiprašant, tik 
vaikėzas (triukšmingas plo
jimas. Publikos simpatijos 
aiškiai krypsta Bulotos pu- 
. C a). Šimkus čia mums pa
sakoja apie tėvynės meilę, 

japie patriotizmą, apie Lie
tuvos pozicijų stiprinimą, 
bet štai atvažiavęs Ameri
kon, pa. važinėjęs kiek dėl 
aukų, gauna sau šiltą vie
telę Mahanoy'jaus lenkų

Leonoi
netapo

Šimkus pradeda 
“Vien. Liet.” 
“taip elgties 
pasižadėjo, kuomet 
išrinktas komitetam
gu su manim taip pasielgė, 
tai ir aš tokios draugijos 
nesigailėsiu”...

Bulota (perkerta): — 
Skaityk tamsta toliau, skai-

Šimkus (susinervavęs):— 
Aš viską skaitau...

(Prispirtas prie sienos,

šinikus: — “Tai jo žodžiai 
pasakyti man vieną kart 
ga t v ė j e ' V i Ln i u j c, k u <) m e t 
mudu viena kart skvremės 
kiekvienas sau namo”...

Bulota: — A matai. Da-

Še jums ir

Bet ponas Šimkus žiūri į in
teligentiją, kaipo neklaidin- 
giausią vadovą, kuris turi 
ganyt prastus žmones. .0 
aš pasakysiu—patįs žmonės 
tegul tvarkosi, tegul, būna 
susi šelpimas, o ne almužna. 
Kada jūs, broliai atplaukėt 
Į Ameriką, tai ir be inteli
gentų radot kelią. Taip-pat 
turėtų būti ir su pabėgėliais, 
štai, jiems paskiriama tūla 
suma ir jie patįs išsirenka 
savo viršininkus, patįs gas- 
padoriauja ir tuo būdu at

(Bulota kalbėjo antru sy
kiu 35 min. šiuo žygiu jam’ 
pavyko Įklampinti Šimkų 
dūlei tos “bobos” ir skaitli
nėmis apie pašalpos didumą. 
Šimkus nervuojasi. Povilai- 
ka jau užlipa ant steičiaus • 
ir ką tai kužda Šimkui į au
si—mokina jį. Šimkus per
kerta Bulotą).

(Pabaiga bus).
patriotas!

Šimkus čia mums pasako
jo, kad vidutiniškai pabėgė
lis gauna 29 rub. į mėnesį. 
Klausykit, ar Šimkus mano, 
kad aš ir čia susirinkusioji 
publika nieko neišmano. Ji
sai pats save įklampina. Tik

Kares šmėkla 
Švedijoj.

(Nuo mūsų korespondento 
iš Danijos).(ši inkus pabaigė kalbėt. 

Bulota savo pas labom per
kirto kelis syk jo kalbą. 
Šimkus ypatingai pradėjo 
p a i n i o t i es a tsk a i tose,

Nors Švedija yra neutra- 
liška valstybe ir laikosi nuo
šaliai nuo dabartinės karės, 
tačiaus bėgyje pastarųjų 
metų ten , galima pastebėti 
daug atmainų viduriniame 
jos gyvenime. Nuo pat pra
džios didžiosios karės Euro
poje beveik visa Švedijos 
kariumenė tapo sumobili
zuota, parubežinė sargyba 
žymiai sustiprinta—netik 
ant sausžemio, bet ir jūroje. 
Visą laiką Švedija užsilaikė 
neutrališkai pilnoje to žo
džio prasmėje ir kožnoje va
landoje buvo pasirengus 
ginti savo neutraliteto tei-

“ i rasv- 
ia. i’aigi, kad išmokinus a- 
matų 20—30 mokiniui meta
ma net 17,000 vien tik ple
ciaus pirkimui! Tai matot, 
kur nuėfo pirmutines ameri
kiečių aukos (smarkus plo
jimas). Argi tai neaikvoji- 
mas? O juk tai buvo vidur-

ir Kom.

tarų, buchgal torių.

vo daugybės, kada karės su
keltas vargas buvo jau pla
čiai išsiliepsnojęs. (ploji
mas). Argi tuomet nebuvo 
būdos? Bėda buvo didelė. 
Pačioj atskaitoj yra sako
ma, kad “išteklių buvo įna

štai Mariampolės skyrius 
reikalavo ant karto 6,000 
rub., o (’cntras galėjo duoti 
tik 2,000 rub. Vadinasi, e- 
sant tūkstančiams badau-

apie 20—30 vaikų'!
Dabar apie 100,000 rub-

Komiteto (rugs, mėn.j ant 
įtaisymo pansionų prie dvie
jų gimnazijų. Kam prašė 
dėl pansionų? Juk buvo 
200,000 pabėgėlių, o kaip Y- 
cas rašė amerikiečiams net 
500,000. Tai kas svarbiau, 
ar 800 vaiku ar tūkstančiai 
pabėgėlių? Pirma pavalgy- 
dinkit kas alkanas, o jau 
paskui mažu galima papra
šyt ir ant pansionų. Įsitė- 
mykit, kad 100,000 imta tik 
pansionų įsteigimui, o kur 
mokytojai, kur butai, kur 
žemėlapiai, kur rakandai? 
Juk vieniems mokytojams 
algų per mėnesį išeina net 
2,000 rublių. O tuomi tar
pu, pabėgėlių buvo globoja
ma tik 61,000. Bet ir tie pa
tįs neaprūpinti. Paimkit 
“Lietuvių Balsą”, perskaity
kit korespondencijas iš dau
gelio miestų—ten pilna 
skundų dėlei vargų, dėlei be
siplėtojančių ligų ir t. t.

Bet gal ištikrųjų mokyk
lų nebebuvo, kad jau taip 
reikėjo steigti Yčą gimnazi
jas. Bet aš sakau, kad mo
kyklų ir taip buvo užtekti
nai. Juk Rusijon persikėlė 
Mariampolės gimn., “Žibu
rio” gimn., Šiaulių, Joniškė
lio ūkio mok., Panevėžio se
minarija ir daug kitų. Ir 

_ _____ ____ _ _ toms mokykloms vaikų ne-
▼Vfdienių, kuriems reikė-'užteko. Mokinių jięškota

*
*

ant

*
Pirmininkas T. Matas 

skelbia debatų temą: 
centralinė dr-ja teisingai 
Šelpia nukentėjusius nuo ka
rės?” Pirmas kalba A. Bu
lota. Jisai nurodo, kad Šim
kus ir dešinieji laikraščiai 
sako, būk jisai, Bulota,šmei
žia Centralį Komitetą. Ji
sai nešmeižia, bet sako tei
sybę. Pirmoj savo kalboj 
A. Bulota paleidžia į C. K. 
keturis šūvius.

1) Už pirmas amerikiečių 
aukas C. K. pirkęs amatų 
mokyklai Vilniuj piečių 
ir mokėjęs 17,000 rub
lių, o apleidęs tūkstančius

pa- 
“ar

»4

nam tik po šimtą ir pasi
darys 100,000. Tai kas lie- 
ka prastiem žmonėms? Ant 
žmogaus gal daugiausia po 
3 dol., ar dar mažiau. Ne
veltui Kavolienė sakė “At
eity” (ne aš, bet ji sakė), 
kad ten šelpia tik gimines 
ir pažįstamus, kad tai “va
gių komitetas”. (Plojimas 
vienų ir dešiniųjų protes
tai). Aš žinau, mano opo
nentas gal pasirems ant Le-

Tūli sako, kad ten inteli
gentu nėra. Bet 1. d. rug
sėjo, kada Petrogradą už
pjovė pabėgėlių bangos, Y- 
čas, Kubilius ir šilingas, ba
ronas ši 1 i n gas’—į si tėm y k i t- 
i.šyažiuoja Voronežan ir ten 
12 dienų išbūna. Surokuo- 
kit, kiek tai lešuoja? O dar 
sako, kad intel, nėra! Jie 
ten važiuoja į iškilmes gim
nazijos atidarymo.

Taigi, gerbiamieji, dabar 
matot, kuo aš reipitiosi tvir
tindamas, kad C. K. netei
singai šelpęs žmones (smar
kus plojimas).

(Bulotai kalbant, Šimkus 
kelis sykius jį perkerta. Vė
liau Bulota tuo pačiu atsi
moka Šimkui. Publika 
klausosi labai atydžiai. Bu
lota kalbėjo 48 minutas).

Centralio Komiteto apgy
nimas./

Šimkus (nervuojasi, labai 
sušilęs): —Gerbiamieji, ap
gindamas lietuvių draugiją 
nukentėjusiems nuo karės 
šelpti, aš turiu pasakyti,kad 
ji nėra kokia ten bogadiel- 
nia. Šelpti—reiškia ne vien 
tik duonos kąsnį paduoti, 
bet rūpinties visais reikalais 
(pabriežia). Aš nestatau i- 
dealu tos draugijos veikmę, 
gali būti ir grūdeliai apsiri
kimų. Taip aš žiūriu į 
lietuvių draugiją. C. Kom. 
šelpia, kaip atskaita rodo 
114,000, o Petrogrado drau
gija 20,000, Maskvos 25,000. 
Yra dar ir kitur draugijų 
ir jos neprigulmingos. Jos 
šiandien šelpia apie 200,000 
visos.

. Šimkus: — Ten ne vienas 
Olšauskas. Jisai tik vieną 
balsą teturi.

Bulota (perkerta): — Ol
šausko dvasia ten viešpatau
ja.

Šimkus:—Gimnazijos su
traukia netik mokinius, bet 
ir mokytojus. Ten darbuo
jasi žvaigždės mūsų pedago^ 
gijos, ten Jablonskis ir kiti, 
kuriuos Bulota Įžeidžia. 
Kaip galima drįst užgaut 
Jablonskį, kuris mus išmo
kino lietuvių kalbos?

darė su geriausia intencija. 
Ten, kur reikia daugiau au-

lines, kad tik aukų daugiau

Bulota pajuo-

si vadino. O gal jis ir baro
nas, gal turi teise baronu 
vadinties? Tas titulas im
ponuoja visuomenės akyse.

Apie Jaltos sanatoriją aš 
'pasakysiu, kad ji reikalinga. 
Džiova tai baisi liga. Su 
ja reik kovot, reikia gelbė
ti jaunuomenę. Ir tam tiks
lui išleista tik 10,000 rublių, 
kas palyginamai nedaug. 
Bulota daugiau pravažinėja 
po Ameriką, pasakodamas 
apie sanatoriją, negu ji ver
ta (plojimas).

Kalbėdamas apie šelpimą 
aš pasakysiu, jog Bulota ne
teisybę pasakė, kad varg
dieniai prastai šelpiami, ir 
kad vidutiniškai ant jų išei
na tik keli doleriai. Aš ga
liu pasakyti, kad sulyg vie
tos skyrių pranešimų vidu
tiniškai ant žmogaus išeina 
29 rubliai į mėnesį. Centra
lis' Komitetas turi elgties 
bizniškai. Jisai dabar šel
pia 114,000 žmonių, užlaiko 
59 vaikų prieglaudas, apie 
100 mokyklų, turi 41 siuvi
mo įstaigą, 13 šiaučių įstai
gų, 9—dailydžių ir t. t.

Ant dvasios reikalų išleis
ta 8.871 rub. Tai ant tų 
maldaknygių, kurias čia A- 
merikoj taip išgarsino.

Bulota čia rėmėsi ant ko
kios ten tjobos Kavolienės.

> fewl
i<irH

piama. anot paties Šimkaus, 
neat-1 į 11,000—duokit kiekvienam 

skirdamas atskaitų nuo są-|po 29 rub., tai jau išeis mi- 
lioninė suma per mėnesį, o 
juk Centralis Komitetas per 
mėnesį neturi nei pusės mi- 
liono biudžete. Argi tat 
Šimkaus tvirtinimas ne ab
surdas? (publika juokiasi 
ir karštai ploja. Dabar jau 
visi mato, kad Šimkaus tvir
tinimas apie 29 rub. pašei- 
pos yra muilo burbulas).

Aš teisybę sakiau, kad 
vidutiniška pašalpa ne 29 
rub., kaip tvirtino Šimkus, 
bet. kokie 3 rub. Taip ir 
v ra. Mėnesinis biudžetas

matos.
mavo.
teresuoja publiką. Mat, iš

rųbliKa jau
Leono laiškas

nori

peikia lietuvių draugiją.kad 
nori jai keršyti. Šimkus 
manė, kad tas laiškas bus 
didžiausias jo argumentas, 
bet vėliau išėjo visai kas ki
ta. Sandoros kuopos pir
mininką Tiškiną poliemanas

Bulota: — Nors męs čia 
kalbėjom apie Centralinj 
Komitetą ir turėjom 
tuoti apie tai, i 
jisai šelpia, bet ponas šim- centams

----- i draugijos, kaip rašo Leonas, 
. yra 400,000. Atmeskit tą 

ar teisingai j 00,000 mb. ką išeina inteli- 
_x i----- ------- •.centams, tai liksis 3X.W.

kus nuėjo prie ypatiškumų į hdalinkit tą sumą tarp 11 I.-
Jeigu jau taip, tai tegul bm-

Ar Bulota Leonui

ono laiške aiškiai pasakyta,

po 3 i'u bliu s 
Tai matot, ką 
mental

Šimkus gina

Ta 
už- 
žo-

mint gatve ėjo ta kalba, 
dalyką Šimkus norėjo 
slėpti, apleisdamas tuos 
džius. Bet dabar aš jums 
pasakysiu, kada ėjo ta šne
ka, apie kurią Leonas mini. 
Ta šneka ėjo tuomet, kuo
met vienas Leonas sugriovė 
visų lietuvių, dūmos atsto
vų, kuopą ir jos tarimus. 
Tuomet męs visi, buvusieji 
ir esantieji atstovai, buvom 
išdirbę veikimo pieną ir pri
ėmę tam titrus tarimus, rei
kalaudami Lietuvai autono
mijos ir t. t. Tarpe tų at
stovų buvo net kun. Jaru- 
laitis ir Laukaitis, bet Leo
nas tą viską sugriovė. Štai 
kada ėjo ta šneka ir kada 
aš jam pasakiau, kad jeigu 
jisai, Leonas, vienas galėjo 
sugriauti visų darbą, tai ko
dėl męs, kairieji, negalim 
atsimesti nuo lietuviu drau
gijos (centralio kom.), kuo
met mus ten boikotuojama, 
kuomet ten davatkos sulyg 
kunigų komandos viską nu
taria (plojimas). Dabar, 
matot, kame čia dalykas,bet 
apie Leono laišką aš dar 
daugiau pakalbėsiu.

Ponas Šimkus čia išvadino 
Kavolienę, kuri liūdyja 
prieš Centralį Komitetą—

Kuomet Rusijos laivynas 
užklupęs vokiečiu šarvuo- 

, . _ . (čių “Albatros” sušaudė Šve-
ksis oOO.()(Hk (pj(.s jfirjų teritorijoj, be- 

. ( j veik visi švedų laikraščiai1 
neišeina day išmetinėjo Rusijai už 
\ idutim>Aai. j negUodojimą neutrališko- 
rodo doku-|Sj()S §ve(|jjos< iš savo pu-’ 

sės Švedijos valdžia diplo
matišku keliu užprotestavo 
prieš tokį rusų laivyno pa
sielgimą. Iš kitos gi pusės, 
vokiečiams bemedžiojant 
savo priešų Baltijos jūroje, 
dažnai atsitikdavo, jogei pa
starieji bandė sustabdyti 
prekybos laivus Švedijos 
vandenynuose; tuomet šve
dų kariški laivai, pildan
tieji sargybos pareigas, pri
buvę vokiečius priversdavo 
prasišalinti. Tiktai tam 
pasidėkavojant, buvo nese
niai išgelbėta kelintas Ang
lijos prekybos laivų nuo su
naikinimo.

Bet šiaip ar taip vertus, 
Švedijos simpatija laike da
bartinės karės palinkus Vo
kietijos pusėn, kadangi Ru
sija visuomet išrodė jos pa
vojingu kaimynu. Mat, Ru
sijos biurokratai, nors gana 
daug turi pavergę svetimų 
tautų po savo jungu, vis 
dar svajoja apie praplatini
mą Rusijos rybų. Pavergęs 
taip artymą Švedijai Suomi
ją (Finliandiją), rodos,šiau
rės meškinas grūmoja siek 
toliau už Baltijos jūri^ 
Švedija visuomet jautė pa 
vojų iš rytų pusės: ir nebe- 
reikalo prieš keliatą metu 
da neprasidėjus dabartinei 
karei Rusijos valdiški šni-

tautiško-
mis. Tegul pasako ponas 
Šimkus, kur tos gimnazijos 
randasi ir kokia jose išgul- 
domoji kalba.

Šimkus:—Rusiška.
Bulota:— Na, matot, iš

guldymo kalba rusų, o vadi
na' tautiškomis! (publika 
juokiasi). Kalbant apie tą 
plečiu, štai aš turiu čia “Tė
vynės” N34 (1915 m.), kur 
yra perspausdinta straips
nis iš “Liet. Žinių”. Ten ap
rašoma posėdis komisijos a- 
matų mokyklai steigti.

(Bulota cituoja nuomonę 
kun. Astrausko ir kitų, ku
rie buvo priešingi pleciaus 
pirkimui).

vo priešingas pleciaus pirki
mui. Bet, mat, Yčas ir kiti 
stiprino pozicijas, apsikasė 
tranšėjose, bet dabar tose 
tranšėjose sėdi vokiečiai, o 
Yčas ir kiti išdūmė. Pras
tas pozicijų stiprinimas.

Šimkus, nors dar neseniai 
Amerikoj, bet jau pasidarė 
geru biznierium. Žiūrėkit, 
prilygino C. K. prie biznie
rių. Biznieriams vis, mat, 
rūpi pozicijų stiprinimas ir 
geri procentai ateityje, o ką 
ten vargšai miršta, tai kas 
jiem?

Apie inteligentus aš pasa

*
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(Tąsa ant 3-čio pusi.).



LAISVB

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

pai
priežiūra keleivių randasi 

knibždėte - knibždėję žinyboje vietinių karės ap- 
Švedijoje; ištyrus Švedijos sk ričių.

' apsiginklavimo spėkas, ro
dos, Rusija prie pirmos pro
gos tykojo ją užpulti. Ne
paisant į tai, kad Rusija už
ima gana didelius plotus že
mės, bet atsakančio jos šie-Įpussalis nepaprasti 
kiams uosto į atviras jūres Į gamtos įvairumu ir 
neturi. Męs žinom, jog bėmis, nelyginant s 
Baltijos jūra dabartiniu lai- ja, kožną vasarą pritraukia 
ku priguli nuo vokiečių,tai- (’augybę"keleivių netik iš 
gi jąja Rusija pirklybos, Danijos, bet ir iš kitu kraš-

Netoli nuo Danijos, vaka
rinėj Švedijos daly, palei 
miestą Helsingborg, randasi 
prie jūrių labai gražus pus- 
salis—Kullen vadi namas.šis

savo 
grožy-

TAUTININKAI SLAPTAI RENGIASI 
PRIE DIENRAŠČIO.

pranešimą.
Skaitau reikalingu dar 

pranešti, kad bendrovė ža
dama turėti su apie $150,000 
ar $200,000 kapitalu, ir žymi

muskulų grupas kojose arba 
rankose, todėl likusieji svei
kais muskulai traukiasi ir

tai pasidaro žymus 'organo

šakinė dalis lieka apimta ir 
daugiau ar mažiau sunai
kinta. Nors ir menkas su-

dotis. Išėjimas iš Juodųjų : rė kelios laivų linijos, 
jūrių randasi turkų ranko
se. Tiktai Archangelsko 
uostu dabartės Rusija gali1 
naudotis. Bet /Archangels-1 tiniams gyventojams, 
kas randasi toli šiaurėje,’gerai klodavusi 
prie Ledinių jūrių ir žiumo-'čiams. Ši 
mis užšąla. Nors Archan- viai ten 
gelskas laike šios karės la- lengva su 
bai didelę rolę lošia, betgi iniai gyver 
susinešimas su juomi gana I ganėdinti. 
apsunkintas, I

atplūdimas

t r

dengę Chicagos tautininkai ■ gracijos įrankiai, išimtinai 
ruošia pienus naujo dien-; partijų reikalams ginti, o ne 
raščio įsteigimui. Chmie- i tarnauti plačiajai visuome- 
liauskas paskirta txioinlaiki- nei. Sumanytasai dienraš- 
niu vadovu ir jo vardu ra-Jis butui plačios bei bešališ- 
š i nė ja m i 
žymesnių 
biznierių. 
L u mums 
Žemiau jį

laiškai daugeliui kos informacijos šaltiniu, A- 
A menkos lietuvių menkos lietuviu visuomenės 
Viena tokiu laiš- ■ kultiminimo ir

garsiname. Per-J is į. tuos begaliniu; 
laišką, pagalvoki-. h* kivirčus, kurie

gi neus 
am lien

te del jo turinio. Įsitėmykit, taip gausiai yra išbujo. 
kaip slaptingai čia šnibžda- musų laikraštijoje ir kur: 

? j m;ri—viskas sekretnai.kon- 
rln? fblcnciališkai, viskas slepia- 
\ . ma nuo svieto akiu ir prašo- 
- \-jina nei ištisai, nei dalimis

‘V i negarsini žemiui talpinamo, demoralizuojančią it
tie . mūsų žmonių minias.

jeigu ir turi šiokias-tokias

milžiniškoje daugumoje 
veiksniu, darančiu didžiainesilanko, todėlei'

sprąsti, jog vieti-
ritojai tuorn 1 ny]<;(u]<aj4 jOg (]jrj)a ‘U)e-' riamasai dienraštis galėtų

VuUmm iu; B” 7”' ’ () V! party viską” darba. Kokių ! būti veikminga kontra-akei-

lio, jungiančio Archangels- 'sarop įstatymus, varžančius'?!!’ aiP^a5osc
ką su vidurine Rusija; tik;keleiviu ats.ilankyma panai-|SC 10 blJ0, jcigu as Jų suma 
prasidėjus karei Rusija su- kintų, bet karės žinyba jų 
skato tiesti geležinkelį, ku- prašymą atmetusi, 
ris jau manoma šią vasarą 
užbaigti.

Rusijos biurokratai su

Tūli keleiviai pagryžę iš

tikrinta.
Nei istisu savo turiniu, 

nei dalimis, nei prasme šisai 
laiškas nėra pranešimas

Neretai žmonės kaltina 
daktarą už tokius sudarky
mus, kada čia jis visai ne-

pilnai \ iku žmogumi. Tik 
lengvatikis daktaras gali

reikalas

vaikų paralyžiaus, nes nėra 
vaistu ir būdu nervu at
gimdė mui.

Pastel* ii na. kad vaikų pa
ralyžius nesivysto vis tolyn,

kaltas, 'rėčiaus yra varto
jama tam tikra operacija, 
kurioj sveikųjų muskulų

, raik.'-ėiai yra ])crsodinami į! kai]) daugelis kitų ligų. Jis 
padaryti, i į inkamas

ncpa<

; bus galima | 
leramam laikui atėjus.

malonu

is

u z

i Vaikų para

pozityvi, konstruktyvi dar-

lyžius

mas daugiau ar mažiau ati-jbių 
Vartojami ir tam Kartu

L liga, i
iJ‘ taisomas.
‘• tikri apsirisimai, kurie.man

Dabar kna klausimas, nuo 
ko liga paeina. Pirma laivo 
manoma, Kad kraujo sukle-

ikimšimas žinomose nugai

m u

riu >

trugiai ne s Var
eikiam ženklu.*• c

žada jau paralyžius
< Kituose atsitiki-
* gali būt galvos skau
di nugaros bei sąna- 
audėjimas ir nežymus^

pai naštai 
i kaulio smegenų vietose vra kain 101“ 
i priežastimi ligos pradžios. 
■Dabar jau nuomonė permai- 
inyta, nes ši liga žinoma nuo

klai tokie nevienodi pas į- 
vairius ligoniu^, kad neužsi- 
nmka jų ir minėti. Papras
tai tik tūlos kūno dalįs pa
ralyžiuojamos. Tečiaus yra

nors nuodas ja gimdo. At- g t' ivkimų. kada jis praside- 
rasta jam ir bakterijos, ku-pia lėtai ir manoma, jog vai
rios, manoma, daro ligą. 
Jos auginamos ir leidžia
mos į beždžiones; šios ap-

Suprantama, ’tai yra mil-' 
žiniškas darbas, nevienam 

mažam būre 
Reikalinga, 
įgiaus ge-

Turbūt, ne bepartyviskas 
jų darbas, turbūt egoistiš-'asmeniui ar 
kas jų sumanymas, jeigu jie liui įveiktinas. 
taip bijo viešumo. Ir męs ne- kad galimai ( 
suklysime pasakę, kad “Ka- riaušių mūsų spėkų 
ta liko

žius, kuris jau užkliudė ir 
tūlus kelis miestus, todėl ne-

randasi 
kapitalistais jau seniai sau'prie karės slenksčio, ir, esą, 
galvas laužo apie įgijimą to- niekad jai da nebuvo taip 
kio jūrių kelio, kuriuomi vi-'gera proga, kai]) dabar, pri- 
suomet galėtų liuesai ir sa- si()ėt prie Vokietijos, už- 
vistoviai gabenti savo pre- -llti Rusija 
kės ir išdirbinius į pjatų pa
saulio, kilus karei, idant bū
tų galima be jokių kliūčių,;, 
palaikyti susinešimas su ki- c 
tomis šalimis. j

Taigi, lengva suprasti, ro- bus minėtas salas, 
dus, kodėl Rusija jau seniai buvo tuomet įtaisius tenai tus. Tegul darbininkai pa- 
seilę ryja, žiūrėdama į Kon- keliatą tvirtovių, bet po1 mato, kame dalykas ir tegul 
stantinopolį. Iš kitos gi pu- Krimo karei Rusija buvo visi kaip vienas .stoja už pe 
sės—rodos, jog Rusija taip-j prispirta nugriauti minėtas “Naujienų” palaikymą. Tai,

i “Lietuvos” redaktorius ir
i Vanagaičio atstovas ponas

spiestų prie šio ga tankiausiai vaikai nuo 1

na į darbo pasisekimo gali
mybę. Chicagoje matosi 
dirva, nors išpradžių ir rei-ri p

Pastaruoju laiku Švedijos noms”, kurios jai, tai kum- kalauja didelio pasidarba- 
; parlamente kilo didelės dis-; panijai, tai kaip ašaka g’erk-' ' " - — •
ikusijos dėlei Alandiškųjų Įėję 
salų. Kitkart tosios salos Na, (ai dabar męs paga- 

Užgro- vom tuos ponus už uodegos,

vimo. Kaip yra už Chica- 
gos mos nežinome. Tat, su
ra a n y toj 1i Į gali o tas, i r k re i- 
piuosi į Jus, užklausdamas 
apie Jūsų nuomonę šiame 
reikale ir galimaia dirva

kas turi slogas. Kada į ap
imtąją vietą duriate arba 
gnybate.. Ligonis jaučia, bot

-ergą ir senesni ir net suau- 
da- 
ko-i

gę žmonės. Tūlų kūno 
lių muskulai, paprastai

i i egos ir e 
išsigimimas — mažėjimas.

arba išsigema į taukus

.10

t;

imtosios dalis gali, tik nega
li judėt. Daleiskime kojos

dijos ir Norvegijos pakras-jti ateityje jų neatnaujinti, 
čius, idant prasimušti prie j Minėtos salos randasi vidu- 

eu ■•t a a eiti 11 antrino i je Baltijos juros beveik ant 
krantų.

Be abejonės, tas viskas so į Stockholmą.
pusiaukelės nuo Helsingfor-

galim duoti Chmie- 1. Ar toksai dienrašti?
Jūsų nuomone, yra reika v ' K/

liko apimtos. Tuomet jos 
lieka sulenktos., nes prieša
kiniai muskulai kur kas tan
kiau lieka apimti, negu už
pakaliniai. Apimtieji mus-

J. A. CHMIELIAUSKAS1

CHICAGO, ILL.

► v l c 4, ji imu j u y. ei 111 j i c t u i* i '* v r J * vv

krėsti kitas beždžiones. Te-1muskulų. Yra vartojama 
ciaus da nėra tikrai ištirta elektros srovė ir kelios ki
tų bakterijų ypatybė ir for-!tos priemonės ligos ištiri- 
ma, nes jos yra nepaprastai, mui.
,mažos ir gali būti iš-; genia, bet ir kaulai
;koštos net per parforą. Jos 
pasirodo gerai atlaikančios 
augštą karšti ir nebijančios 
šalčio.

Netik muskulai išsi- 
arba 

t sustoja augę ir kar
tais sąnariai neturi gero su
rišiu.

Jos laikosi daugiau- greitai, apimtosios dalįs

L’žsikrė. ti todėl lengviau
siai nuo ligonio seilių, me
džiagų iš nosies ir išmatų

ja tų bakterių burnoj ir no 
syj, jei jiė neseniai persir

daug.

Vaikas turi
a

minkšti, sudribę, neturi jo
kio stangrumo savyj. Jų 
išsigimimas yra tai]) grei-

tveri vata, kurios turi būt 
storai. Maistas turi būti 
labai geras ii’ oro ga^.

tus užkrečia, todėl yra rei
kalas tokiu žmonių šalintis.

. v- Nors ir nėra da pilnai aiš- lima vra matvt iu sumaze-'i v. .. , ..* r>. v *.■. ., kaus sios ligos bakterini ap-x i • jima. Žinoma, jei vaikas. . 4 t •'i: a) prisidedami iJ. m rašymo, teciaus matos, logr • -v.7 1 , , _ riebus, sunkiau tai pastebe- . *.prie dienraščio, bendrovesl.. , v .. . , ,liga vra limpanti ir paeinaI-.insist-,.; K’- teciaus eiupinejimas <luo-lnuo gyvi) O1.‘anizmų 1

turėti

D

sama prisirengus ant žūt-! statyti ten keliatą eilių tvir-, Telefonas Drover 7110.
ar būt ginti savo teises. Jau tuvių ant Alandiškųjų salų,; Konfidenčiališka. SVARBU 
bus metai laiko, kaip Švedi-(atgabendama ten sunkias, Gerbiamasai Tautieti:— 
joje, dėl atsargumo įvesta toli-šaunančias kanuoles. į Tarp Chicagos 1
nauji laikiniai įstatymai a- Tuomet Švedijoj kilo didis būrelio yra kilęs sumany-įčio platinimą 

’pie priežiūrų svetimtaučių,'sujudimai—tūli Švedijos po- mas leisti lietuvišką dien-'kėje, c) šelpd 
atvykstančių Švedijon. Ke-;Etikai aiškino, jog : 
liavimas Švedijon dabar la- donas tvirtovių ’tai]) 
bai apsunkintas.

lietuvių b) organizuodami dienraš-;(^a suprast, jog jie sumažė

I'Uom tikslu yra pra-|
p arti dedama organizuoti 

Vos tik nuo Stockholmo reiškia, jog raštis i. 
eną, ke-i Rusija pasiryžus užpulti niškas,

leiviai labai nuosekliai ka- Švediją. Vokiečiai gi taip- žangios 
mantinėjami: kožno užsie- pat rado atsakantį momen- 'viškos pakraipos ant plataus galėtu būti, 
niečio klausiama apie gimi- tą gązdinti Švediją Rusijos Idemokratizmo pamatų, 
mo vietą, amžių, užsiėmimą, gobstumu. .manymas kilo, jaučiant di-,pavardes i
kelionės tikslą, kiek laiko ir | Rusijos vald " 
kur mano apsigyventi, kada Anglija tvirtin 
mano išvažiuoti ir t. t... dau- diškos salos tik 
gybę panašių klausimų rei-įprinamos, apsi, 
kia atsakyti ir būva labai a- 
tydžiai perveizdima kėliau-; 
rinku daiktai.
kant, statoma daugybė kliu
čių ir stačiai persekiojama 1 su profesorium 
visus tuos, kurie tik |)ribū- ’ čiai agituoja pi 
na iš užsienio. Tai]) elgiasi ( Rusija. Profuse 
Švedijos valdžia netik su su'kilęs iš vokiečių, todėlei jis 
pavaldiniais kariaujančių visa širdžia atsidavęs Vo-

sa- j bus nugriauta.
inieji politikai

valstybių, betgi ir su žmo
nėmis kaimyniškos jai Dani
jos. Taip, įsėdus į kokį nors 
laivą iš Danijos Švedijon, 
kiekvienam keleviui išduo
dama tam tikros blankus su 
eile įvairių klausimų, ku
riuos reikia pakeliui užpil
dyti. Suklupus ant kokio 
nors klausimo, arba nesura
dus svarbaus kelionės reika
lo, arba taip ką nors patėmi- 
jus įtariamo, pribuvus šve
dijon, suvis neleidžiama iš
lipt iš laivo, ir grąžinama 
tuomi pačiu laivu atgal.Daž
nai galima rasti Danijos 
laikraščiuose žinios, kur 
pranešama, jog kartais tiek 
ir tiek'keleivių tapo neįleis
ta Švedijon, kadangi pasta
rųjų atkeliavimas pasirodė 
bereikalingu arba stačiai 
negeistinu,

fen esąs gana popui iariškas

cialdemokratų spauda 
riai išmetinėja tam kares a- 
gitatoriui.

Vokietijos diplomatai irgi 
išsijuosę dirba, kad tik į- 
traukus Švediją, kaip Įtrau
kė Bulgariją, į karės sūkurį. 
Sakoma, kad Vokietija ža
da Švedijai grąžinti Suomi
ją už padėjimą jai kariauti.

Kuom tas viskas pasi
baigs, pakolei da nežinia,bet 
šiandien jau matome, kad 
karės šmėkla pradeda vai- 
dintis ir Švedijoje. S,

ju formacijinis,
ue-. raščiui iš Jūsų aniel 
j»a-1 4. Ar turite paž 
-y- gurų ir rimtų vyrų, 

. šiuom
Su- užinteresuoti ir kai]) 

As ir antrašai ?

vėjingas ne todėl, kad nuo 
rastį \ aikų paralyžius gali ap-j j0 mirtų daug, bet todėl,kad 

ir organizuodami imti tik vieną koją, arba abiijj^ padaro žmogų (vaiku) 
dien- koji, arba tik vieną ranką,’amžinu invalidu. Mat, liga 
kės? arba abi ranki,arba koja ir'griebiasi naikinti judėjimo 
tanių ranką, arba dvi kojas ir yie- nervus, t. y. tas nervų celes, 
curie na ranką, arba abi ranki iiy kurios stimuliuoja muskulus 

jilas. ,!r!prie ve-ikimo. Nervai yra 
_gali iš- opiausis žmogaus kūno an
tino da- dinys ir sunkiausiai atitai- 

Reikia. somas nors kokis jų pasiga- 
papras-. dinimas. Vaikų par: 

nors nugarkaulio smegenų

kia laikyt lauke. Maistas 
palaiko muskulų tvirtumą 
ir augimą, todėl jis turi būti 
neužmirštas, ir vaikas turi 
būti geriausiai maitinamas 
laike ligos ir po ligos a{>Ve 
per metus ir ilgiau, jei ne- 
pasitaiso. Kaip greit gali
ma, t. y. kaip tik skausmo 
nesijaučia, reikia lengvai 
braukyti apimtąją dalį. Tai 
reikia darvt 4—5 kartus 
dienoj. Elektros srovė galį 
būti pasekmingai vartojama

prie-

lyse, tečiaus retai 
neužmiršti, kad ji 
tai apima tik kurias

kietijai; agituodamas prie 
karės jis nurodinėja, kad e- 
są Rusija jei ne šiandien, 
tai vėliau vistiek užpuls

A. Mo n tvidas.

■(

Rusai įsiveržę į Vengri]** 
maršuoja pirmyn, nesutik
dami didelio pasipriešinimo 
iš austrų pusės.

*

kui motina turi būti išmo
kinta tai atlikti.

! Kita gvdvmo dali,kuri ne
prieinama motinai, turi at
likti daktaras, apie ką nėra 
reikalo kalbėti. Čia pami
nėjau svarbiausius dalykus 
ir kartais jų vienų užtenka. 
Bet užviską svarbesnis daly
kas vra neleisti vaiku ir nei
ti į tas apielinkes, kur vaikų

VOKIEČIAI SUMUŠĖ BRI
TUS ANT KRANTO 

lTeS SOMME.
įskiausios telegramos 

praneša, kad ant kranto u. 
pės Sommne vokiečiai sumu
šė britus, sulaužydami pir
mas apsigynimo linijas.

Vokiečių generalis štabas 
tvirtina, kad visame fronte 
anglų ėjimas pirmyn sulai
kytas ir dabar vokiečiai da
ro kontratakas.

L. S. S. 40 kuopos choras, Worcester, Mass., kurį vadovauja gabus ir energiškas mokytojas p. Turskis.
Jis choras dar neseniai gyvuoja, bet jau turi apie 80 dainininkų. Nors

Iš Rymo praneša, kad ita
lų kanumenė Posnia pakak 
nėj pradėjo žengti pirmyn
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MOTERIMS NAUJIENOS
SUSITVĖRĖ DRAUGIJA 

GIMDYMAMS KONT
ROLIUOTI.

Pastaromis dienomis 
tone prasidėjo smarki 

kontroliavimą 
Reikalaujama,

agi
tacija už 
gimdymų.
kad būtų leistina biednoms 
moterims žinoti, kai]) apsi
saugo! nuo didelių šeimynų, 

1 Daliname^ tam tikros kny
gutės, kur aiškinama, kaip 

įgalima apsisaugot nuo vai
kų. Už tų ky gličių dalini
mą likos areštuotas anądien 
vietos anglų socialistų laik
raščio “The Flame” redak
torius clrg. Alison, Pirma 
pas. jį atėjo detektivas ir pa
prašė tos knygutės, sakyda
mas, kad ir jis noid žinoti, 
kaip apsisaugoti nuo vaikų. 
Kaip tik jis gavo knygutę, 
tuojaus ant Alisono ofiso

(sušaukus protesto mitingą 
prieš Alisono suėmimą ir iš
nešė protesto rezoliuciją. 
Vis didesnis ir didesnis da- 

Įroma spaudimas, kad būtų 
-leista biednoms moterims 
aiškinti, kaip apsisaligot 
nuo negeistinų vaikų.

ŽODIS MERGINOMS.
Merginos prieš apsive 

siant daugiausiai turi at

keikti savo likimą. Tokios 
poros šeimyniškas gyveni
mas jau suardytas ir abudu 
jaučiasi nelaimingais.

Kad išvengus to viso, pir
miausiai merginos neprivalo 
skubintis apsivesti, bet turi 
stengtis studijuoti šeimyniš
ką gyvenimą, skaityti litera
tūrą, kurį gvildena šeimy
nišką gyvenimą ir t. t. Ka
da jau gerai išstudijuos ir 
supras šeimynišką gyveni
mą, kada jį aiškiai sau per- 
sistatys ir apgalvos, kad vi
sas tas pareigas gali išpildy
ti, tuomet jau turi pradėti

Gui de Maupassant.

Karštuole.
Vertė švenčioniškis.

Visi siunčiam! redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir, 
antrašu. Visus atsiųstus raštus fe-1 policija, 
dakcija taiso ir trumpina pagal sa-1 
vo nuožiūrą. Korespondencijos ir į 
menkesnės vertės raštai i 
spaudai naikinami, jeigu autorius ne- ; 
reikalauja grąžinti.

kreipti atydą į būsiantį sa-I mislyti apie apsivedimą ir, 
vo šeimynišką gyvenimą.Jos pasitaikius vaikinui, su ku- 
turi suprasti visa tai, kas jų nuomi galėtų sutikti tverti 
laukia, kuomet apsives, turi f šeimynišką gyvenimą, gali 
suprasti, kokias užduotis tu
ri pildyti, kuomet pradės 
vesti šeimynišką gyvenimą, 
turi suprasti visas motinos 
pareigas, kad paskui išauk- 
lejus savo kūdikius, kurie 
galėtų būti naudingi visuo
menei. Turi atsiminti, kad 
kūdikių auklėjimas, tai mo
tinos pareigos. Merginos 
turi gerai prisižiūrėti į šei
mynišką gyvenimą ir persi- 
statyti sau;' ar jos, tapusios 
šeimininkėm-motinom, galės 
tą naštą pakelti, ar nebus 
persunkti.

Dabar dauguma mūsų 
merginų į tai visai neatkrei-

Jeigu merginos daugiau 
atkreiptų atydos į nurody
tus dalykus, tuomet, neabe
joju,kad mažiau būtų nelai
mingų šeimynų. Tuomet 
daug mažiau būtų persiski- 
rimų, daug mažiau pabėgi-

kratą ir areštavo patį Ali
son ą.

Alisono suėmimas padarė 
didelį sujudimą tarp tos 
propagandos šalininkų. Net 
kapitalistų laikraščiai rašo, 

norėdama tą
gitacija sustabdyti, da dau- 

netinkami Igiau ją išplatino. Už Afiso- 
|ną užsistojo netik paprasti 

........... , “anarchistai”, bet ir žymus 
Shenandoah’rio dienraštis'amerikiečių veikėjai, dakta- 

“Evening Herald” (N170) 
patalpino platų aprašymą a- Alisono šalininku skaičius i• k

ta A.Martum. ShenandohTy teriopai.

Jurgio
pobažnyti- 
svetainėje

Knygutes apie 
apsisaugojimą nuo gimdy
mų pradėta dalinti mote
rims ir merginoms jau net 

yra veteranas ispanu-ameri-iP’ie dirbtuvių.
kiečių karės... ’ i Negana to, pereito.) suba- 

 i toj likos sutverta Alisono 
“American Socialist” (or-i vardu draugija gimdymams 

tranas Socialist Partv) N-rv i kontroliuoti. Oficialč tos
už liepos 22 rašo: “Draugas,tos draugijos būklė arba o- 
Leo Pruseika, iš “Laisvės”,’fBostone po No. 3 
Hetuvin socialistų laikraščio ’Bellingham Place.

Draugija stato savo tiks- 
< rinkti aukų Alisonui 

varyti toliaus gimdy
mui apitibežiavimo propo- 
gandą ir aiškinti žmonėms, 
kad žinoti apie tokius daly
kus nėra joks nešvarumas 
arba nedora, kaip tai tūli 
“doros” apaštalai . aiškina, 

^Laisvės” skaitytojai, kų-Įbct būtina kiekvienos moti- 
rię dar neatsiuntė! savo de-pi');; ir tėvo pareiga, 
šimtuką, susimildami atsiųs-1 Draugijos pirmininkė yra 
kite! ‘ įpeniu J. J, Jack, Harvardo

| universiteto girininkystes 
socialistų profesoriaus žmona: sekre

tai tore ponia E. Chapin Par- 
The J’et, buvusi Fairhope Orga- 
Ra-lnic School mokytoja, o ko- 

kun. Mockaus' Cerium rašytoja Stuart 
lietuviu svotai- C hase. Į veikiamąjį komi-

mažiau reikėtų pakelti var
go ir nesmagumų.

Męs gerai esame patyrę, 
kad daugiausiai jaučiasi ne
laimingomis tos, kurios 
pirm apsivedimo nesirūpino 
lavintis, neskaitė jokių kny
gų ir laikraščių, bet čiau

pia jokios atydos; jos tan- giausiai praleisdavo laiką 
Irai pasako: “Et, apsivesiu tose kompanijose, kur bač- 
ir gyvensiu taip, kaip ir l<i- jkutes tuštinamos. Taigi, se
to- g\\ena.. O kaip kitos svį^s •pirmiausiai 
gyvena, ar jos laimingos, ar ‘ _ 
nesiyraudina apsivedę, tai; 
apie tai nei neužsimena. IrjaPsl 
štai, kada apsiveda, kadajčios 
tam y a šeimininke ir motina, kas 
kada jau pamato visas mo
tinos užduotis, visus vargus 
ir visas sunkenybes, kurias = 
turi ant savo sprando vilk- 
ti, tuomet jau pradeda dę- 
junti, pradeda verkti ir kar-j 
toli: “Jeigu aš dabar būčiai 
mergina, tai daugiau nieko I 
nenorėčia”.

mes už apšvietos,
griebki- 
o kada 

e, tuomet ir pa
yrime visa 
i cikalinga.

Pinav

tai

PLAIN-ENQ/

Brooklyne, atsiimt? jau ket
virta čeki i dešimtuku fon-J 
dą. Išviso susidaro jaulginu, 
$67.10, surinktų “Laisvės” 
skaitytojais su pažadėjimu 
dar daugiau surinkti. Gera 
lekcija. Draugai amerikie
čiai gali sekti tuo pavyz
džiu”.

urios apsiveda jaunutes, 
esulaukę net 20 metų am
inus. Viena, kad jos dar 
e m a t ė gy veninio, ne s į ) ė j o

p:iranaudc>ti savo jaunomis, 
ei‘e įlomis, o antra, kad liū
dimos jaunos, vos užbaigų-, 
rara. kūdikystės dienas, ne
galėjo suprasti šeimyniško 
gyvenimo, negalėjo persista- 
uti sau tų pareigų, kurias

WATERBURIO
BIZNOIAI.'

____ - - * ■ _ a *

1 <
Cr Geriausia pirmeiviška užeiga
J pa.i

‘ Elizabeth, N. J., 
laikraštėlis “The Issue 
pina įžangos straipsnį 
Lithuanian meetings”, 
soma apie 
prakalbas.__ . ... .
nė p. Lutvino rengėjams bu- tetą Įėjo visuomenės veikč- 

Tuomet orą- ja Miss Ella Wescott, kun.

.< z

vo atsakyta, 
kalbos įvyko socialistų sve
tainėje.

Socialistai išrinko komisi
ją patikrinti gandui, kad 
tūlas būrys įtekmingų Eli- 
zabetho lietuvių (kunigi
nių) kalba, kad tokį kalbė
toją, kaip Mockų galima net 
užmušti.

Męs turime tik 10 egzem
pliorių jubilėjinio “Socialde
mokrato”. Kaina numerio 
15 centų. Tuoj atsišaukite. 
Tik nereikalaukite daugiau 
vieno egzemplioriaus.

Antrasai “Naujosios Ga
dynės” numeris jau išėjo. 
New Yorko L. S. S. kuopa, 
padedant kitoms rajono 
kuopoms rengia “Naujos 
Gadynes” naudai didelį va
karą. Los Zudermanno 
“Jonines”.

San Francisco Sus. Lietu
vių Amerikoj kuopa pasky- 
Įt “Naujosios Gadynės”

8 Puikus įa-

kun

ninkas Irwin G raniš, mote
rų lygos pirmininke Miss 
Alma Wilsner ir keliatas ki
tu žymiu amerikonu, fc V v V

deda šeimynišką gyvenimą 
vesti, tankiausiai pasijunta' 
likimo apgautomis, susidu-i 
ria su tokiais dalykais, apie; 
kuriuos pirmiau ir sapne ne- j 
sapnavo ir tuomet pradeda' 
dejuoti, pradeda verkti ir j

REIKALINGAS BAR BERYS. i

Reikalauja gero barberio arba part
nerio. Mokestis nuo $15.00 iki 
$18.00 ant savaitės. Darbo valandos 
trumpos.

CH. GERULAITIS
6 So. Riverside St., W aterbury, Conn.

APDRAUDA
Biznių visokios rūšies pardavi

mas ir pirkimas.
P A T A R N A VIM A S VIS O S E 

KALBOSE.

JOSEPH GAYSON &

ootn

liepos, Alisono draugija 
ąukė didelį viešą mitingą

Ant PARDAVIMO
Par.-įduoda Grosernč ir Bučernė la

bai ger tj vietoj, •biznis eina gerai, 
prii ža.4is pardavimo—silpna sveikata. 
Apiryvei’.ta tarpe Jietuvių ir lenkų.

J. DANDERIO
UšKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR
DRABUŽIŲ

kur buvo sakomos apie gim
dymų aprubežiavimą pra
kalbos ir platinamos tam 
tikros knygutės.

Policijos perdėtinis Crow
lev, kuris neseniai da sake 
dėsiąs visas savo pastangas,, 
kad šitą agitaciją sulaikius, 
dabar jau visai kitaip kalba. 
Kada jam pranešta apie 
rengiamą susirinkimą, jis 
atsakė:

“Jie gali laikyt mitingų 
kiek jiems patinka ir męs jų 
nestabdysim. Aš manau, 
kad aš nei policmanų tenai 
nesiųsiu klausytis, ką jų 
kalbėtojai kalba”.

Peręitoj savaitėj trans- 
j^orto darbininkų Unija buvo

žinoti, kreipkitės sekančiu adre; 
gausit pilnas informacijas apie 
kimų.
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Savininkas 12 metų praktika- S 
vęs eevorykų dirbtuvėje ir turi !( 
puiku patyrimų. į);
PUIKIAUSIOS RŪŠIES

CMOS ČEVERYKAI. į}
869 BANK ST.. Į

Real Estate and Insurance
RANI) ST., kamp. Bedford Ave.

BROOKLYN, N. Y.
(59—62)

DR. II. A. MEDOFF
Buvqs ant kamp. N. 2nd ir Berry St. 

dabar 500 GRAND ST.
Šiuom i pranešu Brooklyno lietu

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

Aš visą laiką teisingai lietuviams 
tarnavau, už tai turiu gerą vardą tar
pe jų. Meldžiu vėl atsilankyt pas ma, 
ne, o būsit užganėdinti, kaip ir se
niau. Su pagarba.

H, A. MEDOFF
ST., BROOKLYN, N. Y.

(Tąsa).
Nedidelio ūgio, daili, švelnios išvaiz

dos, įsiviniojus į brangius kailinius, sėdėjo 
priešais savo vyrą ir liūdnai žvalgėsi, kad 
dabar jai reikia važiuoti tokiam elgetiškam 
vežime.

Jos kaimynai, grafas ir grafienė Gil
bertai de Bravill, priklausė prie seniausios 
ir žymiausios Normandijoj šeimynos. Gra
fas, senas aristokratas, išdidus, visokiais 
būdais ir visokiom gudrybėm stengėsi savo 
išvaizdą ir visą kūno sudėjimą padaryti pa
našų į karaliaus Henriko IV, nuo kurio, 
pagal garsias šeimynų pasakas, tapo nėščia 
tūla ponia de-Bravill ir už tai jos vyras ga
vo grafo titulą ir tapo paskirtas provinci
jos gubernatorium.

Generalės tarybos kollega grafas Gil
bertas, buvo parlamente atstovu Orleano 
partijos. Jis apsivedė su biedna mergaite, 
kurios tėvas turėjo seną prekinį laivą. Ko
dėl jis su ja apsivedė, tai ir iki šiai dienai 
liekasi slaptybėj. Nepaisant į tai, kad gra
fienė buvo paprasto pirklelio duktė, vienok 
ją visi gerbė, nes ji buvo laba.i daili, pui
kios išvaizdos, mokėdavo apsieiti su augš- 
tesnėmis ypatomis ir net jas prie savęs 
patraukti ir dar buvo pagarsėjus,, kaipo 
mylimoji karaliaus Liudviko - Pilypo sū
naus. Todėl visi prieš ją ant pirštų vaikš
čiojo ir į jos kambarius biskį žemesnes kle- 
sos žmogui sunku būdavo pakliūti.

Ponai de Bravilliai turėjo didelį dvarą, 
kuris jiems į metus atnešdavo apie penkis 
šimtus tūkstančių lyrų gryno pelno.

Visa ta kompanija, susidedanti iš še
šių ypatų, perstatė augštesnės klesos at
stovus ir išrodė garbingais žmonėmis, ger
biančiais tikėjimą ir turinčiais savo princi
pus.

Nežinia, kokiu tai stebuklingu ir neti
kėtu būdu visos tris moteris susėdo ant vie
no suolo, greta viena kitos; šalie grafienės 
atsisėdo dvi vienuolės, kurios gnaibė ilga 
rąžančių karolėlius ir bepaliovos niurnėjo 
“Sveika-Marijas” retkarčiais imaišydamos 
n.) “Tėve Mūsų” ir “Garbė būk dievui 
Viena jų buvo apysene, rauplių sugadintu 
veidu, tartum būtų šauta Į ją iš kanuolės 
sprogstančia ’omnba. Kita gi, meilios šir
dies, dailia galva, ligujista išvaizda, labai 
skyrėsi nuo pirmosios: ji turėjo džiovą. 
;.autą nuo pcrdidelio tikėjimo, kuris žmo
gų padaro kankiniu arba bepročiu ir klajo
toju.

Priešais vienuoles sėdėjo vyrai ir mo
teris i kuriuos visi keliauninkai atkreioė 
atvda.v V z

Vyras, tai buvo pagarsėjęs demokratas 
Korniude, kurio bijodavo garbingi žmonės, 
didžiausios.perkūnijos arba galingos aud
ros. Jau dvidešimts metų, kaip jis maudo 
aluje savo didelę, rudą barzdą visuose de
mokratų kliubuose. Ant vaišinimų savo ša
lininkų jis išleido labai daug pinigu, gau
tų po mirties savo tėvo ir dabar nekantriai 
laukė republikos, kad paskui gavus šiltą 
vietelę, kurią užkariaus revoliucionieriai, 
paaukaudami savo gyvastis. Ketvirtą die
ną rugsėjo, nežinia kokiu tai būdu, o gal 
dėl didesnio pasityčiojimo ir garbingo 
žmogaus, jis gavo žinią, kad jau paskirtas 
miesto majoru, bet kada nuėjo užimti tą 
vieta, tai raštinės tarnautojai griežtai atsl- 
sakė pripažinti ji ^savo viršininku ir pildyti 
jo įsakymus, tokiu būdu jis tuojaus padavė 
rezignaciją. Pagalinus, visgi jis buvo ge
ras žmogus, stengdavosi patarnauti del la
bo savo tėvynes. Kada tėvynei pradėjo 
grėsti uavojus, tai jis energingu i užsiėmė 
org° čmuoti piliečius Į apsigyniu » pmkv 
Ja i Dalieuu;’, likosi lyglaukiuos? supilti 
knindiiii, iškirsti jauni medeliai, vi.ur is 
Ici -t's- duobė.-’, i kurias pri. šų ka iviai ę:.- 
Tera įkristi, suardyti visi keliai i vis?, lai

i, ius. pa ' klibino viską mios ? naikin
ti, kad maticavus priešui. Dabar jis ma
ne, kad la.1 .ui bus naudingas Ga-iroj, kur 
greitu i<uKu reikės kasti naujas tranšėjas 
ir daryti tą pati, kn jis čia jau spėjo atlikti.

Moteris, tai pagarsėjus savo pasielgi
mais, ])irmiaus buvus labai daili, riebi, rau
dona, už tai ir gavo Karštuolės vardą. Ne 
paisant į tai, kad ji apysenė, bet ir dabar 
stora, riebi, visas kūnas paskendęs taukuo
se, ant kurio oda labai ištempta, liemuo 
stipriai suspaustas, krūtys labai didelės ir 
išsiveržusios iš po drabužių, todėl kiekvie
nas vyras, pažiūrėjęs į ją, apsilaižo, kaip 
katinas pamatęs šiltą dešrą ir tuojaus pra
deda paskui ją sekti, kad gavus progą ir 
pasinaudojus malonumais, kuriuos galėjo 
ji suteigti. Jos veidas panašus į rožės

pumpurą, kuris rengiasi pražysti; viršui to, 
pumpuro žvilgėjo dvi juodos, puikios, kiek
vieną prie savęs viliojančios akįs, apžėlu
sios tankiom blakstienom,—žemy žavėjan-z 
čios, drėgnos, rausvos spalvos lūpos, tartum 
tik ir sutvertos dėl suteikimo saldžių buč
kių, o tarpe lūpų matėsi mažyčiai, labai 

.puikus, balti danteliai.
Apart to, tūli žmonės kalbėjo, kad ji 

buvo gamtos pervirš apdovanota ir kito
mis neapkainuojamomis malonybėmis.

Kaip tik vežime pažino, kad čia važiuo
ja Karštuole, tuojaus augštos ir doros mo- 
terįs pradėjo šnabždėti: “Su mumis važiuo
ja paleistuvė, o kokia gėda sykiu su ja bū
ti viename vežime”! — ir tie žodžiai taip 
garsiai buvo ištarti, kad net Karštuole pa
nelė galvą ir į moteris pažiūrėjo. Ji iš
plėtė savo juodas, žvilgančias akis ir taip , 
drąsiai pradėjo į keliauninkus žiūrėti, kad 
pastarieji nuleido galvas ir moterįs nustojo 
šnabždėję. Tik vienas Louaza linksmai į 
ją žiūrėjo ir gėrėjosi jos veideliu.

Bet greitai vėl visos tris moterįs pra
dėjo tarpe savęs kalbėtis; išrodė, kad šios 
merginos atsiradimas vežime, visas tris su
rišo kokiais tai draugiškais ryšiais. Joms 
rodėsi, kad jos visos tris turi susivienyti 
ir parodyti savo dorą prieš tą begėdę ir pa
leistuvę. Mat, įstatymais leista meilė, vi
suomet su didžiausia panieka žiūri į liuosą 
savo sesers meilę, nors ji būtų nei kiek n<^ 
blogesnė už pirmą.

Tris vyrai, taipgi konservatyviu ' in
stinktu surišti, pamatę Korniude, pradėjo 
kalbėti apie pinigus, apie turtą, pajuokda
mi biednesniuosius. Grafas Gubertas pra
dėjo pasakoti, kokius nuostolius jam pada
rė prūsai, bet jis tą pasakojo ramiai, archi- 
milionieriaus tonu, kuris, rodos, po metų 
laiko visai užmirš apie tuos nuostolius, 
nors jie ir labai dideli.

Karppe-Lamadonas, panešęs didelius 
nuostolius bovelnos išdirbystėj, pasirūpino 
išsiųsti i Angliją šešis šimtus tūkstančių 
frankų,-skirdamas juos juodai dienai.

Kaslink Louazo, tai jis pardavė val
džiai visą savo netikusį vyną labai augšta 
kaina ir dabar tikėjosi nuvažiavęs į Haw- 
rą iš valdžios gauti derą pinigų sumą.

Visi tri< žiūrėjoĮvienas Į kitą draugiš
komis akimis ir jau tęsi artimais žmonėmis. 
Nors jie pagal savo profesijas ir jlolitiką 
toli gražu skyrėsi vienas nuo kito, bet bu
vo surišti masonu—turčiu ryšiais ir skaitė 
savo broliais visus tuos, kuriu kišamuose z w
auksas skarabėjo.

Jie važiavo taip lėtai, kad iki dešimtai 
valandai ryto nenuvažiavo ir 4-rių myliiu 
Vyrai prieš didelius kalnus tris sykius bu
vo išlipę iš vežimo ir'ėjo pėksti. Pradėjo 
nerimauti, nes jie manė Tote papusryčiauti, 
o dabar persitikrino, kad taip važiuodami, 
tik vakare galės į Totą pribūti. Visi pra
dėjo dairytis, ar nepamatys pakeliuj kokią, 
nors karčiamėlę, kurioje galėtų užkąsti. 
Jiems besvajojant, vežimas įvažiavo į gra
be ir pakol jį iš ten išvilko, tai praėjo dvi 
valandos laiko.

Alkis pradėjo didintis,—smegenis nor
maliai negalėjo veikti, akyse darėsi tamsu, 
bet pakeliui nesimatė nei karčiamos, nei 
restauracijos, kad gavus pavalgyti: mat, 
])-risiariininias prūsų ir perėjimas išalkusių 
francūzų kareivių, nugązdino visus parda
vėjus ir jie pabėgo.

Vyrai, pamate netoli kelio kokią nors 
ūkę, Lėgo nusipirkti maisto, bet ir ten nie
ko negaudavo. nes valstiečiai, bijodami,kad. 
nuo jų kareiviai neatimtų, pirmiau viską. 
išpardavė ir dabar ipatvs badą kėnio.* ■.

Anie pirmą valanda no pietų Louazas 
pranešė, kad jo ]iilva< Drai nerimauja ir 
kelia Laidą revoliucin. reikraudamas mai
sto. Bet ir vi i kiti tą pad jautė, o alkis į 
vis didino-i ir uohiK'si, atimdamas r.orą net 
kalbėti.

Irairara rara laiko tai vienas, tai kitas 
[iraded i ;.i..vauC ir kaip tik spėja išsižioti,, 
iri Ūla", ra".a pamėgdžiodamas, taipgi iš- 
džioia ir ]\wi!iuj visi pradeda žiovauti, iš
randami iraeai savo inteligentiškumo, su- 

1 s • • v • v • • •nratimo ir mandagumo: vieni issizioja ir 
dar užstaugia kaip vilkai, kiti tuojaus sku
bina nosine užkimšti atsivėrusią skylę, o 
treti stengiasi tą atlikti visai neprasižioda
mi, kad iš burnos neišsiverstų kamuolys 
šiltų garu ir nejiadskleistu po vežimą.

Karštuole kelis sykius buvo pasilenkus/ 
tartum ko tai j ieškodama po savo andaro- 
ko padai komis. Ji pasilenkia, pakrapšto 
po padalkom, nedrąsiai pažiūri į keliaunin- r * 
kus ir vėl atsisėda. Visų veidai buvo išba- > 
lę ir nuliūdę. Louazas padėjo tvirtinti,kad g
Jis dabar už kumpį užmokėtų tūkstantį I 
frankų. Jo moteris protestuojančiai numo- 1 
jo ranka, bet paskui nusiramino. Ji visuo- f I 
met kankindavosi, kuomet girdėdavo kai- ■ 
bant vyrus, kad bereikalingai išleidžia 1
daug pinigų ir net nesuprasdavo juokų. I
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atitaisyti tik tuomet, jeigu

košvariausiai.

krautuvėse fruktų, kur ne

Tūlos draugvs-

ad apsaugojus kūdi- 
nuo užsikrėtimo ligos,

12 d. liepos taipgi buvo 
prakalbos; kalbėjo p. Nar
tus. Apie jo prakalbos tu
rini nei neminėsiu, nes veik V '

turėtų darbuotis ir žengti 
progreso keliu pirmyn.

Springfield, Ohio, yra tik

sušelpi m u i
nuo karės.
tės buvo Įnešę, kad pikniką prieš kuopos f
rengti su svaiginančiais gė- kad galima būtų išgai

vo virš 7,000 ir vedė apie 
1,400 verstų. Kur jis juos 
padėjo, tai nepaaiškino.

i prakalbų, paskaitų, 
cijų ir t. t. Kurie

būti, kad p. Martus perdaug į 
gyrėsi nuveiktais savo dar- Į{ 
bais, pasakojo, kaip jis ve

______   -.-c r —r-r—rasr-r-—atiiaisyu lik luomcu, jeigu

KORESPONDENCIJOJ"“^
degą, važiavo į Rymą, mė-,viena pažangesnė draugys

tė—tai Lietuvos Sūnų. Ten 
randasi apie 300 lietuvių ir 
prie draugystės priklauso a- 
pie 60 narių. Čia būtinai 
reikalinga sutverti L. S. S. 
kuopą. Minėtų miestų lie
tuviai energingi ir visuomet 
remia visuomenės reikalus. 
Daytono L. S. S. kuopa ir

PHILADELPHIA, PA.
Kaip Karuža keliavo 

Ryman.
13 d. liepos parvažiavo 

iš Europos L. T. S. pirm. p. 
Karuža, kuris, kaip žinoma, 
buvo išvažiavęs su tautiš
kais reikalais.1 16 d. liepos, 
L. Muzik. svetainėj sakė 
prakalbtą arba darė kaipo 
pranešimą savo “membe- 
riams”, ką jis matė ir gir
dėjo Lietuvoje, o svarbiau
sia, ką tokio nuveikė auto
nomijos klausime.

Mūsų lietuviški tautinin
kai, sulaukę savo atstovo, 
traukė į svetainę išgirsti iš 
p. K. lūpų, ką tokio svar
baus, anot vieno tautininko, 
kuris bėgo ant prakalbų, sa
kydamas: “p. K. pasakys, ką 
jam sakė popiežius apie lie
tuvių autonomiją”. Aš ir
gi nuėjau pasižiūrėti ir iš
girsti šį bei tą apie Lietuvos 
dabartinį padėjimą, many
damas, jog jis parvežė glėbį 
žinių. Ilgai nelaukiant,pra
kalbų tvarkvedis perstato 
kalbėti p. Karužą. Karuža 
išeina sveikindamas publi
ką, kad skaitlingai susirin
ko. (Nors mūs ten buvo 
prisirinkę vos tik 30 asabė- 
lių, bet visgi išreiškė padė
ką, kad jo neužmiršo ir 
skaitlingai atsilankė). To
liaus L. T. S. predsedatelius 
tęsia savo kalbą apie kelio
nę vandenynu—vargus ir tt. 
Kalba apie kelionę buvo 
nuobodi ir publika pradėjo 
net žiovaut. Paskui pradėjo 
spykir^ti apie kelionę į Ry
mą pas popiežių.

Kad aiškiau supratus,kaip 
nabagas veiteriavo Yčui, pa
duodu čia ištrauką jo kal
bos: “Man pasimačius su 
žymesniais Europos lietu
viais ir po pasikalbėjimo su 
jais, priėjome prie išvedimo, 
kad dėlei pakėlimo lietuvių 
vardo, reikia kreiptis pas 
popiežių. Ir tuojaus Euro
pos lietuviai įgaliojo mane, 
kaipo savo 
žiuoti pas popiežių tuo rei
kalu. Tuom tarpu Yčas va
žiavo į vakarų Europą su 
valdiškais reikalais, kaipo 
Rusijos dūmos atstovas. 
Taigi kartu su Yču prisiėjo 
ir man važiuoti pas popie
žių į Rymą. Mudu išvažinė
jome beveik didesnę dalį 
Europos. Buvome ir Pary
žiuj, kur tapo patirta 
daug gero tautos labui”.

Čionai K. sustojo, tartum 
liežuvis jo būtų sustingęs; 
tyli minutą laiko. Publika 
žiūri į jį... —“Norėčiau ju- 
mi pasakyti apie... bet, 
bet”... Čia ir vėl sustoja ir 
mislija, tartum norėdamas, 
ka tai nuo savo memberiu 
užslėpti. Pagaliaus, jam be
tylint, iš publikos kįla bal
sas: “Paskui pasakysit”! 
“Taip”—atsakė Karuža, pil
nas džiaugsmo. Mat, patiko 
jam tas. Toliaus ir vėl tęsia 
apie kelionę į Rymą:

“Man nepavyko nuvažiuo
ti pas popiežių. Yčas vie
nas atlankė popiežių ir kal
bėjo su juo 15 minu tų. Tar
pe kitų tautos reikalų, Y- 
čas prašė popiežiaus, kad 
paskirtų lietuvių dieną, ku
rioj viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose išgarsintų lietu
vių tautą \ Čionai p. K., už- 

. baigęs kalbėti apie prašy
mą, išsitarė, kad jis nežino, 
ar ta džiabą atliks popiežius 
ar nė^Jbet toliaus sako, kad 
popiežiui x negali veidmai
niauti, reiškia mainyti savo 
žodžių. Taigi čionai aiškiai 
matosi, kaip K. tąsėsi po vi
są Europą paskui Yėo uo-

. BHHHHHHHi BHB ■- -

tydamas Amer. lietuvių 
darbininkų kruvinai uždirb
tus dolerius. Bet už tai Ka
ruža pamate Paryžių, Lon
doną ir kitus Europos did
miesčius. Toliaus tas Lie
tuvos “mučelninkas” pasa
kojo apie Lietuvą ir jos pa
dėjimą. Apie Lietuvą nie
ko naujo nepasakė,kas skai-

žino, negu kytd jis iš Euro
pos parvažiavęs, nes jis sa
kė, kad negalėjęs nuvykti 
Lietuvon, kadangi reikėję 
išgauti iš valdžios tam tik
ras leidimas, taigi, pasak jo 
paties, sėmė visas žinias iš 
pranešimų kun.Bartuškos ir 
Bielskio, kurie irgi vos tik 
2 valandas tebuvo Lietuvo
je. Užbaigus p. K. savo kal
bą, vienas jo memberis at
sistojo ir klausia: “Gerb. p. 
K. gal malonėsite pasakyt, 
ką tokio gero girdėjote Pa
ryžiuj tautos reikaluose?” 
Karuža atsako: “Negaliu 
j ūmi to sakyt, apie tai turė
siu pasitarti su “žymesniais 
Am. liet, veikėjais”.

Reiškia, Karuža su pras
tais savo “člonkais” nenori 
daug kalbėti, jis pasikalbės 
su Šliupais, Rimkomis ir pa
našiais lietuviu tautos šu- v

perdaug žinosit. Mat, jūs 
mulkiai esate prieš ji, nes 
jam suteikėt geras vakaci- 
ias, išleisdami į Europą pa- 
sivažinėt ir laukėte, kuomet 
iis parvažiuos,.ką nors nau- 

Dabar ki
li ą gero 
keliauda-

jo išgirsti.
la klausimas
nuveikė Karuža
mas po Europą Liet Šel
pimo ir Lietuvos Autonomi
jos klausime? Antra— ką

atstova *

»

draugystės yra nutariusios 
surengti A. Bulotai ir že
maitei prakalbas.

Apielinkės didmioctis — 
tai Cincinnati. Čia neseniai 
susitvėrė S. L. A.-50 kuopa, 
bet visas lietuvių judėjimas 
apmiręs ir darbuotis negali
ma pradėti. Nors čia ma
žai lietuvių, bet ir tuos ne
galima sukviesti, kad ką 
naudingą pradėjus veikti. 
Kovo mėnesį tapo sutvertas 
choras, bet ir tas greitai mi
rė.

Columbus, Ohio, taipgi 
lietuvių nemažas būrelis,bet 
tarpe jų jokio veikimo nesi
girdi ir nežinau, ar ten ran
dasi kokia nors draugystė, 
kuri užsiimtu visuomeniš
kais reikalais.

Kad pradėjus kokį nors 
visuomenišką darbą, pir
miausiai reikalinga minė
tuose miestuose surengti 
prakalbas. Tas lengva at
likti, nes visi miestai ran
dasi netoli vienas kito, — 
pradėjus nuo Cincinnati ir 
baigiant Columbus.

Kad atsiekus savo tikslą, 
norima surengti maršrutą 
ir pakviesti kalbėtoju. Ku
činską. Day tono draugai tą 
darbą turėtų pirmyn pastū
mėti.

Taigi draugai ir draugės, 
kurie matote, kad minėtuose 
miestuose reikalingos pra
kalbos, prisidekite prie su
rengimo maršruto ir užkvie- 
timo kalbėtojum drg. Ku
činsko. Su visokiais reika
lais maršruto rengime, 
kreipkitės šiuo adresu: F. 
Gražis, Box 431, Dayton, 
Ohio, o jis suteiks visas rai

tai jokiu būdu negali, nes vi
si vežikai draugiškai laikosi 
vienybės, o streikieriai ne
duoda streiklaužiams nėr 
pasisukti ant gatvės. Kas
dien būna susirėmimai 
streikierių su streiklaužiais, 
bet kapitalistai pastatė ne
išpasakytai didelę minią po
licijos, taip kad atakos vi
suomet pasibaigia skaitlin
gu streikierių areštu.

Šeimininkai nutarė kelti 
milionus nuostoliu, bet bū- 
tinai pergalėti, streikuoto
jus. Kapitalistai savo advo
katui pažadėjo 100,000 dole
rių už sulaužymą streiko 
ir tas, žinoma, organizuoja 

sau gaują, nesigaili būdu 
ir priemonių persekiojimui

streiko.
G ai u t i n a m pe r gal ė ji m u i 

darbininkų kapitalistai ren
ka vieną milioną dolerių ir 
$350,000.00 jau surinko.

Kapitalistai apipylė pini
gais Volf’ą, kuris pasiryžo 
būtinai paleisti sustojusių 
laivų reisus Didžvandeny, o 
Alexander’ą—kad surinktų 
nemažiau minono doleriu 
fondan kovai su streikuo
jančiais darbininkais.

Panašios rūšies streikai 
dabar tęsiasi beveik visuose 
Didžvandenio portuose, bet 
niekur kapitalistai taip 
žiauriai nemalšino savo ex
pl o a t u o j am ų vergų - darbi
ninkų, kaip kad San Fran
cisco. Kast. Norkus.

lūs. Šios “prakalbos” aiš
kiai parodė, kaip darbinin
kai atsineša linkui kunigė
lio, kuris siūlosi būti jų va
dovu ir pradeda jiems reng
ti “darbininkiškas” prakal
bas.

Atydai Lietuvii|
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS Už&MĖ VOKIEČIAI. \
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

mi r m.s užimtose vietose vokiečiais. Męs tarime

, Sutartį su Vokietijos Banka
Perline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos ne- 
aug.ščrau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti dauginu informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

kos ir kiti panašus darbinin
kų mulkintojai, kurie, va
žinėdami Amer. lietuvių ap
gyventose kolionijose šūka
vo. jogei jie eina ir eis de
mokratiškiausiais keliais? 
O dabar p. K. parvažiavęs 
iŠ Europos, viską nuo dar
bininkų slepia? Man rodos, kalingas žinias.

WATERBURY, CONN.
16 d. liepos buvo piknikas 

L. S. S. 34 kuopos. Viskas 
labai puikiai pavyko. Bu
vo įvairių žaislų; už lenkty
nes skirta dovanų “Laisvė”, 
“Naujoji Gadynė” ir “Kelei
vis”. Reikia pažymėti, kad 
visasa dovanas gavo mote
ris. Taipgi kalbėjo A. Bu
lota. Reikia stebėtis iš mū
sų tautininkų: kada Bulota 
kalbėjo, tai jie vis šaukė, 
kad meluoji, bet kada kalbė
tojas užbaigė kalbą ir prašė, 
kad duotų klausimų, tuomet 
jie tylėjo, tartum vandens 
į burną įgėrę.

17 d. liepos buvo paskai-

dant pabėgėlius pritrūko pi
nigų, tai į Petrapilę siuntė 
net tris telegramas, bet iš 
ten negavo jokio atsakymo; 
tuomet pats važiavo į Petra- 
pilę parsivežti-pinigų. A- 
belnai, kalba neaiški, supai
niota ir publiką neužganė
dino. Ant pabaigos neuž
miršo pagirti ir oberpolic- 
meisteri kun. Olšauski, ku- 
ris revoliucijos metu išdavi
nėjo valdžiai darbininkus. 
Atiku surinkta 11 doleriu su 
centais.

Antras kalbėjo p. S. Ge
gužis. Jis savo užduotį atli
ko neblogai. Pasmerkė ka
res, nurodė jų baisenybes, 
aiškino, kam jos neša nau
dą ir sakė, kad visos tautos 
privalėtų nekovoti tarpe sa
vęs, bet vienybėj gyventi.

Žmonių buvo mažai, viržį 
40 žmonių. V. ž. |

Jei. 4026 Greenpoint R. Kručas, Sav.
RAPHAEL STUDIO

ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
'Fotografuojame dieną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 va), vakaro.

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.

starasis nurodė, kad revizi- ti. Prie tokių apsireiškimų, 
ja padarius neteisingą apy-1 reikalinga tuojaus kreiptis 
skaitą, priskaitydama jam pas gydytoją.
10 piešų viršaus. Nutarta, 
kad Baltušninkas visus pi- kiu 
nigus perduotų naujam iž-1 laikykite juos namuose ir 
dininkui, o kuomet bus su- užlaikykite
rasta klaida, tuomet 10 pie- Užlaikykite savo stubas šva- 
su jam taps sugrąžinta. J. riai, į langus įdėkite siete- 
J. Baltušnikas prižadėjo pi-'liūs, kad musių stuboj ne- 
nigus perduoti 4 d. balan-'būtų.
džio. ! “Jeigu tik patėmysite,kad

Buvo svarstyta apie per-į kūdikis serga, tuojaus apie 
kėlimą kuopos susirinkimų lai praneškite sveikatos de* 
į kitą butą, mokant 2 piesas partmentui.
į mėnesį. Kuopos susirinki-{ “Neleiskite kūdikių Į vie
nius atrado vietos pas A. O- šus susirinkimus, šalinkitės 
lekną ir Žvirblį. nuo tų vietų, kur daug su

puvo įnešta, kad Sąjunga sispiečia žmonių, ypač krau
tuvėse ir kitose įstaigose, 
nevažinėkite su kūdikiais 
gatvekariais.

užtektų darbininkams dėtis 
prie tokio darbo, iš kurio 
nieks neišeina, kaip tik sa
vęs išjuokimas ir bereika
lingai pinigų eikvojimas.

Kaz. Burė.

ORGANIZUOKIME OHIO 
VALSTIJOJ DARBININ

KUS.

klausimas apie organizavi
mą darbininku Ohio valsti
joj, tik iki šiol neatsirado 

tokių žmonių, kurie būti] 
tuo darbu užsiėmę, 
dabar pradėjo atsirasti 
nur, tai kitur daugiau 
sipratusių darbininkų,

su-
ku-

ni nkus iš letarginio miego. 
Pietinėj daly, netoli Ken
tucky valstijos, randasi ke- 
liatas miestų, kuriuose nuo 
semi laikų gyvena lietuviai, 
liet tarpe jų niekas nieko 
neveikė.

Pastaruoju laiku smarkiai 
pasidarbavo Gražis, su
rengdamas kun. Mockui 
prakalbas. Tuomi likosi už- 
interesuoti keliu miesteliu 
lietuviai ir pradėjo organi
zuotis. Vienok toli gražu, 
kad būtu mūsų tikslas at- v v
siektas.

Dayton’e susitvėrė L. S. S. 
kuopa, bet draugai išsyk 
perdaug atvirai pradėjo 
darbuotis ir kovoti su fa
natikais, tokiu būdu tarpe 
vietos lietuvių neteko visuo
menėj įtekmės. Supranta
ma, tas klaidas galima būtų

J. D. Bendokaitis.

Laivu liodotu streikas 
kolkas nedavė jokių rezulta
tų. Neišpasakytai žingeidi 
streiko procedūra t. y., ko
va kapitalistų su streikuo- 
lančiais darbininkais. Jau 
kelios savaitės, kaip streikas 
eina, bet darbininkai tvirtai 
laikosi. Pilnos San Fran
cisco prieplaukos neišlioduo- 
tų laivų. Bosų unija 
turi didelius nuostolius, bet 
ne per aguonos grūdą ne- 
r. u s i 1 oi d ž i a d a r bi n i n k a m s— 
reikalauja pilnos jų (darbi
ninkų) kapituliacijos.

Streikuojančius pe rsek i o- 
ja visokiais žiauriais bu

te A. Bulota temoj: “Lie
tuvos Autonomija” .Žmonių 
buvo nedaug, bet kurie at
silankė, tai pilnai likosi už
siganėdinę. Prelegentas sa
vo užduotį atliko gerai. Per-

burėl.iui”. Aukų surinkta 
penki doleriai -su centais.

Nuvargęs.

MAHANOY CITY, PA.
Tai bent prakalbos!

Mūsų kunigėlis iš sakyk
los paskelbė, kad 8 d. lie
pos bus didžiausios prakal
bos ir kalbės garsiausi kal
bėtojai, todėl liepė koskait- 
lingiausiai susirinkti. Su
laukus minėtos dienos, at-

kurie per visa savaitę laiko 
prakaitavo, rengdamiesi so-

streiko vadovas drg. Morfi 
tapo areštuotas ir pasodin
tas kalėjimam

Kapitalistų agentai ran
kioja iš visokių pritonų be-

“Nn. šiandien socialistams 
kaili iškaršime!” Bet kada 
Įėjo i svetainę, tai nusigan
do pamatę ’publiką: ant ka
džiu sėdėjo čieli trįs vyčiai!

jos išmatas, iš kuriu išviso 
susidarė vos 2,000. Tie 2,000 
streiklaužiu ir laivų tarnau
tojai dirba per dienas ir 
naktis po policijos sargyba, 
gaudami po 85 c. už valan
da.

Per para streiklaužiai iš- 
lioduoja 1, o kartais 2 lai
vu, pilnų gi—užsivilkusių 
stovi apie 53 ir vis kas kart 
pribūna iš Australijos, Ha
waii’jo ir Philipinų salų, iš 
Japonijos ir iš kitur.

Prikrauti laivus kapitalis-

svetainę, patrypinėjo ir iš
keliavo Į ten, iš kur buvo at
keliavo.

Tai dar pirmos tokios 
“prakalbos” mūsų mieste 
buvo. Matomai ir parapijo- 
nai pradeda suprasti nau
dingumą kunigėlio rengia
mų prakalbų ir todėl taip 
“skaitlingai” atsilanko pa
klausyti, ką kalbėtojai pa
sakys. Mat, kunigėlis pa
sakė, kad kalbėtojai kalbė
sią apie darbininki/reika-

GARDNER, MASS.
9 d. liepos buvo piknikas,

kurį surengė vietos penkios norės sakyti prakalbas ai 
draugystes. Pelnas skirtas skaityti prelekcijas, tai pri- 

nukentejusių A’alo pranešti kuopos sekre- ^varjaį užlaikoma ir neap- 
toriui už. 10 dienų anksčiau paugojama nuo musių ir ki- 

š kuopos susirinkimą, tokfų lėkiojančių vabalėliu 
įnti'ncs tankiai tokiais fj’ukta^ 
ies" galima užsikrėsti arba už-- 

... krėsti minėta liga.
usirinkimui prasidėjo! oXcl(?iskite gavo kūdikių 

ujai siį-'?u kitais bučiuotis ir geriau 
suscipi- patys jų nebučiuokite, ntF 

gali būti taip, kad jūsų uo
si se arba burnoj jau yra tos 
ligos simptomai. Neleiskite 

i _. 1 vo kūdikiui sykiu būti viename 
Teisėjas nur()(te, !kanibary su tais šeimynos 

. lirinktos auko^ • nar’jais> kurie serga, nes ne- 
tai nėra jo-1bus pasiųstos ten, kur p1-įtinote, kokia liga jie serga.

rymais, bet tas jų Įnešimas.ir daugiau publikos suk 
tapo didžiumos atmestas, ti.
Tokiu būdu piknikas buvo | 
be svaiginančių gėrynių.

Žmonių buvo nemažai, bet tvertos draugystės i 
pelno liko tik 18 dolerių su jnui nukentėjusių nuo karės, 
centais, — tai labai mažai. Kadangi susirinkime buvo

Reikia pažymėti, kad dau-(tos draugystės agitatorių, 
gelis buvo neužsiganėdinę ir į tai diskusijos 1 
per visą laiką niurnėjo, kad .smarkios. r" 
nieko nesą. Mat, be. alaus (kad visos surinktos aukos ’ nar'iais, kurie serga, nes ne* 

! v• i* ••
tuomet džiuma tos draugystės na-Į 

rių nubalsuos. Kadangi! 
prie tos draugystės didžiu- 

!ma priklauso klerikalų, tai.
15 d. liepos buvo garsiu-j be abejonės ir aukos bus 

ta , kad bus prakalbos L.'siunčiamos klerikalų fon- 
S. 89 kuopos ir kalbės drg. dui. Tapo nurodyta, kad 
AI. Akelaitis iš Norwood, į susipratę darbininkai nepri- 
Mass. Kadangi kalbėtojas,valo prie tos jų draugys- 
nenribuvo. tai ir prakalbos, tės prisidėti ir savo aukomis 
.neįvyko. Publika likosi su- remti, 
vedžiota ir labai pyko ant 
rengėjų. Geistina būtų,kad 
ant toliaus tokiu kladu ne- v v

kio linksmumo ir 
prisieina niurnėti. “Neduokite kūdikiams 

vartoti svetimų, jau naudo
tu nosiniu ir kitokiu drabu
žių; neduokite valgyti ir 
gerti iš tų indų, iš kurių visi

Tapo nurodyta, kad jie nebus verdančiam vande
ny išplauti. Taipgi neduo
kite vartotų ir nenuplautų 
peiliu, sakučiu ir šaukštų. ▲ » 1 * *

M. Dagilius.

Tėvu atvdai.€ *

iriai ir laikykite kūdikius 
Išvariai. Jeigu jūs patys ne- 
jUŽsikrėsite ir neatnešite į 
savo namus tos ligos, tuo* 
niet ir kūdikiai bus apsaib

u. liepos tūli atgalei- } 
viai-galvočiai, kurie sako ei-', 
na pirmyn, surengė pikniką,įtarpe vietos gyventojų. Tuo- •! 
kad paredžiu: Ti:U.7 Trtu ‘ ‘ ‘ - • i
viams pavyzdį, kaip reikia reJKia elgtis, kad apsaugo- ;

emisija išleido tam tikrus 
tsišaukimus ir išplatino

odžius vietos lietu- se lapeliuose nurodoma.kaip 'į
.. M • . I....’ 1 ___ ___ *

“Jeigu tik pastebėsite,kad 
jūsų kūdikiai suserga, tuo- 
jaus telefonuokite Health 
Bureau Jersey City 3600.

I

kūdikius nuo tos baisio
pasiėmė Bet de;

užyardijo tuviu moterų
Ženočių pik- pranta tų lapelių turinio ir 
-ą naktį gan- net nežino, kam policmanai 

augesnieji jU()S išnešiojo po visas stu- 
žmonės iš to jų pikniko tu-|})a? 

rvn v’rl 11 c tii/aI.’/a •__

kias tai ganyklas, 
degtinės, alaus, 
savo pikniką 
nikų” ir per v 
dė poras. P

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

Iš lietuvių veikimo.
25 d. kovo buvo susirinki

mas L. S. S. Ar. 2 kuopos. 
Apa?t kitko pareikalauta, 
kad buvęs iždininkas J. Bal- 
tųšnikas atsiteistų su Sąjun
ga, kurip dar iki \ šiam lai
kui nebuvo atsiteisęs. Pa-

nesu-

s. Kadangi tuos patari
mus privalo kiekviena moti
na žinoti, tai čia ir paduodu 
svarbesnes ištraukas.

“Tėvai privalo apsaugoti 
savo kūdikius nuo tos bai
sios ligos. Pirmi ligos ap
sireiškimai,—tai paprasta 
karštligė, greitu laiku pra
deda skaudėti nugarkaulis 
ir kiti kūno sąnariai, apsi
reiškia sloga, paliuosuoja 
vidurius ir pradeda vemti. 
Tankiai pradeda prakaituo-

Taigi, jeigu tėvams yra 
brangus kūdikiai, tai jie 
privalo prisilaikyti šių pa
tarimų. Tiesa, lietuviai 
darbininkai gyvena prasto
se šlubose ir ant pasmirdu
sių gatvių, bet visgi reikia 
stengtis švariau užsilaikyti 
ir apsisaugoti nuo tos bai
sios ligos.

D. F. Pilka.

,4
1i

REIKALINGAS FOTOGRAFISTA&
Reikalingas lietuvis fotografiatMt 

mokąs atsakančiai darbą. Geistinu 
kad mokėtų lenkišką kalbą. Mokea* 
tis nuo $16.00 'iki $>8.00 ant savajr 
t&B.

AtsiAaukit greit.
M. F. TRAKIMAS
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ORAKULO PATARIMAI.

Klausimai:—

Dar ne.
MUZIKOS

tamsta “Darbininką”.

žemai nenupuoliau.Dzūkas.

Mi

DIREKTORIUS.
laidojo numirusius

didžiausia 
i receptai 

daktarų.
aptieka 

i valstijoj.

norą,
K vie
ir

ir sveikame krašte, kur

? 1 ,')U
1 j»0

<i.es !<• dienų 
ir eis kain 
j s m <> k s i o

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA

JUOKŲ KĄSNELIAI

—(J erai

1) Dulko lietuviški aptie- 
•riai draugauja : u sen-

mergėmis f
2)Galbūt tu žinai, kokioj

piežium apie lietuviu reika
lus?

LAISVE

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į giluma RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MAS’ŲS. 'taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.

PRIIMU PINIGUS TAUl’INIMUI ant 4% metams nuo šimto.
MANO BANKA RANDASI 1*0 PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 

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

TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
ir Al AHAi. .J DI 1UE1MUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
.Uei Ii, j j“ t t. ZŪHA.NDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
(.RoM A'LOMS.
G E NE R A L1 š K A AGENTŪRA L AIV A K () R ČIŲ—š IP K O R ČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
i . Eilia: 1.75 CLINTON AVEStreet, maspeth, i

NEW YORK, Borough of H oklyn.

jam:
—Dabar, kunigėli, greitai 

neškis, nes tuojaus išbėgs 
sargas su šluota.

Ką sako vyrai, jeigu sugau
na savo pačias su burdingie-1) Žinai, bratku,lietuviški 

aptiekoriai draugauja su 
senmergėmis dėl biznio. 
Mat, senmergėms reikia 
daug naudelio ir pento, kad 
greičiau vaikiną prisiviliot. 
Priegtam senmergės tan
kiau serga, negu jaunos. Tą ’ “griešninki.i 
žinodami lietuviški aptieko- 
liai draugauja su jomis, kad 
•padarius gerti bizni iš jų. no pačia 
Apart to, jos turi daug pini-,'aš tave 
gų, na, o kur pinigai, ten ir(mane Į)rigaudinėji, 
draugai

Pas lietuvius labai tankiai 
atsitinka,

i lai i joniškai, o

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

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, k am p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

JUS GALETE IŠAUGU!
PLAUKUS

Juozas
GRABORTUS

Garšva
(Undertaker)

LAIDOTUVIŲ
Išbalsanuioju ir

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Green point

Telephone 78G7 Main

Farmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Parmenu Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 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 warant uotus popierius. 
Deeds ir čystus 
extra mokesčiu, 
visokio didumo 
dirbtų, su užset 
ir Budnikais.

Abstraktus be jokių 
Męs turime šimtus 

farmų parduoti: iš
tiš javais, su sodai.- 
žeme derlingiausia:

lygi, sū juodžemiu ir moliu, ir 
su gera smielžerne. Geriausia 
dėl visokių javų, daržovių, sodi 
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mes neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotai', 
$6.00 akeris ir brangiau 
išmokėjimų. Kiek v 
žemes p.'isiimti, ir 
išmokėti, j ydamas 
riaušių farma. 
pirkti žemės nes 
gyn. Atvažiuoki' 
tikriname jus, ka' 
gal savo 
dėk ingi, 
bininkus 
gražiame 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, api'linko pirklybinio miesto 
Scottville’čs ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose formas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų. kad apie mies
tų nei pam išlyti nenorėsite. Turė
site ant farmos .-'’u užtikrinta gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site j kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c

Tikras adresas:

A.KIEDIS & C0
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTT VILLE, MICHI G A N.

žemė

Į JO 
leilirvų 
tokios 

m ieste

pigiai.
ant
gali

di rbdi.mas
tokiu bū

Pasiskubinkite nu si- 
ji greit eina bran- 

pas mus, męs už-

ir už ką būsite mums 
ame visus miestų dar

bi zn ie r i us apsi gyvon t i 
ra

Telephone Yard* 151 er IKK

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA 
chicagoje Ari ILK A

Męa užlaikome kuogeriausius ▼ aistun. Su didele atyda iftpiidam 
receptu* kaip Amerikon, taip ir Kumpo* daktarų. Patarimas 
laiikua suteikiam dykai.

Savin’nkaa Ir Provlsoriua
F. A. JOZAPAIHS

1C»1 SO. HAI.STEIJ STREET. CHICAGO. ILL.
Gyvenimo telephone Drover 7781.

GALIMA UŽSIRASYT1

par.iuo' 1 imtut 
kili va’.-! u : Ii 
hęm.-. i>onka 2 
k a 2’> ir oūc.

LIETUVIŠKA APTIEKA
sad gavome daugybę daiktų, 

t; oro antsyk del dvieju aptinku, galime 
ir pir au. negu kitur, f’as mus randasi šito- 
IAS. lai.ai giras nuo kosulio vaikams ir dide- 
lAI’H AS. Liniinentas dėl reumatizmo. Bon- 
a lietuviška TR.EJANKA, bak>as 25 ir 50c. 
alingi dėl įva'rių ligų žiemos laike. 5) ĮVAT- 
ATAU/.INIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 

aptieko- 
atsilan- 
laiškus,

RUS VAISTAI Dėl 
KVEPIANČIŲ MUILŲ 
visokių CREAM’Ų dėl 
durių. Bonka '>()<•. Kraujo Valytojas — bunka $1.00. Mūsų 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame 
kyli. Visas pvr.-iuntino .ėšas apmokame męs. Siunčiant 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietu vilkai Aptiekoriun
41 • So. 2nd Street. kampa* Union At«

Skyrius: 715 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

So. Boston. M

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ

NAS VISAM” SO. 
BOSTONE.

m ai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS M ATBUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 VV. Broadway 
So. Boston, Maw.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IP 
MOTERIŲ.tu,

Ar slinka. jums pluakat?
Ar pražilę tusu plaukai nuo metu? Ar 

nžkresti kokias nors Ue sveikumais ir 
limpant'! jie?

Ar randas plaiskoteM niežas odos galvos?
.\r jHiuki, Ikh pradedi plikti?
Ar kent irt kas iš aukščiau pasakytu Ilgy, 

tai stenkit.s apsaugunli jos. ("'Asakykete 
iniostruta knygute justi prigimtą kalba:

Barasita europis gar 
kiui"jc randas įvairios

Grąžyt*'' plauku,—sudi 
Olios galvos. Priežastis

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

NEWARKO į
AKUŠERE. A i

į pries poną 
būti man

! mylėti! O

, rngana, 
an ir tu

J lik tu 
prisiekei

ištikima, mane 
dabar... Dieve, 
man darvt?...

Vienok Orakulas gavo tele-1 Bet visai kitaip pasielgia 
gramą iš Romos, kad jiedu |protingas vyras. Jeigu ji- 
kalbėjosi apie lietuviu rei-’sai užtinka griešninkus, tai 
kalus rusiškai. '<ako: “A-a! sveiki-gvvi!

Malonu jus matyt. Ko jūs 
t, :n išsigandot? Ko stovi-

Brooklyno*■

mu. Jos išrado, kad jeigu 
čeverykai spaudžia kojas— 
tai ženklas, kad bus lietaus.

te? Ats-isėskit, pasikalbė
sim. Tu, Jurgi, jauskis pas 
mane liuesai, kaip namie. 
Pagalinus tu ir darai,kaip

Dzūkas

Gerai atsakė.
Kartą poetas Puškinas 

buvo svečiuose. Šeiminin
kė, stovėdama prie stalo,už
klausė:

—Ponas Puškine, kuomi 
norėtum būti?

namie, laip, taip, tamsta, 
aš matau, kad judu su ma
no pačia mylitės. Ar ne 
taip, ką? Na, žinoma, ^šir
džiai neprisakysi, ką mylėti.

ingo Specialisto.
Žinios:
'imas plauko Ir 
slinkimo plauki; 
sveikatų ir l.'air-

ginti plaukus.— lt kaip lai i penktus sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai 
— Barzda.—ir lieka vunes nuo užganuuintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gak'tne pert įkrenti kiekviena, kad 

gyduoles (’Al.V.UTKA sulaiko slinkimų 
plauku prašalina plaiskotcs ir augina gra
žius plaukus l-ž 10 centu arba kra<soa 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučvm<' kiekvienam dolerine dėžute 
Calvacura-—os N. 1 ii knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.“ išplaukėte žemiau atspau
stų k-u]>onų ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 543, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 546, Union, N. Y.
Siuviu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųst) 
man tojaus jusu dolerini dėžute Calvacura 
N. 1 ir knygute ■ “Teisybe Apie Plaukus.“ 
Ll’asiuskelv sykiui kuponą su jusu antrašu.)

Bjaurlat**unt «kau*maf> dantų 
sustabdomai antcyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio nkausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “pinte” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

40$—410 So. 2nd SU

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

daug švaresnės, kuomet šį 
miestą apleido keli lietuvis-

pasaKysiu: pasiimk mano 
pačią ir gyvenk sau su ja vi
suomet, taip, kaip šiandien. 
O tu, mano miela, pasiimk 
savo tinksus ir... laimingos

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

376 Selkirk Avenue

t

'Die savo turtą:
CO

kataliku

mo no grabą imi tris šimtusBrooklyno senberniai, pa
mate merginas alpsta. V ie
nas iš jų pasidarė didelį de-'tai audriausiu būdu, 
mičių. Mat, pamatęs mer- paliks visas mano tu

T * v, 5 ® 
X) ►- c ® o 
O 2 ... *tn f/ž

(lino.
* Katalikas

tam r

Brooklyne atsidarė plepė-

prefektu yra pagarsėjęs I. 
W. W. sorkininkas. Plepė
jimo repeticijos laikomos 
ant Roebling St. mėšlyno.

Pagelbėjo jam.
Mažas vaikas norėjo pa

spausti gražaus namo skam
butį, bet niekaip negalėjo 
pasiekti. Eidamas gatve 
kunigas tai pamatė ir sako 
jam:

—Palauk, vaikuti, jeigu 
tu nepasieki, tai aš už tave

padėjo i mii'U-

o v 7.. .
" g 
o -T * į S 
x X' 5’5'.

2 ° 5.

XL 2- W

Pabaigtini Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplioinuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi jerai apsipažinua su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O, STROLIENĖ
J JauniŠkaiti
I X1D Walnut St.,NEW’AR, N J.
d 3052
jį telefonas 4()85

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėt 
apturėti per pačt 
Nuo Reumatizmo 
Kraujo Valytojas

Tro.'anka 50c ir $1 *’O 
s gyduoles nuo 

visokių ligų, kurio.' čia dar nepaminė
tos, galima gauti nėr paštą.

P. A. URBANAVIČIUS

Geriausias būdas del itrrninx
Neturi stokin>t nei viename name 

l)-ro Rlchter'lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numykėte 

naminių būdų pas lotuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ“

25c. tr 50c. buteHiika* vi*ot« iptiekoao arb* 1 
wiH.'iai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-SO Wwhlntfton Street, New York. N. Y,

Mark*t

BROOK I.Y N.

DAKTARAS

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetikų ir 
lietuvių kalinis gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai lr knyga DYKAL Įdėk stempq. Adresas:

lietuviu Korespoudeucijiue Mokykla, 1327 N.RobeySLChicag*

Gentiniais popieriais ir ma
nė, kad jis gudriau atliko.

Žydas pasiėmė graban lin
dėtus G00 dolerių, o jų vie
ton išrašė čekį ant numirė
lio vardo vertės 900 dolerių.

Kadangi čekio nieks nega
li išmainyti, kaip tik pats 
numirėlis, tai žydo dovana 
pripažinta gudriausia ir 
jam kliuvo nabašnyko tur
tas.

■r o’ rm • 
* 3 M
g-iTg» 5 2.3 2
— X _ M ° w O 3 CL(T> ® •cr *

2*. 3
- 2. * *

e 5* J- m

c 9

o

IRĘ-

i w

į Akušerkaį 
į Pabaigų*! kursą Woman* Medic*. U 
fl College, Baltimore, Md. fl
J? Piuekmingai atlieka eavo darba prie 0 
9 gimdymą, taipgi suteikia visokiai rodai i* S 
2 pagelb* invairioae motoru ligose.

| F. Stropiene^X1:,?.'..: į
g SO. BOSTON. MASS. J

♦ AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumų pa
klausk t v, kurie jau jų turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

Įvairios Dainos.
. Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 
kurioje telpa daugybe įvairinusių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kūrina mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50e.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimų ir koks jų 
lik imas,--parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring Si.,
* VSo. Boston, Mass

Matulaitis

Šventadieniais nuo 10—4 po piet.

Netoli didžiojo miesto knygyno.

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

419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS

aiyakite

(

Kas prisius už

metų ir
$2.00.

dovanų

1 dolerio 
“Kardu" ant

Q AR JUS KASDIEN SKAITOTE H

f ‘NAUJIENAS’ f
DIDĮ LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ?

Kiekvieną valandą kas nors svarbaus įvyk
sta sviete: — mūšiai karės lauke, streikai, žmo
nių sukilimai, mokslo išradimai, atmainos po
litikoje ir 1.1.

Kiekvienas inteligentas, kiekvienas apsi
švietęs darbininkas seka tas žinias. Nesekant 
tų žinių negalima būti apšviestu.

t) ar J'ijs tas žinias sekate?
Sekli jas galima skaitant gerą laikraštį. 

NAUJIENAS, lietuvių dienraštis, kurio savinin
kai x ra 600 darbininkų, be Ivaimės skelbia

NAUJIENOS praneša naujausias ir teisingiau
sias naujienas iš karės lauko ir abelnai iš 
viso pasaulio kasdien.

NAUJIENOS talpina indoinius ir naudingus 
straipsnius.

NAUJIENOMS rašo geriausi ir rimčiausi Amc-
PERSKAITYK!

Kiekvienas nau
jas skaitytoja.-, 
kuris užsirašy* 
pas mane 
vę” ant 
užsimokės

arba 
me

tų. Senas skai
tytojas, kuris ai- 
naujk's, gaus 
s iš neskaitančių 
.eivį” $1.50, gaus

knygų už. b()c. 
<l:ir prisius už 
knygų už 50c 
gaus knygų už 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 tentus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCIUS
2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

NAUJIENAS veda žmonės baigę universitetus, 
žinomi visuomenės veikėjai.

Skaitykite NAUJIENAS kiekvienų dienų.
Prenumeratos kaina:

Chicagoj (pačia') ir Kanadoj 
pusei metų 
metų $l.il(>.
Iii $3.00; trims mėnesiams $1.75.

Norint užsirašyti “Naujienas” iŠpildykite 
žemiau išspausdinta blankų ir pasiųskite jų 
kariu su pinigais “Naujienoms”

6.00 metams;
3.50. Europoj metams $7.00; pusei 
Amerikoj metams 55.00; pusei me

“Naujienos,” 1840 S. Halstcd St 
Chicago, 111.

Gerbiami Draugai:
Pridėdamas $...............  meldžiu siųsti

dienraštį “Naujienas” žemiau paduotu adresu:

Su pagarba,

(Parašas)

NAUJIENOS
1840 S. HALSTED ST., CHICAGO.
TELEPHONE CANAL 1506 CABLE, NAUJIENOS-CHIGAGO
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Komisija:

Ma- 
abu- 
par., 
Mel-

li ra si d ėjimo 
|ė yra visi.š- 
nu<» įvairiu

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

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

A. Plėštis, 
Park, Iii.

atsibūna

313 Sixth St., 
Urnežis, 1429 Re<

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontroles

ant 
yra

Pa. 
113, 
Pa.

Centro Iždininkas K 
12

321 Bcrriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pelnyčių, 

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

1’. O. Box

Pa.
Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 

menesio anglų soc. 
ruime, 439 Northhampton St., Easton,
l’enn'a.

Jokū-‘ 
gub., 
vai., 

Girdė-
Taipgi pa

ti roškūnų 
gyvena 

atsišaukti,

M*lre«*AR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose

kas trečią
Frank and

I’ajioškau giminių Antano 
tuko ir Aleksandro Janukaiėio, 
du Šiaulių kaimo, Bagaslaviškiu 
Vilniaus pav., Vilniaus, gub. 
džiu patiem atsišaukti arba kas
žįstat, pranešti. Pirmiau gyveno 
Poughkeepsie, Conn. Atsišaukit šiuo 
adresui:

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

(58—61)

Maršalka:
676, Melrose

Susirinkimai
savaitę kiekvieno mėnesio
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

VALDYBA C. L. ']’. D. D. MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Organ 

Vice -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russell Rd. 

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis, 
St.

Puikiausias koncertinis Armonikas su 
Naujausias Lietuviškas 
Kaina 50c. Reikalaukite 

gausite leisit.gus 
tuzinas.

h St., NEW YORK, N. 
Kalbame lietuviškai.

DRAUGIJOS,
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

M
t >rgano 

A.

Juozo Stirbio pos ir aptarti kitus reika
lus.

biografija
J. Mažiukna, 

A. P. L. A. Centro Sekr.
Nerviški Žmones

A. a. Juozas Stirbis, gi
męs Suvalkų gubernijoj, Se- 
napilės paviete, prieš 18 
metų atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Chicagoj. 1905 
metais atvyko į Philadel
phia ir darbavosi socialistų 
tarpe, dirbdamas siuvėjo 
darbą. Laikui bėgant Juo
zas pateko Į mums gerai ži
nomo Jocio kompaniją A. T. 
A. Čion Juozas ir tapo nu
puolęs dvasioj. Jocis jį, 
kaip ir kitus tos korporaci
jos narius, gana skaudžiai 
nuskriaudė, kaip dvasiškai, 
taip ir medegiškai.

Korporacijai subankrūti
nus ir “Progresui” (jie lei
do ir savaitinį laikrašti) 
mirus, Juozas iš sarmatos,

sirodė per 5 metus. Kur 
jis buvo ir ką veikė — te
žino tik jis pats.

1915 metais, Juozas atsi
rado Philadelphijoj gana 
kritiškam padėjime ir tapo 
sušelptas per “Kovos” per
sonalo nekurtuos narius.

Juozas, nors ir gana kal
binamas, kad vėl pradėtų 
piešti piešinius į laikraščius, 
kratėsi to darbo. Jam vis-

r. i ai.
Visa laika, kuomet Juozas 

gyveno Philadelphijoj, neiš
ėjo iš deficito ir sumanė va
žiuoti į New Yorką.

New Yorke sutiko tą pa
tį likimą, bet pastaruoju fai
lai buvo gavęs darbą Great 
Necke ir dirbo, vienok, čion 
patiko jį nelaimė ir tapo nu
šautas per vagilį.

Juozas buvo mažai
Įęęs mokyklas bet visą savo 
gyvenimą šio šalyj nemainė 

« savo pažiūrų ir buvo gana 
karštas laisvamanis—socia
listas.

20 d. šio mėnesio tapo su
degintas krematorijoj ir pe
lenai paleisti ant vėjo.

Senas Vincas.

ti per 1-mą pusmeti už ne- 
vžsimokėjimą mėnesinių 
duoklių: v

45 A. J. Jukna
176 A. Starulis
224 V. Marcinkevičia
230 J. Kužleika
258 J. Arnikos
336 K. Petraitis
351 S. Gilinis
405 B. Paulikaitis
425 S. Maražauškas
458 J. Waliunas
471 K. Laurinaitis
477 S. Ivoškevičia
478 B. Wilsonas
577 J. Stražinskis 
651 
691 
712 
723 
794

PAJIESKOJ1MAI
Pajieškau brolių Gasparo ir 

bo Tvaskų, paeina i.š Kauno 
Vilkmergiri pavM Endrioniškių 
Suhaiių par., Lobkalnio sodž. 
jau, kad Bostone gyventa, 
jieskati Povilo Kalvaičio,
vaisė., girdėjau, kad jis 
Conn, valstijoj. Meldžiu : 
nes tūrio svarbų nukalą.

Antanas Saliava 
375 Rodney St., Brookb 

(58—59)

būti , kad jų nervų 
su-' i |'fintą t. y. ę#>

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

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

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

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 
4,91 Main St., Ansonia, Conn.

DENTISTAS iym«l

8
8

L. Krakauskas
Ą. Bartkus
A. Pečiukonis
B. Nauronis
A. Balčiūnas
J. Pauliko^^s

843 M. Walongevicia
890 J. Jalkevičia
904 P. Klevas

J. K. Mažiukna, 
A. P. L. A. Cent. sekr.

9 d. liepos buvo susirinki
mas A. P. L. A. centro val
dybos. Tapo peržiūrėtos ka- 

ir sekretoriaus 
Atrasta viskas

sieriaus
■ knygos.

tvarkoj, visos atskaitos su
tinka su kuopų išduotais ra
portais.

Kadangi knygų peržiūrė
jimas užėmė labai daug lai
ko, tai apie A. P. L. A. rei
kalus veik nieko nekalbėta. 
Todėl nutarta visai centro 
valdybai susirinkti 19 d. lie-

■ft Severa’s IR DUKTERŲ

Pajieškau draugų, kurie dirba 
White Star Linijos, žinau, kad 
i- lietuvių prie liodaviino ątnmunici- 
jos, toikli meldžiu atsišaukti, nes 
ir aš noria gauti darbą, o už prane
šimą nesigailėsiu atlyginti. Praneš
kite šiuo adresu:

Stanislovas Shimutis
200—7th Ave., Now York, N. Y’.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

šiuoml pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenil 
kad BROOK i.YNO LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogr* 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veseiijų ir dėl šiai, 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaiji visi rengėja' 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijo* ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kreipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų

M. U. kiekvienam
Kurie muzikan-

kurwus įsteigė L 
naro pilnam nariui, 
ta' neturi viršmintos kortos—tie rn« 
zikantai ne unijistaL Viršminėtor 
kortos yra išdudanaoe kas 
šiai nanjos, todėl s uncijoj ai m 
kite pažiūrėti, kad kdrtot būtų 
singos. Męs tą padarėm todėl, 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina 
h grajina po vardu L M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktiko: 
b«I repeticijos būna kiekvieną *ir* 
do* vakarą po N78 Grand Strut 
Brooklyn, N. Y.

proto slėgimo
insomnijos bei nemigio 
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo. Raįtueja $1 n0
ite ir reikalaukite musu cirkuliorių: '‘FGveroR N’ervotonas ”

Vaidybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1.330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
1‘irm. pagelbininkas M. Ambraz.iūnas,

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

1319 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,
j—loth St., North Chicago, 

Kasos Globėjai: M. Rekis, 
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

St. Buiis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, 

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

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedčlia kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN. M. D.

Specialitsas Moteriškų ligų 
50th St., New York, N. 
OFISO VALANDOS: 
va!.' ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 10 
piet ir

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs IŠti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems Ii 

■ gontams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, moi 
ai’žiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN '

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Metros* Park, 

Protokolų raštin. A lek. Morkus,
į907—22nd Ave., Melrose Park,

Pranešimas visų žiniai.
Męs narduodame ir perkame viso- 

kio.> rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį bizni arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškm arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirlrtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išjaldome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kai]) legališkas, 
tai]) ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Vięus augščiati paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki- 

pas
M. BALLAS IR J. BUSI!
Grand St.. Brooklyn, N. Y.

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

KAS TAI YRA RELIGIJA?
Knyga nurodanti religi

jos atsiradimą ir jos veiki
mą nuo pat pirmpradinio 
žmogaus iki mūsų dienų. 
Bus tai svarbi knyga visai 
lietuviškai visuomenei. 
Knyga yra spaudoje ir kad 
pagreitinus jos išleidimą, 
galite užsiorderiuoti iškal- 
no, nes už 35 centus gausit 
dovanų knygomis iš mano 
kataliogo. Kaina tos knygos 
$1.00. Apdaryta $1.25, Ad
resas:

F. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St,

So, Boston, Mass.

Ill.

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St.

Collinsville, 
1’irm. pagelbininkas P. 1‘apeika, 
•12-1 So. Chestnut St., Collinsville,
Nutarimų raštininkas A. Dzidoiikas, 

358 E. Wickliff Ave.,
Collinsville

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,
817 High St., Collinsville, Ill. 

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

Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio 1-mą ir 3-čią ncdėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kumpas 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

ROCKFORD. ILL..

Protokolų raštininkas

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas k e pi raitė* 22 k. ... |5.t(

Užplombavimai 50c ir aigščiau.
Išvalymas .................................... He.
ID plomba vimaa auksu ..............  fl.tt

Skaudantį dantį duok ištraukt! ry
te, o vakar* apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLO1 
397 Bedford Ave., Tarpe l-r*« Ir 

1-tno* gatvi*.
BROOKLYN, N. T. 

Kalbame lietuviškai.

Draugystėms, Kuopoms ir hhubams! 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

Visokiems 
t. t. 
tokias

Ant 
siunčiu

piknikams, šermenims ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

at spaudas draugystėms, 
kiekviono pareikalavimo pri- 
sampelius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

f

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisių.sk už 3c partinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi vi.-oklų geriausių A RMONIKŲ, 
SKRIPKŲ, TRIUBU, ir daugybę kitokių MUZIKALLŠKŲ INSTRU
MENTU. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvUk 

7G ir 103 raktai*. 
Sapnininkas, dydis 
visokio tavoro pa< 

tavorus. Agentams parduodu pigiam 
Sapnininkas 50c., agentams duodam* 60%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN *

koj kalboj.
Kainos labai prieinamos. 
5x6į su 310 paveikslėlių, 
tikrą lietuvį, o 
škaplieriai 60c.

W. S. Waidelis

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K CiugiB, 1840 S. Ha'l8t«d St., 
Chicago, III.

Vlce-IPrezidentas S. Maukna, Cor.
3th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. T. 
SusineMrnų Sekretorių* 2) J. Ne- 
viackaH, 183 Roebling St., 

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

Wentville, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. fith St.,

Phiiadelprla, Pa. 
Iždininkas R. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ker St., Brighton, Mass.; J. Gegužiu, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti varda 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuri* yar po kaucija 
11,000.00, o jis įrašę* j knyga* paalų* 
iždininkui.

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas M a r. Urba,

I 1113 Ferry St., Easton, 
B. Davidonis, 

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rast, ir organo užžiūrėto- 

jas Alex Vyturis,
139 So. Bank St., Easton, Pa.

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

Kasierius F. Malkaitis,
668 Northampton St., Easton, 

;os Globėjai:
Piga,

1021 Elm St., Easton,
Meškauskas,

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

1019 Elm St., Easton,

Finansų raštininkas P. G. Alcksvnas 
1516—14 th

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Main St., ~ vai. po pietų.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR K U PE SEKRETO-

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

Pirmininko pagelbininkas J.

Pa.

TREJOS DEVYNERIOS
arba

______ TREJANKA
Sundtda r} ivdirtif gydanti^ ioku v

Sutti»yta »u degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arbe Įtariau 

vynu del'ikilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nernalim^, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenj. 
dieglius Šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias idtas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli gydanZitj 

augmenų užmerkti ( viena kvorta čyato apjruto 
ir tiek pat vandena, arba iivtrti ėyataunr van- 
denyje it po 14 valandų gerti po pua< Mikaelio 
arba mažiau.

229 Bedford Ava., Broeklya, N. Y.
Kampas Nonh a-to* g* irt*.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETI 
VLŠKU DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

T. M. Lisajus, sekretorius
18,3 Roebling St.. Brooklyn’,

Vilkas,
298 Leonard St., Brooklyn, N. Y. 

čižauskas,
732—8th /.ve., Astoria, L. I.N.Y.
Byla,

58 Gansevoort St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas,

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

Pavalkis
37 Stagg St.,

Bepirščiūte,
223—24th St.. So. Brooklyn, N.Y.

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

1527 E. 33rd 
Finansų raštininkas A. Banialis, 

1830 E. 17th 
Iždininkas T. Ncura,

2202 Hamilton Ave. 
Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,

' 1452 E. 33rd St.
Dainų repeticijos atsibūna kiekvie

ną seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią petnyčią kiekvieno menesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

N. S. Pittsburgh, 
Markūnas,

2120 I’orbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh, 
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. Kvetkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 
kuojros, A. Žvirblis,

2228 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A. Paluėis,8 kuopos, A. Paluėis,

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

Box 1283, Arnold, Pa.
10 kuopos, V. S. Rjukas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

M.
Brooklyn, N. Y.

J.

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorė J. Benes,
1780 St. John’s Place, Brooklyn, N.Y. 
Iždininkas K. Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Literatūros Komitetas:

K. Vidikas, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

P. Kurku'is, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

A. J. Karalius, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 
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,

334—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. Viltrakiūti,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyn*—V. Vitk*vič!a,

29 Hudson Ava.. Brooklyn. N. Y.

N. Y.

Grand

Pa.

Pa.

“AIDO* CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas,

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTfi 
ANSONIA. CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

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

161 N. Main St., Ansonia, Conn.

AD NOQI Nusipirkti Gerui 
H!\ 11 VAI CEVERYKUS?

109 GRAND 8T

met eik j
J. MARTINAIČIO 

ČEVERIKŲ KRAU 
TUVĘ, 

kur galėsi pati rinkt! 
pagal savo nor$.

j. Martinai™ 
BROOKLYN. N. r

askag 'war'

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

» Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre St. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 
A . 315 E. Centre St.
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

1025 E. Pine 
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine 
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintickas,
515* W. Pine St. 

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

SERGANTIEJI!

st.
St.
30

Ma

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,
67 Stagg St, Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas Kazimieras Šimkūs,
538 Lorimer St, Brooklyn, N.Y.

AR NUSTOJOTI SVEIKATĄ If PBIBtASTIES LIGOK 
Diena po dienai, metai po ■ 
■Žiiima gydymą lergančl* t***!*. 
Prraiitatykite iii, kiek 
džia*, 
Jeig* 
lojant 
naolat 
laakdamaa, kreipki* pa* garai 
prantanti daktarą ir *padali*t* 

DR. LEONARD LANDES

ai ligy- 
kiek palinkominaa gyveni**. 

Jamie gyvenimas įkirije var* 
visokiai gyduole* ir jaačiato* 
blogiau, tuomet, niek*

ryti, kad Ii gelbėti gyvastį ir paalft* 
kina apie Ugg. Gydaa per 20 atetg 
visokias ligas sa didžiansiomia pa«

•ikriti** kravjo, pily*, lirdie*, pla*- 
či*. Jakn* ir tt.

DM gydymo nerv* ir lytiik* Ugi 
turi* viaiemi gerai žino** alektriilm 
apart* ir X-apindaliai, per k«rl* 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokiua aparatu*, dil to, 
kad labai brangų*. Cbemikkaa išty
rinėjimai šlapime. Naatidllioklt* 
ant rytoj ana, bet ta* j a* ateikit* pa* 
gerai line**

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

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

140 E. 22nd St., Lexington ir 3rd Ave., New York City.

prisi%25c5%25b3.sk
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VIETINES ŽIN1QS/Umentą pas v-Jakšti-
Paralyžiaus liga Brookly-PRANEŠIMAI

Seredoj, 26 d. liepos, bus krinta žemyn. Pėtnyčioj 
pusmetinis susirinkimas Brooklyne susirgo jau tik 
“Aido” choro, svetainėj 190 36, visame gi mieste susir-f 
Grand St., Brooklyn, N. Y. .gūsių buvo jau 81.
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 1 Išviso ligšiol nuo pradžios p 
choro nariai malonėkite at- epidemijos susirgimų buvo 
silankytį nes turime daug 12,527, mirė 519.
svarbių reikalų; apart kitko ; Subatoje susirgimų skai- 
reikės apkalbėti ir apie ren- 'čius Brooklyne vėl padidėjo, 
giamą mūsų koncertą ir a- Buvo keli atsitikimai, kad 
pie mokinimąsi naujų dai-,ir lietuvių vaikų mirė.
nu. | - - - - - - - - - - - -

Atsiveskite ir _ naujų i Paskutiniame mitinge 
draugų, kurie galėtų prie: “Apšvietos” draugijos buvo 
choro prisirašyti.

Sekr. J. Aleksaitis.

“Laisves”
Knygos

MOTERŲ 
(. ELI JOJ 

I (JOSE.
knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir Kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūs i uva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 2G

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS

PADĖJIMAS EVAN- 
IR APAŠTALŲ RAŠ- 
l'arašė Z. Aleksa. Ši

F ■■■*

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

Brooklyne ir visoj apielinkėj.

APTIEK A
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- 
duo'es galima gauti per pačtą ir ypa- 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias 
gyduole

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

Reumatizmo .........
kojų prakaitavimo 
perša’imo 
pleiskanų

kimo . . .
Dėl ataugimo
Nuo vištakių 

kojų .... 
Tilgra lietuviška

sekančias

milteliai 
ir plaukų

plaukų ... 
(užtrynimo

ma apie jos likvidavi-
Tačiaus atsirado na-i . i • •1kurie tam smarkiai;

•Kad galutinai1

m a
’rim

Literatur. Dr-jos nariams, priesmosi.
šią Pėtnyčią, lygiai 7:37 v. p/™* klausimą apie "Ap-
i u- i -I- t • Jsvietą , nutarta saukti dar vakare,Jivyks mitingas Lie-,viena; lnitino.as 

tuvių Darbininkų Literatu- 
ros Dr-jos 1-mos kp. p. P.
Draugelio svetainėje. Neuž
mirškit ateit ir atsiveskit 
nauju nariu.

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs

remti savo priešus. Kiekvie
ną gi i esocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ................

VALDYBA. I

Utarninke, 25 d. liepos, 
bus prakalbos L. S. S. 19 
kuopos, ant kampo Grand 
ir Roebling Sts., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite susi-
rinkti, nes išgirsite daugi(iin svetaing-e. 
naujo. _____

vuoti ir

•iu judėjimas. Motormonaį 
r konduktoriai apšaukė

ii. KIŠKAI PASMERK TŲJŲ MIR- 
Itin ir šlisselburgo bas- 
ITILLIA. Paraše V. Paukštys. Jei

gu dar ka.- nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs .rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drą-umu mūsų draugai eina 
ant mirties. K ainaraionu

Zudermanno ‘‘Jonines”. Lo-

Rengėjai. Turbūt, per visą vasarą! 
Central Brooklyno socialis-

. _. „„ . -tai nonarenofs ant gatvės nei!
svetamej 73 Grand St, bus vienil pl,lkaiblb o juk Bro-i 
draugijų konferencija jstei- ok>v- J ll(1.i)ne Ret ? kalbCtl).; 
gimtu lietuvių vakarines
mokyklos. Kurie esate iš-/1.’ . . . J
rinkti nuo draugysčių ir: J1 !H‘1)H>11 en^k tu man ntu

GRIUVĖSIUOSE.
siukaitis. Tai 
gi apysakaitė, 
na liūdną 
tarnaitės. Vo> pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne.
myli skaityti gražias 
■kaitės, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

lone kite at-

suvažiavimas i 
* draugijų atstovų, 
(dalyvaus—f edenu 
1 kiškų draugi jų

dienomis Brooklvne su

Vanoto ratelio nariai
'Jaunųjų Katalikų naci m 
'draugija, Gonzaga unija 
■t. t. Laukiama net 2'’J

tone panaši draug
Geriausias būdas del itriiiinu

FORNICIUS
--------- PAS-----------

Maliąuską ir Vidžiūną.

Musų kainos daug žeme-, 
snės, negu kur kitu r

DUODAM ANT LENGVŲ $
IŠMOK ESČIŲ ' J 

po $ 1.00 savaitei. I

MįVFURNITURE CO 
68* WJiyE. ..iaŠ 5WJlvx: 

m • CJB‘ aiMjj.JT.' •! 1-;. Į\ NtAh i»w st 
. V BROOKLYN. NŽY. -

Šiomis dienomis Id 
ne lankėsi d r g. \ . J ak 
l>A„lnlw.w. X’ T f
važiavo nabasnink / > 
reikalais. St irki s bu 
sidraudęs Metropolitą 
sufance Co. ir palike

Parašė K. Ja- 
yra labai sma
guri atvaizdi- 

likimą Lietuvos 
Vo?

Kas 
apysa- 
ir šią

'AS GRABE. Parašo Senas 
Vinca-, 'lai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 

Medžiaga imta iš 
lietuvių gyvenimo, 

perskaitęs šią 
kokioj tam- 

gilioj nežinčj 
broliai. Juo
loje ik’ ausų,

vaiat.dą laiko sma- 
isti. lai užsisako Ją.

Škotijos 
Kiekvienas 

knygelę, pamatys, 
sybėj, kokioj 

mū.'U

ž<
Kaina

a ir žmogau;- gyveninio šie 
kmys..................................................

Paslaptis .............................................
Gyvenimo Baniui . ............................
Revoliucijos Atbalsiai ....................

.'Kontrubanilninkai ..............................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių

2tun stoku -t net viename name
- D-r<« Rb-htcr'lo

ra-EKPELLEn '
n my'čt’c 
įkas u

Jau nuo 50 metų yra vieni

J 
eta 

“ĮKĄRĄ”
23c Ir 50c butelb >■>» viv-ae aptlekosc urbi 

*!■> .a lino
F AO. KIČU l LR ft CO. 

14-80 Washington btrect, New York N %

tiiatne p
Tikras tiktai su r 

-T “Į K A
marke

15*

Žemaitijos mergelė 
i-kiį tėvelių gyvenimo

•'t r ponaičio

Draugijos it oi

d<ikslo Pttmatai 
Prasikaltėliai . . 
ai. kaina ? i 1*1.

Tikslas . .

evolinf 1

“L ŪSv r?’
<3 Rmd.hnu s;. H-,,. k 1 <

LIET. AMERIKOS UKESU KLIUBO.
ATSIBUS NED,

Washington Casino Parke, ELMHURST,

įžanga į parką vyrams $1.00. Moterims — 50 c.
Gėrymai dykai. Muzika po vadovyste V. Retekevičiaus. Širdingai kviečiame 

atsilankyti kuoskailingiausiai — KOMITETAS.

N.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE*
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligą.
8—10 ryte
12—2 po piet.
6—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

15< 
20< 
20i 
3;>f 
4bf 
2 M 
.10

lik

25.

$1.00
50c.
75c.

slin
ki .00 
$1.00

ant
........................... 25c. 
trojanka 25 50c.ir$l

Taip-pat visokių vaistų dėl visokių 
I lytiški! ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
i moterų. Visokius patarimus duosiu 
I dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
| siunčia tik krasos ženklelį atsakymui, 
j Receptus sutaisau teisingai ir su 
| didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu- 
j viai, visados kreipkitės pas mane, o 
i būsite užganėdinti.
; Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

PETRAS NAUJOKAS

Cigars

PA RS1 DUODA K RA UTU V Ė.
Parsiduoda Dry Goods Krautuvė, 

puikioj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Yra apie 1.000 lietuvių ir keli šim
tai amerikonų. Biznis gerai išdirb
tas. Tik viena tokia krautuvė 
yra. Pardavimo priežastis

Station

einu
Atsišaukite šiuo adresu:

KWETKOUSKI,
Potfuonock, Conn.

(55—58)

Temykite!

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

OF AUTOMOBILES 
117 East 40th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul GvoIh.

automobilių 
mokinama

mo- 
eulyg 

pri-

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

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

NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 
... NAS IR I1OTELLS.

Užlaiko šaltą alų, seniausią' deg
tinę, kvepiančius cigarus, sanitariška 
valgykla, ant vietos gaminami val
giai. Puikus dideli miegruimiai iš- 
randavojami už pigiausią kainą. Ma
lonus patarnavimas. Randasi pas

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

(46—69)

Brooklyn© ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

: namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
: plast avojam, iscementuojam ir 1.1. E- 
; sant reikalui, kreipkitės pas:

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

iMacys & Marcin Furniture Co

.-zfį' A'JAM K R ICO SUITE H

I, iŠ llM’ 
iš i iki tiaioi 
. a’tę. ()■■•«< 
i; i k a i )• i* c

!i‘<S

Kodėl Hrc- 
ikivniečiai n»- 

turėt, kat 
lieirm patinka 
'>• reiaalinx».

Jūsų tarpa 
te-

M k'.’».BtSSY4
’<i VlOhf
Smbts.

W t't
įaoa vUą suvs 
įritiną tad R 
lito? jstalgOB 
bū‘ų dxxanJ- 
dinti iiua- 
I»t, ktt tfiku-

vleoidu. 1.1’čuų.

. rr’..’«

Ip 1 r
" ■ ii

JJ

*79 M?.
■ ' . A'

, .'U*!!

JOKŪBAS KANCIER1US

198-200 Grand St., 
!(< Tarpe Driggs Ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.
(I Telephone 2372 Greenpoint

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
FOTOG R A FI J Ų GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekame 

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

MOTIEJUS KIČU AS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

Tel. Stagg 2161

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALIUNAS

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

441 REAP St.
Brooklyn, N. Y.

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

sados 
teisingą

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

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia

K. HENS AS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

vieta

ŠTAI TAMS l’OS I,1UH.A 
išmokti greita: A nglų 
klibos. Amerikoniš
ka mokykla pasek 
m ingai mokina pei 
pačią visose dalyse 
Amerikos ir Kana
dos. ir klesose. die 
nomis ir vakarais. 
Čia gali užbaigti Gram
mar ir High schooles 
kursus. — Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų. knyga yra 
siunčiama Dykai Ra
šyk. del platesnių ži
nių; įdek kelias mar
kes prisiun t imui kny
gos. Iškirpcsprisiųsk 
kartu šį apgarsinimą.

Amerikoniška Mokykla, 1741 W. 47 St., Chicago, 111.

į1 American School, 
of Languages 

♦ 
AaarUtanMia' 

Mokyki*

DYKAI
CIMIH HMOil

S

LIETUVIŠKA APT’RKA
The MARCY PHARMACY.

Mūsų rėmėjai (kostumeriai) jaučia
si pilnai užganėdintais, nes jie gauna 
teisingus patarimus, gerus vaistus už 
daug mažesnę kainą, negu kitur. To
dėl būk ir tamsta m .s rėmėju, o bū
si .užganėdintas. Norėdamas gerų 
vaistų nuo vidurių, kreipkis pas mus. 
Taipgi pas mus galit gauti tikrą 
lietuvišką

THE
trejanką.
MARCY PHARMACY

S. Cohen, Mgr.
.ivp. (>»rn. So. 1st

Brooklyn. N. Y.
Sąmoninga gaspadine

7G Marcy

visada turi savo namuose buteliuką 
l>ro Richter’Io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nut 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

<liino, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street. New York, N. Y<

Tel. 885 Greenpoint.

j

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

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

TeL 297 Greenpoint.

JOHN KULBOK,
CAFE

Didelis ■lis. gera vieta
... kambariai į-
• aują madą, ir
.anėdinti.
!OK Locninink
te., Cor.So. 1st21 Vtvihe

Jei* nori, kad gerai išro- 
dyturn, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pas 

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

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

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St.)

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičių
2 HOPĖ ST„ Gor. RoebMng St 

BROOKLYN, N, Y.




