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Būkite dalininkais Lietu
vių Kooperatyvės Spaudos 

’ Bendroves, leidžiančios 
ikalaukit in

formacijų pas V. Paukštį.

AMERIKA LIETUVA
DĖL SUMANYTOJO
GELŽKELIŲ STREIKO
Šį utarninką prezidenti

lių darbininkų atstovus ir 
gelžkelių kompanijų at
stovus. i Ir vieni ir kiti pa-

ra jų pozicija.

šaliai, jeigu kiltų .streikas. 
Su abiem pusėm jisai sky-
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“Laisves” kaina: metams 
$2.50; pusei metų — $x.25; 
Kanadoje ir užrubežyje — 
$3.50; pusei metų Kanadoje 
ir užrubežyje — $1.75.

VI METAS.

ĮDOMUS STRAIPSNIS.
Vilniuje išėjo kalendorius] 

(“Vilniaus Aidas”. Negavo- PATS 
me męs to kalendoriaus

muš

tu.”
Sekančiame , “I>ai 

mini, perspauzdinsime

MOKSLEIVIU LAIK
RAŠTIS VIETOJ 
“AUŠRINĖS.”

Vidurinių mokyklų lietu
vių moksleivių didžiuma (ke 

nių valandų darbo dienos, lių miestų), tarp savęs pa- 
atstovai sitarus, rado būtinai reika- 

kokius lingu organą įkurti ir nuta 
akydami, re leisti dvimėnesinį perijo- 
ins prezi- dinį savarankišką laikraš

tį, “Aušrinės” pakraipa, pa
vestą pažangiųjų vidurinių

Utarninko vakare buvo 
jau aišku, kad kompanijos 
principe sutinka ant aštuo- • 1111 1 •
Pdtįs kompanijos 
atsisakė padaryti 
nors pranešimus,

HiNDENBURGAS LW0V
I1INDENBURGAS CHINIJOS IR JAPONIJOS KIEK TALKININKU ŽU- MANOMA. KAI) BREMEN kanuolėn s ii1 turėjo 1.000 ka

NUVYKO L VOVAN.
’etrogradas. — Genero-

imsi prie Lvovo. Austrų
I generolo von Bothmerio ar-

4 ėmė Miriampolį ir randasi] 
tik 8 mvliu tolume nuo Ha-

i ličio.

dentas.
Tačiaus .kompanijos at 

stovai, principe pripažinda-'mokyklų moksleivių reika
lui astuonių/valandų darbo Janis. Pirmas numeris turi 
dieną, vistieįi reikalauja'pasirodyti rugsėjo 1 d. 
tam tikros komisijos, kuri' 
aptartų klausimą, kaip įves
ti aštuoniu valandų darbo 
dieną ir kitus klausinius.

Kaip girdėti, kompanijos 
sutinka ant aštuoniu valan
dų darbo dienos ta sąlyga,

Voronežė.
Mokyklų reikalai. Skaity-

SANTIKIAI.

po užmušta 18 japonų ka
reivių, kurių tarpe buvo ir 
vienas aficierius, santikiai

kalauja, kad chiniečiams už 
tokį pasielgimą būtų at

Priežastis susirėmimo to
kia: Chinijos karerčiai su
areštavo Japonijos pirklį.

tuom tarpu buvo liugcmiiime 
netoli tos vietos, užpuolė ant 
chiniečių ir atėmė suareš
tuotąjį pirklį. Chinieeiaii

kelti kainas už tavorų gabe-

ui

ngtmia 
itiškai s 
ilbėti.

odžiu sakant 
klausimas a 

gelžkelių sti

gelžkelininku

ant japoniečių liogerių ir 
pradėjo šaudyti. Japoni
jos valdžia į pagelbą ap
suptiems liogeriuose savo

ra susitvėrusi draugija siu-. nuga, -talija, kad prekybinė 
dijuoti karės pasekmes. Ta: ."Ubmarina Bremen yra žu-

įlanką pribunant Amerikon, 
808.000 į betgi pribuvimo kaip nėra, 
užmu-1

nustojo 50.000.
Erancijos nuostoliai žmo

nėms yra tokie jau. Italija

ir užmuštais.
Rusija nustojo 8.500,000., 

tarpe kuriu užmuštu yra 1.-' 
500.000. ‘ ’ i

ninku nustebai žmonėmis

10.000.000, tarpe kuriu už 
mušta yra 2.800.000.

Rusai pramušė

vynui

up nėra.

viu.

žino- *

aryžiaus pranešama

“Leonard-da Vinci” 
o Taranto uoste, 
is nuskendimo —

mųjų ir vidurinių mokyklų, 
bet savo kaštu. Kiek numa
nu, tokių pradedamųjų mo
kyklų esama gana daug, be-, 
no hiiQ r I .• 111 oi n 11 notrii Iritn

GENER?.A1_ VON HINOENBUfSG

Feldmaršalas von Hin-
piemenįs, susipešė, o patrio
tai šaukia, kad jcu ir karė

gyvenimas an

apsigynimą.
SIŪLO ŽEMES RUMU-

m o i\ \ ix i < 
reiktuos 
Naisiuo

ygumų apylinkėj, 
tame ruože buvo

Meškučiuose,
I ,y gurnuose 
gi dabar t

>e- trains prisieina labai striu-1 
ii’ kai, nors, kaip

mie ta patįs rusai, jie
mo-

Nor-
Bitai-

pripazi

' aras išleido 
mą, kad butų 
riumenėn 1893 
ėiai (ratniki I 
mėlinbiliečiai

naują įsaky- 
pašaukti į 
m. iki 1916 
razriada) ir 
(ratniki II

siiikę nuo pirmo pašaukimo.
Raudon-biliečius šaukia

riumenėn 1893 m. i ki 1916 
m. ir mėlinbiliečius šaukia

• mėlinbiliečiai daktarai, ku- 
' rie šiais metais užbaigė

ku- i

ruju buvo, tai sunkiusuži- 
roti.i

“Leonard-da-Vinci”

Jokių taip vadinamų “ot- 
sioekų” neduodama. Dau
guma b ankų ir kitokių

pasilieka be darbininkų

darni Jablonilsų perėjimą, moutų irvuočių, kuris ture 
J.gio ir 22 3 10 t J valdžia į tai nepaiso.

G 5 M 'Epoca i

ii butu
«' v

vie
ką d

ir 
ant 
bet

Apginkluotas bu- Iš to galima suprasti, kad 
ir 13 colių diametro i> Rusijoj žmonių trūksta.

j kyklos: Meškučiuose, 
ishingtone \ ištik .kūnuose, Sereikiuose,

kad visuotino jčiuose, Lygumuose ir Alek- ’
Į naiviuose.

Pašportai. Vokiečiu vai-j 
norėta j džius įsakymų, visų ušimtų-

streiko m
>,000 milicio-l

nierių, 
siųsti prie Mexikos 
žiaus yra sulaikyta, 
but, todėl, kad atsitikime 
streiko, kariumenė užimtų

—

rūbe-'
tu r-

New Yorko gubernato
rius Whitman žada pašauk
ti visus streikierius priver- 
stinon milicijon sulyg tik 
ką užtvirtinto įstatymo.

PUSĖ COLUMBIJOS STU
DENTŲ PRIEŠ MILITA-

RIZMĄ.
Columbijos (New Yorke) 

universiteto studentų dau
guma išsireiškė prieš “pre
paredness” ir militarizmą.
Štai įdomios balsavimo pa

sekmės: už preparedness — 
694, prieš 686.

Už suteikimą moterims 
balsavimo teisių 1240, prieš 
--297.

Demokratų —
Republikonų —
Socialistų —
Blaivininkų —

gana
L'aemę < mrizią, įtakų jau 

i šturmuoja T rentine drutvie- 
itc. Nuo Tremtino besilie-

tui.
1

LlĄį Pola, kuri randasi 50 my- 
lių toliau.

Jeigu italai įsiveržė į Iši
ri jos pusiausalį ir atkirs 

_v. . gelžkelio susinėsimus tarpenas, po ilgų musui, priver-1 Laibacko ir Po,a. visanl Au. 
te rusus atsitraukti atgal, 
paimant 315 kareivių ne- 

Ant karės lauko, 
pie tai vyriausybei, o nu-'^ur ^uvo karšti susirėmi-

nesni 10 metų, privalo 
rėti tam tikra valdžios

tu- 
duo- 
yra.

neša, kad turkų kariumenė 
Persijoj sumušo rusus ir 
dabar eina pirmyn. Dešiny-

portą v n ados reik su sa
vim turėti. Pametus pašpor-1 . 
tą reik per 24 vai. pranešti • Įaisvęn. 
apie tai vyriausybei, o nu-—. — 
mirus pašporto savininkui į IHal» kastavirš tukstanties 
— per 3 d. Kurį užtinka be]luJa kareivių užmuštų ir 
pašporto arba kuris turės sužeistų. .Rusai, apleisda- 
svetimą, netikrą pašportą, n1^ ^avo tranšėjas, sudegi- 
baudžia kalėjimu net L._
10 metų arba pinigam iki
30 tukst. markių. Kas, pa
metęs pašportą, per 24 vai. 
nepraneša apie tai vyriau
sybei, baudžiamas kalėjimu 
iki 5 metų. Žinoma, visa 
tai įvesta tik karo metui, i

iki nę 2,000 skrynių su amuni-1 
cija, sunaikinę daugybę šau
tuvų ir kitokios kariškos

vyti rusus iš Gamadano,

džiausiąs pavojus.

suva-

KIEK BALSU NORI 
GAUT BLAIVININ

KAI.
Blaivininkai savo

žiavime Indianapoly išreiš
kė savo viltį, jog šių metų 
rinkimuose jie gaus 5.000.- 
000 balsų.

jas.
Užkaukaze fronte turkai 

išvijo rusus ir iš augštumų 
palei Tutuaną.

Rusų generalis štabas a- 
pie Užkaukazo frontą nie
ko nesako. Reiškia, turkų 
pranešimams apie sumuši
mą rusų pilnai galima tikė
ti.

MAJORO MARATHO 
NUOMONĖ.

• Garsusis vokiečių karės 
'kritikas Majoras Marath, 
rašąs “Berliner Tageblatt” 
persergi Vokietijos visuo
menę, kad neimtų perdaug 
lengvai rusų laimėjimų ry
tuose. Turbut, ligšiol vo
kiečiai per pirštus žiurėjo į 
Brusilovo pasisekimus, jei
gu Marath’ui prisieina per
spėti visuomenę.

“Brusilovo atakos Pad-1 
niestryje — sako Marath— 
turi didelę strategišką reik-5 
šmę. Jo idėja yra tame, jog 
negalėdamas prasimušti 
Centru, jisai stumia Lvovo 
armiją atgal, užpuldamas iš 
šono.

VEKDUN SHELL HH ItU MNU bArNUDAGGED STREET OF THE •’TOWNruoM pr«nch ormciAu Mcono

Garsiam jam Verdune nieko nebeliko — tik kareiviai ir apgriauti namai.
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Blogas pranašas.Sustokim ir
pamislykim

Paaiškinimas
kad. vartojan tieji svaiginan-

kad v uz

MARGOS 
MINTIS

rodo tik savo 
i ledos, kad 
g u be i natorius 
buzukų pasi-

Paprastai yra manoma, 
kad alkoholis nėra jau taip 

ir kun? Milukas. Tarp kitko, blėdingas, kaip kad apie jį 
Kiek mūsų sakoma bei rašoma. Dauge- T"» .. 1 2 _ J? T71 \ 1 • j i 1 i • << k T -Ne į jausmus savo skaity

tojų kreipsimės męs. Męs 
kreipsimės į jų šaltą protą.

Sustokim ir pamislykim!
Pastaruoju laiku mums 

teko skaityt kelis laiškus į- 
žymių Lietuvos veikėjų. Ra
šant šį straipsnelį, męs tik
tai ką esame perskaitę Dro 
J. Basanavičiaus laišką, til
pusi “Vien. Liet.”

Visi jie šaukia: aukų, au
kų, aukų! ’

Ištiesų, vargas Lietuvoj 
didelis. Jau suvirs metai 
suėjo, kai{) Lietuva kenčia 
po vokiečių jungu.

O kiek męs, amerikiečiai, 
nusiuntėme Lietuvon aukų?

Didesnė dalis mūsų aukų 
guli čia, Amerikoj, įvairiuo
se fonduose. Rodosi, patsai 
vienas tik Lietuvos šelpimo 
Fondas pasiuntė Vilniun 
$3.000.00.

Nedyvai, kad Lietuvos 
žmones pradeda mislyt apie 
mus, amerikiečius, jog męs 
užmiršome apie juos! Nedy- 
vai bus, jeigu jie ims piktin- 
ties iš mūsų. Jie, duonos plu
tos neturėdami, gyvendami 
Baime ir skurdu, žiūri į A- 
merikos lietuvius, kaipo į 
artymiausius draugus, ku
rie turi juos sušelpti.

Amerikos lietuvių visuo
menė, ypač ta jos visuome
nė, kuri aukavo ir aukauja 
Lietuvos šelpimo Fondui, 
yra duosni. Daugelis jau 
aukavo net po 10, net po 50 
dolerių, o, tuo tarpu, Lietu
von tepasiųsta tik penkta 
dalis tu auku.

Aukautojai turi šventą 
pareigą reikalauti iš Lietu
vos šelpimo Fondo, kad au
kos būtu siunčiamos nuola
tinai ir greit? To reikalauja 
mūsų draugai Lietuvoje.

“Laisvė” iš savo pusės pa
darys viską, kad nuo šio lai
ko aukos i Vilnių būtu siun
čiamos reguliariškai. Šis lai
kraštis darbavosi LŠF. kiek 
tesėdamas ir jo balsas turi 
būt išklausytas. Patįs ati

kalanti.
Mės manom, kad tautinin

kų ir klerikalų fondus re
mianti žmonės taip-pat turė
tų pareikalauti skubaus 
siuntinėjimo aukų į Lietu
vą.

Tarpe tautininkų ir 
klerikalų.

Dėlei naujo dienraščio. — 
(Mums praneša iš patikėti
nų šaltinių.) Sako, kad Chi- 
cagos tautininkai pastatė 
“Ateičiai’ ’ultimatumą: ar
ba “Ateitis” turi pavirsti 
dienraščiu, o jei ne — tai 
chicagiečiai leidžia dienrašti 
ir “Ateitis” turi pasitraukti 
iŠ kelio. Sako, ateitininkai 
nutarę, kad dienraščio <die 
negali leisti ir jau rodosi, 
kad pasitrauks p. Chmie- 
liauskui iš kelio. Tam bū
siančiam dienraščiui jau 
Naujojoj Anglijoj renkami 
pinigai ir šėrininkai.

Tarpe klerikalų.
Mūsų klerikalai aiškiai 

pradeda skilti į dvi sriovi. 
Vienoj vadovauja kun. Ke
mėšis, kitoj — seni kunigai, 
tarpe kurių žymią rolę lo
šia kun. Milukas.

Kemėšio gaspadoriavimas 
daugeliui senesnių kunigų 
baisiai nepatinka: Kemešį 
grinorium vadina ir vis dau
giau rodo jam nepaklus- 
nybės. “žvaigždė” (kun. 
Milukas) ir “Draugas” (kn. 
Maliauskas) virto aiškiais 
priešais kun. Kemėšio poli
tikos. Kad mūsų skaityto- 

aišku, 
šaknis

“Karės ir civile valdžia 
kas kartą labiau mus spau
džia. Žydai, lenkai ir stip
resni ir liuosesni. Jų organi
zacijos periofliškai gauna 
pagelbą iš didelių organiza
cijų Šveicarijoj, Berlyne ir 
Amerikoj. Vokiečiai, ma
tydami, kad juos yra kam 
užtarti, apsieina su jąis 
švelniau.’’ (Iš Dro. J. Basa
navičiaus laiško.)

Kad lenkai ir žydai yra 
stipriau susiorganizavę ir 
kad per tai vokiečiai su jais 
švelniau apsiema, męt __
tikim. Valdžios visuomet 
labiau prisivengia organi-

perva-

Ką alkoholis sutei
kia žmonijai?

nieko nebarguoja Mesabos 
mažiemsiems biznieriams, L 
tie, savo keliu, negali suteik
ti kredito streikuojantiems 
mainieriams. Tariant — 
hori žmones badu išmarin- 

' ti.

jisai pasakė: “F” 
(American-Lith. Relief F.) 
fondas surenka auku, tiek 
ir pasiunčia. Męs nei cento 
neišleidžiame ant važinėji
mų, telegramų, konferenci
jų, laikraščių ir kitų ghlų. 
Bet yra ir tokių fondų, ku
rie šimtus mėto ant važinė
jimų ir telegramų? Telegra
mos tik lekia, tik lekia ir 
žiūrėk į dieną pasidaro šim
tas dol. išlaidų. Dar palau
kit, aš jiem įtaisysiu triksą.
Valdžia nevelija taip elg-(štai iš tų skaitlinių matosi, 
ties.

Ką gi turėjo omenėje Mi- čius gėrymus kasdien su
kikas? Be abejonės, tautos {trumpina savo amžį ant 25 
fondą, kuris išteisybės vie
nom tik telegramoms laike 
tarybos su tautininkais ga- t ištiko j geriantieji 1— • 1 • J I 1 • V • j • I - “

lis net patarlę vartoja: “Nė
ra velnias taip baisus, kaip 
jį baisiai piešia.”

Su patarle pilnai sutinku, 
bet kad ją prilyginti prie 
alkoholio, tai jokiu būdu ne
galima Kaip alkoholis vei
kia ant žmonių sveikatos ir 
ką jis žmonijai suteikia, tai 
liudija žmonių gyvasties ap- 
draudos kompanijų išleistos 
statistikos, padarytos tarpe 
2 milionų apsidraudusių. Ir

mi nu tų.
Kompanijos išleistoj sta- 

'i svaigi - 
Įėjo praleist kokią šimtinę, 'nančius gėrymus padalinti į 

Mums išrodo, kad kun. du skyrių: pirman skyriun 
Milukui nctiek čia rūpi' tos Įeina tie, kurie kasdien ge- 
šimtinės, žmonių 7 v

tos, kiek unaras.

Tūlas Amerikos tautinin
kas parašė korespondenciją 
į Petrogrado “Lietuvių Bal
są.” Toje korespondencijoje, 
matomai, rašytoje gegužio 
mėnesį, minėtasai tautinin
kas sako: i

“Girdėti, kad ir Bulota su 
Žemaite nesi tikį daug ko ge
ro sulaukti iš tų derybų so
cialistu su tautininkais. 
Kaip jau matyti, netrukus 
jų ryšiai truks. Bulota, ma
tyti, yra didelis ambicijos 
žmogus (“aš Bulota — ir ta
škas,” arba “aš Bulota ad
vokatas — ir taškas” įėjo 
čia pas mus j humoristikos' 
patarlę), o socialistai, kad 
ir norėtų, formų ir karališ- ■ 
kos etikos išlaikymu “su- į 
griešyti’ ’negali. Pereitą są-1 
vaite Bulota su Žemaite iš
kirto laišku į “Laisves” re- 

t 1dakciją pamokymą Lietuvos , 
Šelpimo Fondo sekretorei i 
(Račiūtei-Herman), kad ji į 
“nesiuntinėtu” svečiu savo i 
numanymu ir kad “svečiai” 
patys sau maršrutą savo 
kalboms nusistatysią. Tai 
yra atsakymas socijalistų 
fondo sekretoriui, kuris 
Bulotą su Žemaite parsi
kvietė. “Laisvė” jau prade
da Bulotą kabinėti ir, man 
rodos, netrukus įvyks tikra 
separacija su socijalistais. 
Jau beveik galima sakyti, 
kad tikrai taip bus, nes Bu
lotos su Žemaite pienas yra ■ 
toks: jeigu neįvyks tau-|(.1' 
tininkų susitarimas su i 
cijalistais,. t„. _____ __  , .
sakysiąs nuo socijalistų, lik-‘L1 
siąs “nepartyviu” ir kreip- J 
siųsis į Susiv. Liet. Ameri- 

/koje prašydamas, kad jis , 
per savo kuopas, padėt jam 
taisyti prakalbas ir i___
ciukcts
padaryti,, bet, turbut, Bulo- avižiaus; Apart širdies 
ta su Žemaite turėtų kiek-1 ligos, daugejis ligonių su šv. 
atmainyti savo nuomonę a-1 V ito,šokiu heka puspilniais, 
pie Lietuvių Draugiją 
turėtu užmauti šiokį 
apynasrėlį savo

sako tarties su mainieriais.
Kompanija 
dantis. K a ; j r, 
už jos pecų 
ii minios baši
vadinusių kompanijos sar
gybiniais.

Taip išrodo, ta “lais
voji” Amerika. Ir tol taip 
bus, kol visi darbininkai ne
susirašys į unijas ir Socia
listų Partiją. I

į Kasžin ar “Kele įvis” vis ' 
Kompanija griežtai atsi- ^ar pardavinėja malda

knyges?
*

M. Yčo laikraštis patalpi
no B.. Balučio pikčerį. Tik’ 
faktą konstatuoju.
* ♦* *

Jeigu kas nors nuskriau
džia savo draugus, tas te
gul žino, kad kada nors jį 
nuskriaus patsai likimas.*

* *
Kas ant apgavystės no

ri pašiliųdavot savo gyveni
mo laimę tegul žino, 
'Kuomet nors brangiai 
tai atsimokės.

*

* *

Dabar po Ameriką 
žino ja Hughes ir keikia 
mok ratus. “Every thing is 
wrong under Mr Wilson” — 
tvirtina Hughes.

ZO Wilsonas atsako, kad 
viskas dabar all right, bet 
viskas bus “wrong” kada 
Hughes pataps prezidentu.

Aklas aklą veda!
Balsuokit už Bensoną. Ta

sai nemeluoja.*
* *

Gelžkeliai pereitais me
tais ant vienos mylios pel
nė $4.100.

Ir dabar tiems bjaury-' 
bėms per mažai. Kada dar
bininkai reikalauja aštuo
nių valandų darbo dienos, 
tai tie krokodiliai rėkia ir 
dejuoja.

Mergaitė nerami.
O. V—nė rašo. — Mano 

’ 9-nių metų mergaitė yra la
ibai nerami ir nervinga. Ji 

’jokiu būdu nepasėdi ramiai, 
I nuolatos jos pirštai juda, ką 
tik paima nešti, neretai iš
meta ir sudaužo. Baudimas 
negelbsti. Juo tolyn, tuo ar- 
šyn ji darosi.
augti iš tokio stovio 

įjai kenkia?
Atsakymas. — Iš 

trumpo aprašymo ir 
tant ligonės, sunku yra pa
daryti tikrą spėjimą; Išrodo, 
kad ji turi choreą arba šv. 
Vito šokį. Jeigu ji negali 
palaikyti ramiai pirštų, ka- 

įda ištiesia rankas ir išskečia 
so-’.juos; jeigu ji negali ramiai 

tai Bulota'atsi-l 'aikyt liežuvio, kada iškiša 
•į: jeigu ji kraipo veidą ir 

Maro visokias grimasas, tuo
met galite spėt, jog ji turi 
šv. Vito šokį ir pradėkite 

! urnai gydyti, nes nuo šios 
‘ • rinkti išsivysto neišgydoma 

SLa’galėtų tai širdies liga ir ypata neturi

va- 
de-

.......  * t suaukau- iaa nedaugiau dviejų stiklų 
klvk Mat ka- alaus arba stiklą degtinės ir

da ėjo tos tarybos su tauti-]antl’an ^ie, kurie geria 
ninkais, tai viskas atsibuvo (daugiau dviejų alaus arba 

’stiklą degtinės.
Antrame skyriuje visuo

met būna ant 50 nuošimčių 
mirčių daugiau už pirmąjį. 
Vidutiniškai tarpe apsidrau
dusių savo gyvastį ir nevar
tojančių svaiginančių gėry
nių, mirtinumas retai pasie
kia 78 nuošimčius, tuom tar
pu tarpe geriančių veik vi
suomet miršta 96 nuošim
čiai. Abelnai, vartojanti 
svaiginančius gėrymus su
trumpina savo gyvastį ant 
6 metu.

Dabar daugelis pasakys: 
“Nusispjaut ant tų šešių 

tuo tarpu, anot to metų! Aš, vartodamas svaB 
ir saliunin- ganančius gėrymus, jauciuo- 

- - •- • si laimingesnių ir nepaisau, 
kad numirsiu šešiais metais 
anksčiaus.”

Su tuo irgi galima sutik
ti, nes šeši metai ždiogui 
mažių rolę lošia. Bet tai ne 
viskas. Yra patirta, kad S. 
Valstijose 23 nuoš. saužu- 
džių — girtuokliai. {’ Nuo 
1900 iki 1908 metų Suv. 
Valstijose kasmet miršta 
nuo 60 iki 70 tūkstančių 

|žmonių, iš priežasties, alko
holio, kurie užnuodija savo 
smegenis ir protoplazmą. 
Reuškia, pas mus kasdien 
nuo alkoholiu miršta apie 
2.000 žmonių. Apart to, al
koholis būna priežastimi į- 
vairių ligų.

Kaip matot, alkoholio die
vaitis kasdien ima sau aukų 
apie 2.000 žmonių vien tik iš 
Suv. Valstijų. Na, o kiek 
jis iš viso pasaulio paima? 

‘ Žymus francūzų daktaras 
Alfonas Berrillionas tvirti
na, kad alkoholis plėtoja ir 
džiovą. Jis tyrinėjimais pri- 
rodė, kad iš 100.QQO mirusių 
džiova, didesnė jų dalis bu
vo alkoholikai. Tyrinėjimai 
parodė, kad dauguma susir
gusių uždegimu plaučių irgi 
alkoholikai arba ‘ pirmiau 
buvę jais.

Vokiečių profesorius Kre- 
nellin iš Muncheno tvirtina, 
kad trečdalis susirgusių 
proto liga — alkoholikai.

Na, o kur prasižengimai? 
Suvienytų Valstijų kalėji
muose kimšte-prikimšta al
koholikų. Tūlame Pennsyl- 
vanijos kalėjime buvo pada
ryta anketa ir pasirodė, kad 
iŠ 1.478 kalinių, 70 nuošim
čių pakliuvo į kalėjimą iš 
priežasties girtuokliavimo.

Kaip matom, tai alkoho
lis žmonijai suteikia bai
siausią blėdį, vienok jis yra 
augščiausiai gerbiamas ir 
be jo žmonės “negali” apsi
eiti. švenčioniškis.
..a,; •, r. „..V, ' .....

Newarke, o ne Maspethe, 
kur Miluko klebonija. Ke
mėšis pazgordijo Miluką...

Trečiosios nesutikimu ša
knies, rodosi, reikia jieško- 
ti... karčiamose. Kemėšis 
uolus blaivininkas, tuo tar
pu, saliūnininkai klerikalų

jams viskas būtų 
męs turim nurodyt į 
tu nesutikimu. ‘ *Kemešiui pasisekė
ryt visuotinam klerikalu Su
si vienyjimo seime rezoliuci
ją, jog Brooklyne reikia į- 
steigt namą ir laikraštį. 
Tuomi nutarimu užduodama 
smūgis ir “Draugui” ir 
“žvaigždei.” Mat, jeigu Su- 
sivienyjimas Rymo Katalikų 
įsikurs naują organą, tai 
kur tuomet bedings “Drau
gas”? Tam jau tuomet lie
kasi tik vienas kelias — pas 
Abraomą, v

Įsisteigimas naujo laikra
ščio Brooklyne taip-pat bus 
didžiausias smūgis Miluko 
“žvaigždei,” kuri Brooklyne 
turi savo spaustuvę ir ran
kioja darbų nuo klerikališ- 
kų draugijų Brooklyne 
ir visose apygardose.

Štai kodėl “Draugas” ir 
“Žvaigždė” taip pasišiaušė 
prieš Kemešį ir jo “Darbi
ninką.” Kemėšis nori pri- 
steigt visur savo laikraščių 
ir pasisodint jų redakcijose 
sau ištikimus klapčiukus. 
(Steigiama davatkų ir vyčių 
laikraščiai) ir prieš tą Ke
mėšio maniją kovoja Milu
kas ir Maliauskas.

Antra ginčų ir nesutikimo 
šaknis — tai fondai. Kemė
šis ir jo sriovė turi taip va
dinamąjį tautos fondą iš ku
rio daug pinigų skiria ne- 
suvaikomai politikai. Ir štai, 
kad užbėgus už akių tam 

i fondui New Yorko apielin- 
kės kunigai įsteigia savo A- 

' merican-Lithuanian Relief
Fund ir atsisako siųsti pini- leidėju buvo p. Šūkis, dabar

American-Lith. Relief 
Fondas išleido kokia tai an
glų kalba knygą. Tenais tel- j 
pa gana daug pagarsinimų, 
tarpe kitų yra pagarsinimai 
saliūnu ir bravoru. Klerika- 
liškiems blaivininkams tos 
rūšies pagarsinimai yra 
“trefni,
paties Miluko, 
ko doleris nesmirda ir jisai 
tokis pat žmogus.” Jeigu t 
ta kova tarpe dviejų sriovių 
mūsų klerikalu ir toliaus 
progresuos taip smarkiai, 
kaip ligšiol, tai alkoholio bie 
sukui bus lemta sulošti labai 
didelę rolę. Seni kunigai 
amerikonai, tokie kaip šeš
tokas, Petkus, Milukas ir ki
ti anaip tol nepalinkę kovoti 
su alkoholizmo biesuku.

TARP LAIKRAŠČIŲ IR 
LAIKRAŠTININKŲ.

Bostoniškė “Ateitis”, kuri 
ligišiol išeidinėjo tris sy
kius, praneša, jog dėlei po- 
pieros ir kitų reikmenų pa
brangimo, ji išeidinėsianti 
tik vieną kartą savaitėje. 
Jos prenumerata busianti 
$2.00. Prie laikraščio iš- 
eidinėsiąs mėnesinis litera
tūros ir mokslo priedas.

Clevelando “Santaika”,! kuri 
seniau buvo Ohio valstijos 
vyčių organu, labiau prade
da virsti į tautininkų pusę. 
Ji kas žin kodėl persikrik
štija į “Dirvą”. Ligšiol jos

■'ll ais T . X ‘ X n 'j- r
s tam- feus Lletuvon Per tautos fon- gi leidėju bus

dą, ko reikalavo Kemėšis.
Kodėl jie įsteigė tą Re- 

zuotų žmonių. Lietuviai so-įkef Fondą? Kunigas Pet- 
cialistai visuomet tai šaky- kus, pirrmninkas klerikalų; 
davo.

“Garsusis” Schenectady 
majoras, buvęs socijalistas 
Lunn jau agituoja už demo
kratą V/ilsona ir už demok
ratišką kandidatą į guberna 
torius Seabury.

> Aną-dien jisai apsilankė 
New Yorko demokratų 
headquarters ir išsijuosęs 
žmogelis gyrė Wilsoną.

Vienu veidmainiu Socia
listų tarpe jau mažiau. Ir 
ant sveikatos!

Ar ji gali iš- 
ir kas

tokio
nema

Ohio Lith.
Publishing Comp.

Rankpelnis iš Škotijos 
jau mėnesis laiko, kaip ne-prakalbu Brooklyne McCad-r. . ..

- 10 d bepasiekia musų.: din Hali, įvykusių
f rugp., pasakė: tautos fondo 
: valdyboje visi svietiški žmo- 
! nes, daktarai ir ________
Iš kunigų ten tik kun. Ke
mėšis, bet ir tas pats neturi 

| čia Amerikoje didelės įtek- 
'mės. Jisai nėra net klebonu

Keleivis, pranešdamas a-
. advokatai. pie pasitraukimą “Laisvės

ir neįtrauktas į oficialį di- 
rektoriumą...”

Taip tai Petkus ir nuėmė 
karūną nuo Kemėšio gal
vos.

Tame pat mitinge kalbėjo

; darbininko J. Neviacko prie 
“Kardo” sako, kad J. Ne- 
viackas yra “Laisvės” ben
drovės pirmininku. Gali
me pranešt, kad dabar “Lai
svės” b—vės piriftininku 
yra K. Liutkus.

Linotypistas J. Valatka 
išvažiavo į Shenandoah gy
dytis, o ne prie laikraščio.

*
New Yorke, Brooklyne ir 

New Jersey jau šeši suvirs 
tūkstančiai mirė ar virto 
amžinais koliekomis nuo 
paralyžiaus ligos.

Bet musų kapitalistams 
nelabai tas rupi. Laikra
ščiai nekelia didelio barnio 
ir nerašo editorialų. Dakta
rai ir sveikatos departmen
tal visiškai nebuvo ir nėra 
prisirengę kovot su liga.

Čia, mat, nereikia “prepa
redness”. Bet, viešpatie

*

įr kiti bepročiais. Yra tai vi- 
toki'so kūno liga, paeinanti nuo 

iškalbai” daugelio priežasčių ir tik 
tautininko 8eras maistas, pasilsys ir ra 

i niurnas gali pataisyti, todėl 
ligonis neturi būt baramas, 
baudžiamas, neturi daug bė-

Įgiot, dirbt, erzintis ir priva
lo gaut gerą maistą. Patariu 
mergaitės neleist žaist su 

[būriu arba leist mažai. Go-, gink, butų pasirodęs 1 i • 4 • į V < • • 1 « • • v v

Viskas iš-išėjo pranašas.
ėjo kaip tik atbulai.

Vienok, ta korespondenci
ja gana įdomi. Ji parodo, 
kad pereitą pavasarį tauti-, 
ninkai labai spekuliavo, kad.
p. A. Bulota skirsis nuo :iįUCija potašinio arseniko 
Liet, šelpimo Fondo ir buvoyra vienas iš geriausių vais- 
jau besidžiaugia. Artymo tų, bet reikia gaut patari- 
nelaimė jiems visuomet su- mus nuo daktaro, kaip ją 
teikia smagumo. Kaip tai _neg'a)jma
nedailu...

Ir vėl pekla

. va r to t, 
kol liga nėra tikrai žinoma. 
Patarčiau nuvest mergaitę 
pas teisingą vietinį'gydyto
ją, nes vilkinimas yra pavo
jingas.

Ir ko tik nesidaro toj 
“laisvoj” Amerikoj? Kar
tais, rodosi, kad mes gy
vename kur nors Si beri jo j. 
Ištiesų, caro kazokų žiauru- šioliktas mėnuo ir 
m as, kartais nėra didesnis, 
negu baltarankių Amerikos 
džentelmenų nagai.

Mesaboj, netoli 
Duluth, Minnesotos 
joj, eina streikas darbinin
kų geležies mainose. Mainie- 
riai reikalauja aštuonių va
landų darbo dienos, algų 
pakėlimo ir išmokėjimo jos 
du kartu mėnesyje. Išviso 
mainieriu skaičius siekia 15. 
000. Jie veda sunkia kova.

Ir štai, plieno trustas, 
Minnesotos gubernatprius, 
Burnquist, Dulutho biznie
riai — visi jie padavė vieni 
kitiems rankas, kad nuslopi
nus mainieriu streiką.

Kompanija įsitaisė go ve
dą sargybinių iš 1000 žmo
nių. Tų- sargybinių pra
eities rekordai pilni krimi- 
nališko pasižymėjimo./ Te- 
čiaus kompanija naudojasi 
tų šunlapių pagelba.

Dulutho didieji biznieriai

ni ies to 
valsti-

M. M—nė rašo. — Kaip 
ilgai reikia kūdikį žindyt? 
Aš žindau savo kūdiki še- 

išrodo, 
kad jis eina blogyn, nors esu 
girdėjus, jog žindomi kūdi
kiai yra sveikesni.

Atsakymas. — Niekad ne
reikia žindyt ilgiau per vie
nus metus, nes toliau pienas 
netenka tokių dalių, kurios 
tveria kūną ir pienas yra 
nedaug vertesnis už vande
nį. Tuoj nustokite žindyt 
kūdikį ir duokite jam kar
vės pieną. Nei vienas moks
lą pabaigusis daktaras ne-

Zeppelinas ir užmušęs keli! 
žmones, tai gvoltas butų ki 
lęs strošnlausias.

Tautininkai žada 
Chicago j dienraštį, 
pradžiai reikia sumest bent 
$15.000. ‘

Pamislykit kokia pinigų 
krūva. Tie pinigai bus 
išleisti keršto kėlimui tarpe 
lietuvių, ir kovai su dabar 
gyvuojančiais laikraščiais. 
Sakykit, kodėl jie negali 
paaukaut tuos pinigus nū- 
kentėjusiems nuo kares ar 
Lietuvos atbudavojimui?*

*
kardinolas

įsteigt 
kurio

*
Baltimorės

Gibbons už preparedness ir 
už nuolatinę kariumenę.

Bravo! Katalikų hierar- 
chas už apšarvuotos kumš
čios spėką. ♦

*
zeceriai yra

t ■ I

t

fe

A. Montvidas.

N. S. Pittsburgh, Pa. — 
Vietos spaustuvių darbinin
kai rengiasi prie streiko ir 
1 d. rugsėfl) mano . išeiti. 
Fideriai reikalauja po $3.oo 
į savaitę algos pakėlimo. 
Presmanai ir kiti darbinin
kai išstatė tokius pat rei
kalavimus.

•i'

*
Sako, kad 

garsiausi Amerikoj žmonės. 
Veizėkite: zeceris Gegužis 
(sykiu su Michelsonu) iš
kėlė “Keleivį”. Zeceris J. 
Paukštis atpirko “Vien. 
Liet.” ir pakėlė ją, kuomet 
ji anais laikais buvo arti 
bankruto. Zeceriai uždė
jo “Laisvę”. Zeceriai Vi- 
taitis ir Baniulis daugiausia 
pasidarbavo prie “Atei
ties.” M

čiru-Viru.
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Kriaučių tarpe
griauta, kita gi — bailiai 
dairosi ir kasdien laukia ne
laimės užgriūvant.

Užėmęs delegato vietą, 
papuoliau, it ta valtelė, i 
tarpą banguojančių vilnių 
ant jūrių. Turėdamas po 
savo kontrole suvirs 40 dirb
tuvių ir neturėdamas aiškių 
informacijų pradžią savo 
darbo turėjau gana sunko
ką, bet diena po dienai da
lykai ėjo geryn ir šiandien 
galiu pasakyti, kad pas 
kriaučius jau viskas susi
tvarkė. Pakilęs gandas apie 
prisiartinantį generališką 
kriauęių streiką išnyko L 
mūsų minties. Brooklyno 
kriaučiai gali pasigirti ir 
net pasididžiuoti pilnu per
galėjimu be jokios kovos. 
Kada kontraktieriai pareik 
kalavo nuo vėrauzių siuvi
mo ir pakėlimo keletos cen
tų už drapanų pagaminimą, 
ir tokiu budu uždarė apie 
100 dirbtuvių — unija, ma
tydama, kad čia yra gera 
proga išgauti ir del darbi
ninkų centą kitą daugiau 
'mokesties, išveda dalį dar
bininkų streikan, reikalau
dama pakėlimo visiems dar
bininkams po $1.00„ Jeigu 
vėrauzės atsisako pakelti 
mokestį darbininkams, gra
sina išvesti visus darbinin
kus generališkan streikan. 
Darbdaviai (vėrauzės), ma
tydami darbininkų vienybę 
ir žinodami, kad streiklau
žių dabartiniu laiku tiesiog 
negalima gauti, pradeda 
diplomatiškas tarybas. Die
na už dienos dalykų stovis 
virsta geron pusėn ir .kuo 
ne visur prižadėjo vėrau
zės pakelti darbininkams po 
$1.00 savaitėje daugiau mo
kesties.

Tai yra antras šįmet 
kriaučių laimėjimas. Žie
mos laike, sausio mėn. visi 
darbininkai taipgi gavo pa
kelti po $1.00. Tuom tarpu 
sujudinimas buvo biskelį di
desnis, negu dabar. Buvo 
šaukiama mitingai, sakoma 
prakalbos ir didesnis skait
lius darbininku buvo iššauk 
tas streikan. Vietomis taip
gi tas streikas tęsėsi dvi 
savaiti ir daugiau. Dabarti
niu laiku, trukšmo, sujudi 
mo buvo labai mažai. Ks 
lietuvišku dirbtuvių buvo 
sustoję: Unguraičio, Kai- 
rukščio, Titliaus, G. L Yuš- 
ko wskio, W i I i ia n\< bu r g
Tailoring Co, Gennelli and

uaniain Tailors (orpora- 
Co. ir M.

dieną-dvi... Pas M. M. Bush 
(Bučinską) stovėjo tol, kol 
užbaigė šapos susirinkimą, 
išviso 1 vai. ir 15 m. Susi- 
rinkiman atsilankė pats p. 
Bučinskas ir pasiūlė po 50 
c. kiekvienam Į savaitę, 
kad darbininkai nenusilei
džia, galų-gale sutiko kaip 
visi, taip ir jis duoti po $1. 
Tai viena iš didžiausiu lie
tuviškų dirbtuvių, kurioj 
dirba apie 150 darbininkų.

Brooklyno kriaučių laimė
jimas turėtų būti pavyz
džiu kitu miestu kriaučiams 
kad dabar užėjus “geriems 
laikams”, nereikia praleisti 
progos paskalauti dolerį- 
kitą daugiau. Tas įgalina
ma tik su pagelba vienybės, 
nes čia unija stipri ir 
tam tikrą jau dalį 
supratimas pakilęs 
ant augšto laipsnio.

Čia nėra didelių 
tarpe kriaučių, nėra 

\ didelių užsivarinėjimų, kaip 
'Nfas atsikartoja tarp kitų 

nuėstu kriaučių. Kiek teko 
* patirtiNtai tik Chicagos 

kriaučių ii gali susilyginti su 
Brooklyniškiais.

pas 
žmonių

gana

&

Karo laukuose beliko liūd
nas praeities gyveninio še
šėlis: trobos — išgriautos ar

tieji laukai ištaisyti.
Svarbu yra ne tik išvieno 

pirkties, bet ir išvieno par-

Gui de Maupassant — Na, kaip išrodė krikštynos, ar žin
geidžios?

Kitų miesstų kriaučiams 
reikėtų paimti sau už pavyz
dį ir stengtis pakilt, jeigu sudegintos, gurbai (kutys) ~ • 1 • 1 • 1 • * • • I 1 1 • • '"1 • 1

duoti savo darbo vaisius. 
Bent kiek gyvenimui susi
tvarkius, kils musų krašte 
pieno ūkis, atsiras parduoti 

Ne-
i namon 

ateinant, bet pačiam jis su
rasti be perkupicų ir įvai
rių tarpininkų pagelbos. Ir 
todėl telkimės į pienininka- 
vimo ir šiaip ūkio produk
tams pardavinėti bendro
ves.

Draugija kiekvienai to
kiai bendrovei patarnaus pa 
tarimais, kaip ji sutvarkyti 

: ir vesti, nurodymais, kas 
ir kur geriausia parduoti, o 
gal ir galės sušelpti 
tais ar pinigais jai 
riant.

Reikės statyties
Reikia tikėties, kad vyriau- 
šybė, kur galėdama, duos 
padegėliams miško, bet 
Jląug bus vietų, kur arti mi
ško,nebeliks. Gal reikės im
ties naujų statymo būdų iš 
cemento, kalkių, smėlio ir 
molio; bus reikalinga tiek 
pačios medžiagos, tiek pri
tyrusių žmonių. Geriausias 
būdas tikslingai ir pigiai 
sau trobas pasistatyti tai 
į bendroves susidėjus išvie
no pirkti ir gaminti medžią; 
gą, išvieno statytojus kvies
ti ės.

.Draugija pasistengs ištir
ti, kokios trobos sveikatos 
ir grožės žvilgsniu musų 
kraštui butų tinkamos ir pi
giausios, sutaisyti pavyzdi
nių trobų planus, parengti 
žmonių, kurie ,praktiškai 
mokėtų statymo darbą at
likti ir patarti kaip reika
linga statymui medžiagą 
pasigaminti.

Pigus kreditas visuomet 
buvo ukiui reikalingas ir 
sunkus gauti; ypač sunku y- 
ra dabar skolinties, o dar 
sunkiau karui pasibaigus. 
Mes manome, kad geriausia 
susišelpsime, jei visų Lietu
vos plotu įsikursime kredito 
b e n d r o vi ų, skolina m ų j ų -
taupomųjų kasų, savitarpi
nio kredito draugijų, pada
rysime jas savo bankais ir 
išmoksime tikusiai jas ves
ti.

Vertė švenčioniškis.

ne iki didesnio laipsnio su- j be galvijų, aruodai — be jjavų, gyvulių, vaisių.
pratime, tai nors iki tokio, 
kaip Brooklyne. Nedarbo 
laike, pora metų atgal, dau- 
gelyj vietų unija pakriko ir 
žmonės išsiblaškė, it tos a- 
vįs pamačiusios piemenį vil
ko nasruose. Brooklyne, 
nors buvo biskelį suiručių, 
bet unija savo poziciją at
laikė; nepasidavė nekuriu 
žmonių piktięms norams. 
Šiandien męs galime pasi
didžiuoti v vienu po kitam 
laimėjimais. Tie laimėji
mai nėra paskutiniais ir 
męs turime prie to rengtis, 
Išpąlėngvo gilinant savo su
sipratimą, iš kalno turimi 
galvoti apie pravedimą sa
vo industrijoj jeigu ne ma
žiai, ’ tai nors 8 vai. darbe 
laiką trumpoj ateityj. Kova 
musų nepasibaigs tol, kol 
neišnyks išnaudojimas, ko 
Viešpataus ekonomiška ne 
teisybė. Šitie laimėjimai, tai 
nėra mūsų tikslas, galūti- 
nas musų kovos tikslas — 
tai visiškas panaikinimas 
klesų ir išnaudojimo.

j J. A. Bekampis.

Lietuvių Draugija 
Agronomiįosjir

ybai teikti
Pereitais metais Vilniuje 

įsikūrė lietuvių draugija ag
ronomijos ir teisių pagelbai 
teikti nukentėjusiems -dėl 
karės gyventojams.

Kadangi, kaip mes suži
nojom, ta draugija gyvuo
ja ir dabar, tai manome.

das turėtų ją paremti.
Atkartojame pranešimą 

kuris tilpo pereitų metų 
“Laisvėje.”

gija Agronomijos ir Teisių 
Pagclbai Teikti * Nukentu-

jamšf

u,.davinį ati- 
sugr jautąją 

j ieško tam sa- 
čiausio^-Liio- 

menes, ypač gi užiurio bro
lių, užuojautos ir pagalbos. 
Tuo tikslu siunčiame ši mo
šų atsišaukimą paskelbti 
Amerikos lietuviu visuome
nei.

taisyti Karo
Lietuvos ūki.

veikiančiųjų jau Lietuvoje 
šelpimo draugijų konkuren
te, nes jos tikslas ne tiek 
labdarybė, kiek sutvarky
mas visų gyvųjų Lietuvos 
pajiegų musų krašto ukiui 
atgaivinti.

sis pirmų-pirmiausia var- 
gingaisias Lietuvos slu&gs- 
niais, pamatau dedama šel
pimosi principo dėsnį. Be 
to tas tveriamasai platus ir 
didis darbas laukia visų 
Lietuvos žmonių, ypač tų, 
kurie jaučiasi Lietuvos pi
liečiais, del to jos valdybe n 
įeina du atstovu ir nuo kita
taučių — Valst. Tarybos na
rys A. Meištavičius. (len
kas), Valst. Durnos narys B. 
E r e i d m a n a s (žy das).

LIETUVOS VISUOMENEI
Dar nematyti karo galo, o 

jo skaudi letena jau užgulė 
beveik visą musų kraštą, 
neaplenkdama nei varguolio 
grįčios; nei lobininko rūmų. 
Jau pusė Lietuvos guli iš

i ' ■

IM

grudų, laukai nesėti, išrau
sti ar suminti, patįs gi žmo
nės — alkani ir nuplyšę, vi
sais kraštais išsiblaškę. An
trojoje Lietuvos pusėje, ka
ro dar nepaliestoj, žmonės 
gyvena, kaip sustingę, žeme 
dirbama, lyg svetima butų, 
ūkis sustojęs ar irti pradė
jęs, miestų ir miestelių gy
venimas visai apmiręs, o gy
venimo reikalai darosi kas^ 
kart vis sunkesni.

Karui pasibaigus, kiekvie
nas grįš savo išgriauto liz
do taisytų ir tik tuomet ga-t 
lesini vaizdžiai suprasti, ko-j 
kia ■ nuostolių begalė Lietu
vai padaryta ir kiek reikės 
darbo padėti iširusiai^ gy
venimui sutvarkyti.

Kuo pasiremsim, iš pele
nų keldamies? į

Mes neabejojame, kad 
yyrfausybė, gerai žinodama- 
Lietuvos nuostolius, pripa- 
žįs reikalą teisingai juos 
atlyginti. Mes pasitikim ru
sų visuomene, kad ji, mokė
jusi šelpti nukentėjusią 
Lenkiją, neužmirš tiek-pat 
pasirūpinti ir nukentėjusia 
Lietuva. Bet jokia vyriau
sybė, jokia visuomenė ir jo-; 
kia labdarybė neįstengs vi
sų karo nuostolių atlyginti. 
Gyvenimą naujai bestatyda- 
mi, pasijasime ir bėdinesni 
ii silpnesni. Netik stambie
siems ūkiams, pramonės ir 
prekybos įstaigoms neleng
va bus sutvirtėti, dar sun
kiau bus pakilti sodžiaus ir 
.miesto varguoliams, ku
riems ir prieš karą gyveni
mo našta labiau veržė pe
čius, ir kuriuos karas dar 
labiau tuo tarpu yra nuslė
gęs. Bet ko vienas žmo
gus neįstengia, tai talka nu
veikia. Imkimės tat patįs 
bendrai ir sutartinai rupin- 
ties savo reikalais. Tegul 
bendra nelaimė suglaudžia 
mus įsutartinas eiles ir išmo 
kiną mus bendrai pastatyti 
tai, kas išgriauta.

cJjavų, gyvūnų, vaisių
- reikia laukti pirklio
- ' ntmnnnf kni nnninvTi

bių dauguma Lietuvos mies-

tuvininkų, o žmonės

me sau isigelbetn 
vartoto iu

vo sankrovas. t

tuvių agronomijos ir teisi
ninkų draugija rems kiek
vieną tokią pastangą: nai’os 
gauti leidimą bendrovei i-

žmoniu krautuvei vesti.
)erie.',':oti .■ 1 i 

siuntinės in>~trak
ink rėvoms sutvarkv-

statvma 
toriu 
ti ar joms nustatyti ir tt.

Jau dabar daugelyje vie
tų ūkininkai nebeteko sėk
lų, vėlaius gal bus netekę 
arklių, gyvulių, ūkio padar
gų. didesnių prietaisų savo 
laukams ir savo ukiui su-

mi, mes gal pakriksime tiek 
sunkumo bekeldami, šimtais 
susitelkę lengviau ir pigiau 
gausim, kas mums reikalin
ga. Ir todėl visur spieski- 
mės į ūkio ratelius ir per 
juos viską pirkimės. Drau
gija lengvįs tokių ratelių 
veikimą, stengdamosi jiems 
dovanai ar už pigesnę kainą 
parūpinti gerų seklu, veisli-

padargų, pasiųsti agrono
mų -ūkio žinovų, kurie ap
važiuodami Lietuva teiks 
reikalingiems savo patari
mų ir nurodymų, kaip ūkis 
sutvarkyti ir kaip suardy-

daik- 
besiku-

trobos.

galima kur ties 
ves, iš savo pu-

statymus ir jų patvirtinimą,

UI II

ti instruktorių—žinovu vi» c

mies-Jeigu ūkininkas ai 
tolimas, prarazdamas 
ugnyje lyvo turtą, išsineša 
betgi iš jos paprastai bent j 
kelius rublius pirmam var
gui atstumti, tai Lietuvos 
darbininkai dažniausiai iš
karto yra netekę duonos i 
kąsnio, nes stinga darbo. 
Jiems nuo bado apsaugoti 
Draugija, be greitos maisto

darbo biurą, su kurio pa
galba rūpinsis surasti bedar 
biams darba, o darbininko 
reikalingiems darbo žmo
gų.

Pagalios, Draugija rinks 
žinių apie nukentėjusias del 

karo vietas, žmones ir įstai
gas, stengsis gauvL.iš vy
riausybės ir visuomenes pi
nigų, kad jų reikalingus su
šelpus,, teiks, kiek galėdama, 
savo patarimų teisių ir

kurie su karu rišami, ir da
rydama tai, rūpinsis lygiai 
kiekvienam Lietuvos pilie
čiui padėti be skrtumo ti
kybos ar tautos.

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

balsiai pradėjo svarstyti, kaip čia padarius; 
kiekviena išreiškė savo nuomonę. Nors los 
vienos tarpe savęs kalbėjo, bet vis gi prisi
laikė mandagumo ir vartojo tokius išsireiš
kimus, kad pašalinis žmogus, nežinodamas 
apie ką dalykas eina, jokiu būdu negalėjo 
suprasti jų kalbos. Vienok jos, kalbėdamos 
apie tokius dalykus, kurių viešai gėdijosi 
išreikšti, gilumoj širdies jautėsi pilnai už
ganėdintos. Jom rodėsi, kad jos rengia 
puikiausią maudynę ir pirmiausiai pačios 
bando maudytis ir gėrisi, kad labai puiku ir 
ta ypata, kuri jų parūpintoj maudynėj tu
rės maudytis, jaus nepaprastą malonumą.

Išnyko jų pirmas liūdnumas; pradėjo 
juokauti ir džiaugtis iš savo pienų.

Net ir grafas, kuris visą laiką užsilaikė 
,' imtai, pradėjo šypsotis ir retkarčiais ištar
ti juokingesnį žodį, nors tą darė - labai 
atsargiai. Lon^zas išsireiškė labai ne
mandagiai, o jo moteris ir antspaudą pris-

— Jeigu šios mergpalaikės tokis amatas, 
tai kodėl ji išdrįsta atsakyti aficieriui, o 
ne kam kitam?

Ponia Lamadonięnė, rodėsi, mąstė:— 
Jeigu aš bučia Karštuolės vietoj, tai bile 
vienam atsakyčia, bet šiam aficieriui ne- 
pasipriešinčia. '

Ilgai buvo rengtasi prie užpuolimo, 
tartum ant tvirtovės. Tarpe savęs pasida
linta rolės, argumentai, kuriais reikės ko»- 
voti, ir išdirbta manevrų pienai, kuriuos 
turės padaryti. .Pirmiausia apkalbėta, kad 
staiga privertus tą gyvąją tvirtovę priešui 
pasiduoti.

Karniudė gi šnairiai žiurėjo Į tą suo
kalbį ir nei žodžio nepija tarė.

Visi taip įsigilino į tą sumanymą, į 
apsvarstymą pienų, kad net nepastebėjo 
kaip Karštuolė įėjo j virtuvę. Grafas, pir
masis pastebėjęs virtuvėje Karštuolę, su
kosėjo ir visi nutilo. Iš syk visi į ją žiu
rėjo ir nežinojo nei ką sakyti. Bet gra
fienė, nuo seniau pripratus prie veidmai
nysčių, tuojaus užklausė:

” Ii

ją, nupiešė bažnyčios išvaizdą ir net buvu
sių joj žmonių pozas ir pridūrė:

— Kartais labai naudinga ir smagu pa
simelsti.

Iki pusryčių moterįs stengėsi nuduoti 
nepaprastą mandagumą ir meilę Karštuo- 
lės linkui, kad įgijus geresnį užsitikėjimą ir 
paskui atsiekus tikslą.

Kaip tik susėdo pusryčiauti, tuojaus 
prasidėjo atakos. Išsyk buvo kalbama a- 
pie pasišventimą, apie padarytas aukas 
dėlei artimo meilės ir tam panašiai. Buvo 
nurodyta, kaip senovėj tūlos moterįs, kad 
pagelbėjus savo vientaučiams, atsiduodavo 
priešų karvedžiams. Buvo priminta ir 
Kleopatra, kuri pavelijo visiems priešų kar
vedžiams ateiti ir jos dasily tėti. Tokiu pa
sielgimu jai pavyko visus karvedžius paver
sti savo vergais. Paskui buvo pasakoja
ma visokios būtos ir nebūtos istorijos, ku
riose moterįs, atsiduodamos priešų kar
vedžiams arba aficieriams, visuomet išgel
bėdavo savo tėvynę. Buvo vardais nuro
dytos tos moterįs, kurios savo kūną paver
tė į karės lauką ir tokiu budu, pritraukda
mos prie to lauko žymiausius karvedžius, 
glamonėdamos juos ir suteikdamos jiems 
savo meilę, laimėjo kares. Jeigu jos 
priešą bučiuodavo arba laikdavo glėby, tai 
ne iš meilės, bet kad-jam už tai atkerši
jus. Pasakojo net ir tokius dalykus, buk 
tūla anglė tyčia užsikrėtus baisia liga, kad 
oaskui prisivilioti Bonopartą ir jį ta liga 
iižkrėtus. Ir Bonopartas butų žuvęs, bet 
kada susiėjo su ta angle, tai buvo labai 
silpnas ir tik per savo silpnumą išgelbėjo

Ir tos istorijos buvo pasakojamos man- 
Jhgiai, atjaučiančiai, su pasididžiavimu, 
kad sukčius Karštuolės patriotiškus jaus
mus ir pavydą tų moterų linkui, kad pri
vertus ir ją panašiai pasielgti.

Klausiant tų kalbų, tų visų istorijų, 
galima buvo manyti, kad moteris ir su
tverta amžinai aukuoti kūną ir nesišalin- 
ti nuo kiekvieno kareivio, kurį tk ant gat
vės susitinka, jeigu tik jis to reikalauja.

Vienuolės ramiai sėdėjo ir nudavė 
tartum nieko negirdi ką moterįs pasakoja.

(Toliaus bus)

Reikalinga kiekvienam darbininkui

Darbo žmonių Istoriją
Paraše J. BERLIN. Vertė BARABOŠIUS

1. Z m on i ų gy ve n i m o p ra d ž i a.
II.

III.
IV.

VI.
VII.
VIII.

IX.

Retežiais surakintas 
Romėny vergas ap

dirba žemę.

Turčiai ir skurdžiai.
Draugijos žemesnės ir augštesnės luomos 
Baudžiava ir baudžiauninkai.
Miestų ir ama trunku atsiradimas.
Manufactures ir fabrikų atsiradimas.
Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
Baudžiavos panaikinimas.

Kaina tik 25 c.

Reikalaukit šiuo adresu:

ergų Plaka
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MOTERIMS NAUJIENOS ščiuose visokių žinučių apie 
moterų bei merginų apšvie- 
tos stovį ir veikimą, 
iš mūsų didmiesčio

JIYllTit’jO I IV11J

VAŽIAVIMO. moterų ir merginų, 
nors čia

ant vietos, randasi ir
u rime resisčių centras ir “L

numeris pasirodys pabaigoj
rugsėjo menesio, š. m. tai’nerašoma 

.lyra, prieš susivažiavimą.
Iki Lietuvių Moterų Prog. i Dabai’, draugės, 4i

prog

mui, kuris Įvyks 13 ir 14 p^puo^ti savo laikraštį į- vietos dėl moterų reikalų.
spalio, s .m. nedaug laiko (vairiais raštais. 'Kiekviena,! .Nejaugi čia, ant vietos, 
teliko, bet musų draugės ne- įjk gali, palaikyti plun- viskas puikiai klojasi ? Man 

-- įkelia viešai jokių klausimų, lasna, kviečiame prisidėt su'lydosi, kad nevisai. Birma 
kuriuos reikėtų plačiau ap- savo raštais. Mūsų leidžia-ĮLMPS. .kuopa nėra taip di- 

°'”1.- -mas laikraštis bus gana į- dėlė. Neklysiu pasakius,
vairus. Jame tilps daugiau- kad vargiai siekia 3 desėt- 

1) palie- kus narių. O kad ir yra, 
moterų tai dar tuomi negalima už- 
auklėji- siganėdint. Mums reikia 
skyrius, ii’ tas budinti iš letargo 
įvairus miego, kurios dar niekuo 

tarimai, 4) iš nėra užsiėmę, kaip tik po-
• -• • « i J • 1 11— J • 1 • 1 J • • •

kalbėti. Reikia mums pla
čiai gvildenti tie klausimai, 
kurie reikalingi dėl mūsų-sia straipsniai:* 
susivienijimo pakėlimo, 'čianti darbininkių 
K;te reika pertaisyti ir kas reikalus, 2) vaikų 
dapildyti.

Svarbiausias mūsų uždą-' 
vinys, tai rūpintis daugiau I 
čios literatūros, iš kur būtu mo>.5> plo/itiskos moterų backueių pasihnksmmt! .

’ J - m 77 l* \ _/?L A — — — 1 _ _ J  ■ k I r t > z-J 4" t- I t I r T-i i Ir i rl 1 1

mas, 3) sveikatos 
i kur bus nurodoma 
'moterimsjmii 
svetimtaučiu moterų judėji- |terius kalbėti, dirbti ir prie

Gimtuvių naktis
(Iš pusintcligentų gyvenimo.)

ukinin-

re Kelių menesių buvome, , lyg savinin
kai ukes. O ii* ūkininkas ganėdinosi mu
mis.

Susipažinome su api 
kaičiais ypač ūkininkėms

Viena iš mylimiausių musų atsilanki- 
ino vietų, tai buvo sena užeiga: ne tai kar
dama, ne tai viešbutis — ūkė.. 4 mylias 
atstui. Kiekvienas šventadienis atsilan- 
kydavom išsigert šalto alaus, arba stačiai 
pažiopsot, ant keistų senių N. H. valst. uki- 
kininku. Išvažiuodami, meluodavom: 
“važiuojame bažnyčion ant pamaldų” —iš 

Šalto butelio karčiamon" 
atsilankydavo

Kas laimės?
Štai dirbtuvės jau švilpynė 

Laiką apskelbė pietų,
Tartum gaidh trimitinė,

son ir ten, kad papietaut, 
O velkiu kiek, po dvylikai

Susiėjo “pašposaut”.

Na ir, vienas jųjų lenkas
Susikirto su rusu, —

Buk, kad rusų caras menkas 
Šioje karėj, su p rusu.
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Iš DARBININKŲ LITE 
RATUROS DRAUGI

JOS.

galima įgyti moterims dau
giau supratimo apie jų pa
čių reikalus. Ligišiol savo 
kalboje, rodos, turime tik 
porą knygų (Moteris ir so
či jalizmas' ir Moteris ir 
jos ekonominis padėjimas), 
kur galima daugiau ką nors 
surasti apie moteries ekono
minį padėjimą.

Taigi šį klausimą turime 
plačiai apkalbėti, kokia lite
ratūra mūsų moterims yraidavo, kad 
daugiausiai pageidaujama,įdėt’’, arba

'ar vedanti jas prie darbi-1netiks“, 
ninkiško susipratimo, ar j paisyti, įei 

'gvildenanti paprastus kas- juk bus k: 
dieninius reikalus, k. t. kū- Męs turime tai}) pat dauge- 
dikių auklėjimas, gaspadi-pį visokių reikalu, mes e- 
nystės klausimas, namų pri-j

i žiūrėjimas ir tt. ?

teisės, 6) fš Amerikos lietu-'G kad tą atlikti, reikia dau- 
vių moterų draugijų gyva-J giau veikt, rašyt ir nurodi- 
vimo, 7) maisto gaminimas nėt jų klaidas, 
ir abelni gaspadinėms pata
rimai ir 8) vaikams sky
rius.

Todėl, draugės, iš virš 
minėtų skyrių kiekviena

Tiesa, vietinė kuopa ne
snaudžia, bet tai tik tarpe 
savęs lavinasi. Kodėl ne
kviesti kitų moterų ir mer- 

privalo kurį nors pasiskirti,ginų? Kodėl nepavaryti 
ii kas mėnuo ką nors į jį!smarkesnės agitacijos? Ge- 
parašyti. Galinčių ką rašy- ras laikas lavintis savuose 
ti moterų, rodos, yra. gana susirinkimuose, bet kodėl 
daug, tik daugelis nusiskus- neatkreipti atyttos į didžiu

mą moterų kad jas ušin te re

ti moterų, rodos, yra. gana

“nedrįsta pra-

Ant to nereikia tos, Progresystės nepajiegė 
užinteresuoti Brooklyno 
merginu ir moterų, nes ta « *■ *■ *

platino Lietuvių Darb. Lile-1 turime plačiau apkalbėti, 
.‘kokiu būdu būtų geriau
> platint tarpe moterų ren-! IR>sljaulu 
i giamą išleisti laikraštį, ari 
.-mūsąi narės turės prenume-1 
. j’iioti laikrašti, o už sanari-1

sikūrė Buenos. Aires, Prie 
jos prisirašė 7 nariai ir visi 
pashnokūjo, Valdybon iš- 
gintka drg. J. Kaikaris (pir
mininkas), F„ Stalioraitis 
umkret.). Ona Vederaitė, ar u z

dinės, esame darbininkės ir kkius< 
turime visuose dalykuose Kaltė

ne visos socialistu moteris 
ii taip laisvu pažiūru pri

iau’|l'iit daugiau prasilavinusios,' musų pačiu, 
kitu mis-'būtu 1 I *

T'.riaustoinis, b prasilavini laisv 
tiktai galime skaitant nau- merginas i L. I 
dingus laikraščius ir kny- ‘kas dabar yra?

suorganizuoti >

ir
pir.1 laikraštį? Šis klausimas 'straipsniai mažai 

“i mums IUO-

Nors lig šioj mtbių laik-| Vadinas, vietinė . kuopai 
raščius moterų, rašyti turi tik vieną gerą pusę, tai | 

tepuošė lavintis- susirinkimuose.
mam susirinkimui prisirašė 
dar šie draugai — A. Alek
na, L. Stakėnas, K. Gageiis.; ,todėl pagalvokime.
Ateityje žada (lar daugiau Keikia apkalbėti, kaip 
]nisirašyti. Konstitucija Li- būtų galima arčiau susivie- 
teraturos draugijos tapo iš- nyt su Škotijos moterimis, 
siųsta ir į Bcrlsso K. U. S Jnes musu jiegos 
Tenykščiai draugai irgi su-1 dž-ausios, todėl ir 
tvers kuopa. Manoma, kad (darbas dar mums 
kuopa susitvers ir Lanku- nuveikti, o susivienijus, be j 

galėtume daugiau j 
kti, negu veikiant .

'sujudinsime/ lietuves mote- 
...........  , iris prie didesnio veikink

nes agitacijos. Čia,

didesnis 
sunku

čiu visas moteris mm įsikū
rimo Lietuviu Moterų Prog- lyne, galima pakelti didelį 
sesyviško Susivienijimo or- triukšmą, nes ant vietos 

laikraštis, kuris pašvenčia, 
net kelias špaltas moterų : 
reikalams. Be abejonės, tuo
met būtu daugiau Mžintere- 
simtos moteris ir merginos.,

gano 
i: .vis

jo,

runa, 
stituci

' Tik

1 'i’anesa
Iš
dirbkite, draugai ar 1 >kvriuini.

4 <

atliktas kriukis.

entro įpie išėmimą charte- nepamirs* ,

kasieriui. Ačiū draugams)
Ura Hatcrburicčiai. . Mo 

tiečius rašo .“Laisvės” 
faktoriui. kad Wate^b

Tulos mūsų draugės ma
no. kad būtu gerai įvedus 
prie L. M. P. S. ir naščiuos

s’darbuosi me.
Raštus siųs 

resu:
re

nio
109 įkyriu: šis klausimas mums

narius.
Waterburio draugai ka 

nauja neprasčiau, kaip Hin 
de n burga s.

nepakenks mūsų apšvici.Ob 
i darbui, ’nes prig pašelpi- 
i nių twtei įs

~ 'daugiau rašosi Wn’Mk-dėt 
Stoughton, Mass. ^er| pašalpos ir ioms mote- 

Antaninės mitingą drg. V^-.Gms platTsnir ^pšvietos pla
čius sumanė nutvert LDLD. linimas gank sunkus. 
kuopą. Sumanymas prnm-?. šiu()S įiausimus rci^a 
tas ir paduotas diaugi.ių p|a^aj apkalbėti, kad šTisi- 
Sajungai. Diaugijų delega-, r;nku%sl0S delegatės tirėtų 
tai pripažino tą sumanomą juos aiškesnes pažiu- 
naudingu. Prasidėjo agitąci-, ras 
ja net dirbtuvėse. Kuop i ‘ ‘ ’
jau yra. (praneša Adam- .. K» Petrikiene.
son). ____<

BROOKLYN, N. Y.

į i-ii ir merginų yra
!daugiau, negu kituose 
tuose. IŠ Brooklyno 
rn mos galime padam

Akron, Ohio. Kur pusėti
nai kįla LSS. kuopa jau su
sitvėrė ir LDLD. iš 13 narių. 
Akroniečiai labai geri žmo-

• A * 1 *1 • 1* 1 1 * J

ju — rašo “Laisvės 
drg. Andrulevičius.

revičius važiuoja tvert kuo
pą. Prašo vietiniai draugai

LMPS. CENTRO SEKR.
PRANEŠIMAS. \

LMPS. 4-tas referendum 
jau perėjo ir didžiuma bal-
su nutarė, kad leist savo v 7
laikraštį. Laikraščio kaina 
metams $1.00; pavienio nu
merio —10 c. Vardas nu
tarta “Moterų Balsas.”

Centro sekr.
K. Petrikiene.

to džiaugėsi. “
(taip ją vadinom) tankiai 
linksmo pobūdžio moterų, 
giausiai žavėjo. Kartais, iš miestų at
skrisdavo “paukštės” — kurioms nusibosta 
dainuot miestų “cafė’jose”. Čia jos link
smai dainuoja ir žavėja senus apginusius 
ūkininkus. Paukštė linksma buna, gavus 
nuo senio dolerį, be jokio truso, senis dar 
laimingesnis už vieną dolerį apturėjęs ge
rus laikus, tai yra 
mergšės krūtį savo 
leidome liuosa laika 
ri tokių komedijų.

Žiemai užėjus, 
musų antrašą pribuvo, taip sakant, kritiš
kame padėjime. Nors apsidengęs, šaltis 
ramiai galėjo įeit ir išeit. Kojos apautos, 
pedsakis baso. Kaip prisipažino, tai val-

Teutonai išlaimės, 
į s turėsit vergaut prusui;

Neliks Rusijos žymėms!

B e t, kad rusas patriotas,

Tai jam aiškiai rodė protas, 
Kad jų nieks neišnaikins.

minutą laiko palaikęs 
rankose. Ir taip mes 
šiame teatre, žiurėda-

Stasys nuo'ko gavęs

Protestavo jis prieš lenką,
Vėliaus ėmė nayet rėkt’, 

Kad tik rusams laimėt tenka, 
Ir jiems lemta išlaimėt.

šoko tartum katinai,

Lyg bepročiai, mirtinai..

uvirina kiečiausius valgius, vien del to ne-

Kora su Albinu kiek mandagiau

statė dalvka. 'karna 
Skubiai prirengė valgį

miegojo.

laikėsi, ne išsidavė, išrodė baisiai 
mi g susinervavus. Albinas matė, 
iėies prasižiojo suriki, tik Kora

' Žiemos laikas. Ūkininkas ne kasž’in 
kokia intencija laikė visus tris. Ketvirtu 
darbininku, tai yra Stasiu darbo nei užsi
mini. šalčiuose, be aprengalo, be cento ir 
nekeliant toliau. *■> '

Kora labiau atjautė Stasio nelaimę. 
Pradėjo su nulinis kalbėtis, teirautis. Nors 
2-3 mėnesiai, toliau — šilčiau Stasys gaus

Kora taip sumania

piamas ir maitinamas tarnaite 
me ir nu 
žinodami butelio karčiamon,

Juos apstojo pašaliniai.
Kuomet tiedu vis ėmės,—

U-u! suspigęs, lenkas virto, 
l’ilvan įsmeigtu peiliu,

O nuo šūvio rusas krito,

; Jog lai nėra paslaptis, — 
Kad skerdynėse laimėjo, 

Ir laimės tiktai mirtis!
Merkynes Vaidyla.

Encyclopedia Britannica

Encyclopedijos Britannicos tome 16- 
tame yra skyrius apie lietuvius ir lietuves. 
Kadangi ta encyclopedija yra viena iš rim

taičiausių ir labai plačiai pasiskleidusi,

. negu jisai dabar yra.

t į, greta gana plataus paminėjmo apie ku
nigaikščiu gadynę ,ten randame labai men- • 
ką skyrių apie kalbą ir literatūrą.

Autoriai to skyriaus neina toliaus pa
kaičio keturių meto laikų, 

ir Baranaucko Anykščių
Apie modernųjį judėjimą lietuvių

• sidėjusi “Aušros” laikais 
nėra paminėta, išėmus “Auš- 
Tas pats atsinešimas ir į lat-

nepaii-; minėjimo !>

ko nepa- gyvenime, pr

mole-
daug | 
mies- ./ 
mote-j

akė ?, 
lai

mislykil, apie 1000 merginų 
organizuotų į kriaučių

ir marškinių unijas! O kur
kiau- 1 

rais batais, o kriaučius pra- 
p]yšl’?}orn rankovėm. Tas.! 
iiian rodos, yra ir su mūsų- 
moterims. Iš kitų lietuviais ski|ne pl.ie.smarkesnės at>i- 
angvventu koliomiu, kur tacijos!

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIŲ APTIEKORIUS

Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St. 
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuviy

APTIK KĄ
500 Grųnd St., Brooklyn, N. Y,

Beto rnusy aptiekoj yra atskiras 
ofisas, kur akiy specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pritaiko akinius.

užganėdinti mus\i patarnavimu, teipgiTaigi visi, kurie buvote
kurie noritp gauti gerų, teisingų patarimų, kreipkitės pas

Dr. H. A. Medotf, Aptiekorius. soo grand st, Brooklyn, n. y

'— Kudos, ne ant visa 
d'iim.is ' nuolatos žiu 
Juozapiną, tai į Antaną, 
gavome laišką, kuriame 
veiki no “iki pasimatymo".

Sulaukę vasaros pakrikome ir mes.

viu literatūra.
Tuo budu Britannicos skaitytojai sta

lčiai jokio supratimo negali turėti apie lie-. 
I tuviu literaturiĮ ir \ isuomenišką gyvenimą, 
j Tasai negwas bagažas iŠ senų laikų ku
inam Briiamiicoj nepasigailėta vietos nie
ko nesuteikia šių laiku inteligentiškam

tarnaitė
mą, Ku 
Adoma 
ko.

susu-

— Taip tai aš Adomais Tai nuo rna 
nęs pamazgų gavai. Aš ne Kora tik Juozą

Jiedu laimingai gyvena.

Gyveni-

žmogui.
Kas rase la skyrių męs nežinome, bet 

iš suminčjimo bibliografiškų šaltinių daro
si aišku, kad Biiimmicai teikė žinių apie 
apie Lietuvą koks konservatyviškas vokie
čiu profesorius kuris perskaitė daug žo
dy mi, dainų, i inkinių pasakų rinkinių, na 
ir magarvčioms gal matė dar Simano Dau
kanto Lietuvos ir Žemaičių Istoriją. Su

SKEVELDROS.
Užėmus Lietuva, vokiečiai tuoj pradėjo 

jos gyvenimą savaip tvarkyti: surašė gy
ventojus, mantą, maistą, gyvulius. Padarė 
reformą ir su musu lietuviškais brikais, 
pratusiais iki stebulių po purvą klampuo- 
ti. Taigi buvo išleistas Įsakymas, kad 
prie kiekviesno briko butų gotiškomis rai
dėmis parašyta salininko vardas, pavardė 
ir gyvenamoji vieta. Vienok šiek tiek pa
sipriešinus ir gerai sumojus, įsakymas šiek 
tiek pakeistas. Dabar tik liepiama, kad 
ant kiekvieno briko butų savininko parašas 
lietuviškomis (lotyniškomis) raidėmis.

v.imo musų naujagadymąkan gyvemman.
Amerikos lietuviai laikraštininkai per 

: avo draugijas, bent iš dalies, galėtų pada
ryti Įtekmę i Britannicos leidėjus, nurody
dami trukumą ir silpnumą skyriaus “Lith
uanians and Letts.”

KITŲ TAUTŲ BEI ŠALIŲ GYVENIMO 
, BRUOŽIAI.

Pro causa iudaica”. (Žydų bylon) — 
tuo vardu susidaro nauja žydų organizacija 
Šveicarijos Zurich’e. Jos tikslas: atkreip
ti civilizuoto pasaulio domą į žydų reikalus; 
du svarbiuoju jos uždaviniu: visur reika
lauti lygių teisių žydams ir rupinties žydų 
kultūros bei ekonomijos reikalais. '

(Iš“L. B”) ’ / ’
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« Nuo pikniko taipgi liko ke-. tienė, B. Jankauskas, M. Mi-Į LSS. 4 kuopos nepapras- REDAKCIJOS ATSAKAI

V KORESPONDENCIJOS V

V RAJONO LSS. II IŠ
VAŽIAVIMAS.

Šiuomi pranešu, kad ant
rasis išvažiavimas įvyks 27 
d. rugpjūčio, Mat Lin Par
ke.

Taigi nepamirškite V Ra
jono draugai dalyvauti šia
me išvažiavime.

valstija likosi “sausa,” 
lietuviai ir sako: “Ar 
kokie mulai ,kad turime be
paliovus dirbti ir negalime 
gauti išsigerti? Važiuosime 

|į Detroitą, ten galima gauti 
•išsigerti ir mokama po $5 į 
dieną.” šiuom tarpu ran- 

j dasi 9 šeimynos ir 14 pavie- 
Kįurie draugų turėsite ką nių, bet ir tie nerimauja ir * • i — i • Y", rt >ri* l/rimi

liatas dolerių pelno, kurie 
bus sunaudota agitacijai.

LSS. kuopa išrinko komi- 
! siją parinkimui aukų orga- 

nizavimui Washingtono ir 
tai kt. valstijų lietuvių. Kami- r. ii n 11 v*i D cniin 14sija jau surinko suvirs 6 

dol.
Viską girdėjęs.

lukauskas, J. Baradinskas, tam susirinkime, kuris įvy- -------------
A. Kvedaris, S. Ralis, K. B a- ko 11 d. rugpjūčio, nutarta S. šilk^sparniui, 

R, Stankus, A. visas aukas garsinti “Lais- 1

Kunigo Mockaus teismas

nors prirengę dėl pamargi- 
nimo arba pradėsite mokin
tis, malonėsite greitu laiku 
pranešti, kad nesimokyti ke
liems tą patį veikalą.

Važiuojančių žiniai. Ne
pamirškite, kad Mar Lin 
Parkas randasi tarpe Potts- 
villes ir Minersvillės, tad 
reikia Minersvillės karą im
ti iš Pottsvillės.

Susinėsimais kreipkitės 
šiuo antrašu:

J. Ramanauskas,
(V Rajono org.)

249 So. 4th St.
Minersville, Pa.

HARTFORD. CONN.
6 d. rugpjūčio buvo pikni

kas Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystės.. Žmonių susi
rinko mažai — apie pusant
ro šimto. Mat, šis piknl-

ri tfri’ važiuoti kitur.
Yra SLA. 203 kp., bet ir 

ta veik nieko neveikia.
Darb|ninkas.

FITCHBURG, MASS.
6 d rugpjūčio buvo pikni

kas LSS. 134 kuopos, kuris 
pavyko labai gerai. Reikia 
pažymėti, kkd šv. Rožan
čiaus moterų draugystė, no
rėdama socialistams užken
kti, taipgi parengė pikni
ką, bet tas jai nepavyko. 
Socialistų piknike buvo už
tektinai žmonių, o jų visiš
kai mažai. Kuopai pelno 
liko nemažai ir dabar vėl 
galės darbuotis ant visuX 
menės dirvos. Proletaras!

ST. LOIUS, MO*
30 d. liepos buvo piknikas, 

kurį parengė suvienytum jie 
gom šv. Kazimiero, šv. Juo
zapo, Liet. Sūnų ir Dukterų 
draugystės ir LSS. 44 kuo
pa. Piknikas pavyko la
bai puikiai, jokių nesusipra
timų nebuvo. Tik šv. Juozą? 
po draugystės nesusirinko 
visi darbininkai, tai šv. Ka
zimiero draugystės darbi
ninkams prisiėjo dirbti labai 
ilgas valandas.

Pelno liko $80.20; pinigai 
paskirti LŠF. ir perduoti 
man, kaipo vietos LŠF. ka- 
sieriui.

V. Domaševičius.

KENOSHA, WIS.
30 d. liepos vietos daugy- 

stės buvo surengu
sios paminėjimą dviejų me- 

Proletaras^ų sukaktuvių nuo pradžios

SCRANTON, PA.
Vietos neprigulminga lie

tuvių parapija gyvuoja ga
kas turėjo Įvykti 9 d. liepos,; na gerai. Šiemet jau spėjo 
bet iš priežasties blogo oro,'surengti šiuos pokylius: 30 
tapo atidėtas ant tolinus. (d. gegužes pikniką, nuo ku- 
Antras dalykas, tai draugy- rio liko pelno virš $300: 12 
stės komitetas, užimdamas'(L birželio buvo ekskursijos 
ant 6 d. rugpjūčio 
nežinojo, kati toj pat dienoj liepos 
rengiamas antras piknikas 
tokiu budu įvyko klaida. A- 'Viso pelnyta $1050. 
part žaislų ir visokių pasi- vėl rer 
linksminimų, buvo ir laimė-ris į' 
jimų, kurięms daiktams su- ’Dienoj, 
aukavo šios ypatus: V. E. B.! 
staldąngtę, U. Laui’inaitie-!
nė

parką,!ir pelno liko $650: 30 d.
tapo surengtas 

klembek” ir pelno liko $100.
. Dabar

Darbininkų

•Išvažiavus kimi Mickevi
čiui tverti naujų parapijų, 
jo vietą užėmė kun. Petro- 

žentaitienė — dėžę susidėti šis. Pastojus naujam 
P. klebonui, tapo išrinktas 

papuošalą naujas parapijos komitetas, 
Nuo lai- prezidentu M. Krisčiunas, 

mėjimo-pusė įplaukų skiria- sekretorium J. Gegžnas, ka
rna sušelpimui nukentėjusių šiuriam P. Piličau 
nuo karės.

Reikia pažymėti, kad Ši 
me piknike dalyvavo I 

už

paduškaitę, M.

auksiniams daiktams ir 
Pikčelingiene — 
prie laikrodžio.

U. N. P. kliuba 
draugystė labai dėkinga.

Abelnai piknikas pavyko 
labili puikiai ir pelno liks 
keliatas doleriu.

Sandariečiai sykiu su vy
čiais dalyvauja.

“Laisvei” buvo minėta
kad 6 d.

karės. 8 vai. ryte šv. Petro 
bažnyčioj buvo mišios ir 
rinkta aukos sušelpianti nu
kentėjusiu nuo karės. Au
kų surinkta $83.07. 3:30
vai. po pietų šv. Petro para

kalbos su Įvairiais pamargi- 
nimais. Kalbėtojai buvo 
iš Ėhicagos kun. Kulikaus
kas ir pp. B. K. ^alutis ir 
A. Strikulis. ’Pirmiau
siai kalbėjo A. Strikulis; 
aiškino ajiiu dabartinį Eu-

tuvius būti “tikrais” lietu
viais, liepė moterims gim
dyti daug kūdikių ir kvietė 
aukuoti sušelpiinui nukentė
jusių nuo karės. Antras kal
bėjo kun. Kulikauskas. Pa-

dedant nuo Gedimino ir bai
giant Vytautu, ragino 
prie mokslo ir liepė neuž- 

fre-miršti

skas. Parapijonai nauju ■ al)ie
klebonu labai užganėdinti. |.vj(‘u,s (]ra

Bočių Juozas. ’’sva>n dar
________ " į mi rengimo

BINGHAMTON, N. Y.
Kitu miestu LDLD. kuo-1

kimus ki ‘krieną mėnesį, bet 
mūs kuopa šiais 1916 me-

nu-susirinkimo. Kuop 
\o surengusi Mockui 
kalbas, bet nariai nežino nei 
kam ios išėjo — su

nu pridurti, kad vyčių 
apgarsinimai skambėjo su
kančiai: “Toj vietoj, kuria 
ciciiikai ir šliuptarniai pas
mardino alum ir degtine,
bus musų labai puikus pik- du i irgi 
nikas.” Sandariečiai, pa- riai jau

Auk u

nurodinėjo

komitetai

nuosto
li e po r-

rinkimas Lš. Fon- 
užmirštas. Kolekto- 
seniai vaikščiojo 

matę tokius apgarsinimus,' per šlubas. O jul^karės 
sumanė vyčiams atkeršyti kentėjusįųjų vargai'dar 
ii toj pačioj dienoj surengė pasibaigė. Nereikėtų, 
pikniką. Bet., didžiuma san-jdos to svarbaus darbo 
dariečių nuvažiavo į vyčių 'leisti, but gelbėti savo 
pikniką apleisdamį /savąjį. (dalijančius brolius. 
Tas aiškiai liudija, kad vie-' 
tos sąndariečiai labftau pri- 
jaučia vyčiams, negu t.. 
kuopai.

Cleve- 
land, Ohio, — Talpiname1 
ankščiau gautą. Atleiskite,' 

n mvvmviiv; jYum^u iviuvAduc, vuiouiun kad negalėjom sunaudoti, 
smulkių aukų $39.07. .Viso bus 5 (I. rugsojo. Todėl mel- f R žanemiinčikui, Eli- 

dz.amo tm^kunems apei- h N j _ , .«
1- 1 1 ’ I. .. ii- 4 !neaiškiai išreikšta mintis irgailėti paaukauti po keliata r . i

ton pardavinėjo “gyvus a-' 
niuolėlius”, prie kurių net

lauskas, 
Laurinaitis, P. Beišys, T 
Bielskienė, ir A. Mockiene

labo $83.07.
Aukautojų vardai svetai- na liuosybės žodis, nepasi-

po centų, kad pergalėjus 
J J priešus, nes mums 

Kasputis, J. Jankauskas, M. statyti du ^įdvokatu. 
Debesilas, A. Guščius ir M. 
Lukošius; po 50 c.: S. Rui- 
ka, J. Guščius, B.. Jankaus
kas, L. Jonekis, M. Luko- 
šaičiutė, J. Šileika, P. Ka
valiauskas, J. Trakšelis ir

A ~------------ ” ’ i aukų dasi Ch. G> W. R. Co. dirb-

Stasys Jocius $5.00;
$1.00 — P. Barodica,

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

KRAUTUVE
Savininkas 12 rnetų praktika* 

vęs čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

ŪMOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

Darban
’ i tojama tokie išsireiškimai, 

” už kuriuos gali ir teisman 
patraukti. Netilps.

F. B. (Eąstone)
Oelwein, Iowa. — Čia ran-

A. Čiapas; smulkių
$8.29. Viso 23.29. ituvė, kur taisoma karai ir

Varde suvienytų draugi-'garvedžiai. Į Amatninkams
jų tariu širdingą ačiū vi-'darbas galima gauti ir ne- 
siems aukautojams ir kalbė- mažai mokama. Dirba 8 vai. 
tojams, taipgi ,ir susirinku-'į dieną. Iš kitur pribuvę a- 
siems už ramų užsilaikymą.‘matninkai taipgi gali darbą

Suv. Draugijų sekreto- gauti, '
torius Kaz. Braževičius. Darbininkas.

BRIDGEPORT, CT.
Čia randasi didelė

Depew, N. Y. — Šis mies- 
dalis' telis randasi netoli Buffalo, 

organizuotų darbininkų, ku- N. Y. Lietuvių randasi ma
rie sumanė surengti ant 19 žai ir tų dalis sulenkėjus. Y- 
d. rugpjūčio išvažiavimą į ra kelios dirbtuvės; didžiau- 
visiems žinomą vietą “Plea- šia jų, tai G. F. and S. B. 
sure Beach”. Šiame išva- Co. Šioj dirbuvėj keli me- 
žiavime dalyvaus įvairių tai atgal darbininkai uždirb- 
tautų darbininkai, todėl gei- davo gerai, nes tuomet buvo 
stina butų, kad ir lietuviai stipri unija. Bet užėjus be- 
neatsiliktų, bet koskaitlin- 'darbėms, kompanija papi
ginusiai dalyvautų. Apart naudojo proga ir atsisakė 
kitko bus ir kalbėtojų, ku-'pripažinti uniją. Kito strei- 
rie paaiškins apie unijų rei- kąs, laike kurio kompanija 
kalingumą. Tikietus galite,prisivarė pilną dirbtuve 
gauti pas unijos narius. [streiklaužių ir pradėjo dirb-

F. B. (Eąstone) — Neno-' 
retume kišties į Soc. kuopos1 
veikimą.

Yonkerio korespondentui; 
padavusiam žinių apie Dab-! 
šauskienę, pranešam, jog ži-' 
nios nedėsime, nes padavė
jas nepaduoda pavardės.

Newarko Protestuoto
jams —Kadangi tamstos pa- j 
siskubinot paskelbt savo 
protestą kituose laikra- j 
ščiuose ,tai sučėdinot mums 
vietos.

Frank Matuliui (Brook- 
lyne)— Visuomenė negali 
atsakyt į tą paklausimą, ka-! 
dangi tai daktarų dalykas.1 
Į juos reikia šaukties. j

APDRAŲDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

s PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

, Kreipkitės prie

J. R. GAYSON & CO.
BALTRŪNAS, Menadieris.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.
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RUMFORD, ME.
Pas mus neseniai susilvė-

jai ir darbams mažai kas
metų.

sirėmimų ir kraujo pralieji
mu. Pagaliaus, darbininkai

tą kuopelę, kuri laikosi ant nija, streiką laimėjus,

priklausančius prie unijos į
lono kunigėlis ir i 
.kad vietos lietuviai, 
jaunimas, rašytųsi prie vy- ėjo iki šiol, Bet dabar,

ant pusės numušė ir lt, Taip

ti prakilniausia* draugystė, .kompanija parodė savo 
Taigi kunigėlis mokino, kaip .“rnielaširdinguma,” pakel- 

ant 10 nuošim-įeikia sukritikuoti socialis-' dari 
tus, bet labai mažai atsira- čio.
do tokių, kurie prisirašė Įima įgauna tik tie, kurie

ras kompanijos “nuopel
nas”. — lai leidimas darbi- 

Išvažiavimas į girias. jniiikams laikraščio. Kas mė-, 
13 d. rueDiuuio iš Jersey nuo išleidžiama laikraštu-

—7

lanku, geriau butų, kad>l’ity ir Hoboken susidarė 
draugystė^ am savo narių ■ būrelis draugų ir išvažiavo 
uždėtu mėnesines mokos-! i Glifside girią. Nors būrelis

visokių pamargi-

t užkandas

id ii pad

surinkta

140.72.

gauta $15,ne- j
po- nuo J.

• .o- nuo H. Labanausku $6.15.

• * * vie-
Lietuviai, slavai ir anglai 

savo socialistai suvienytomis spė- 
|koms tankiai surengia pra- 

20 d. liepos čia buvo Moc- kalbas. Rugpjūčio 6 d. buvo 
kaus prakalbos. Po tų pra- surengtas tarptautiškas pik 
kalbų vietos kunigėlis per 'nikas Ross Parke; taipgi 
kelis nedėldienius karšo kai- buvo ir prakalbos. Kalbėjo 
lį savo parapijonams, kad Rev. H. C. Ledard iš Cort- 
jie ėjo Mockaus prakalbų land, N. . Po prakalbai pir- 
klausyti. 
mo.

Dabar jau nuri- mininkąs užklausė: ar daugm A A 41 1 J IW/144V* VII ’V • C * 4

Įklausytųjų nori, kad butų 
Pcldžiuniškis.' kitą syk čion paregtos pra

kalbos? Dauguma pakėlė
OELWEIN, IOWA rankas, kad nori. Tokiu bū

du bus rengiama ir daugiau 
šventadieniais

Aukų surink- 
Mat, Iowa * ta padengimui lėšų $12.00.

Šis miestelis dailus ir o 
ras sveikas, bet lietuviai ne- prakalbų 
gali apsigyventi ir bėga j Ross Parke 
kitas valstijas.

$298.69. Viso dabar randasi 
$420.44.

patos:
Po $2.00: kun. A. Balins-

J. Mikšys, T. Bagdonas, K 
Narbutas, K. Ma/ulaitis, J

'Žeika, A. Stankevičia, P. 
Mucinis, M. Vitkauskas. S. 
Lukmanas, J. Vitkus, J. ita- 
maška, V. Buitkus, J. Kas
putis, A. Greščius, A. Pada- 
rinskis, P. Šlakis, J. Abro-
mavicius, 1. Žakas, 1. ba 
lauskas, A. Kleiva, P. Slė 
3as, J. Trakšelis, K. Kiše 
suskas, P. Jusius, P. Dri 
gotas, A. Beitas, M. Milkin

buvo nedidelis, apie 50 ypa 
tų. bet linksminosi labai pui 
kiai ir nespėjom pamatyti

dalina, darbininkams. Su
prantama, lame lapely be
gėdiškai išgiriama kompani
ja, bet darbininkai' turėtų 
atsiminti ir pirmuosius kom 
panijo> “nuopelnus" ir “ge-Į 
i ūmus”, kada turėie pasi-1 
kvietus kariumene.. ;

rinkusieji buvo sumetę ant 
užkandžiu ir kitokiu reik
menų, lai atliko $1.40. kurie .
paskirta LŠF. ir perduoti į . ----------- —
Dm!'. Pilkai. Buvo pada- P>c(lford, Ohio. — šiomis
ryta laimėjimas ant knygos diuno.mis išėj 
“Moteris ir Socializmas,” los dirbtuvės 
kurią ir laimėjo Pilka. Pa- reikalaudami 
vakariais padainuota kele- darbo sąlygų ir didesnes už-! 
tas dainelių. Saulei leidžiam mokesties. Vos darbiniu-1-• dainelių. Saulei leidžian-

darbininkai, 
pageri irimo ’

mus. Kaip atsirado du lietuviu,
Labai linksma matyt, kad kurie metė savo darbą ir 

susirinko toks dailus bure-,nuėjo streiklaužiauti.. Vie- 
Hs jaunimo ir taip dailiai nas streiklaužių žymus pa- 
link^minosi. Negestinų žmo
nių i tą kompaniją visai 
neatsilankė. iiemęs.

South Barre. Mass. —Vie
tos darbininkų streikas te- 

s. besitęsia. Darbininkai laiko- 
Brooklyn, N. Y. — Per si gana gerai. Kapitalistai 

“Laisves” Adm. gauta $5.00. deda visas pastangas, kao 
Aukavo šios ypatus: J. Bar- tik streikierius nuveikus, 
ba, J. Deškauskas, J. Bal- bet jiems tas nevyksta. Rei- 

‘ ’ ’’ ‘ ’ v ėti, kad jau apie-

WATERBURY, CONAT 
Kun. Mockaus bylai aidi

ei unas,
Šebeda
minas ir J 'Banis —po $1.00. kompanijoms į pagelbą, kal-

K. bindami darbininkus grįsti
[prie darbo. G. A.

Bridgeport, Conn 
Endriušis $1.00.
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Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI. 
I

I’cr mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms 1»«i pažįsta
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokietijos Banka
Berline, todėl galime persiųsti ‘pinigus į ta. vietas ant 
augščiau 800 markių (apie 525 nuliai).

.MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ - VALDŽIOS . PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI (i V A RA N TUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkite; yiatiškai ar ra-

Hin.os ne-

HENRIKAS C. ZARO . Bankieriuė

' VARTOK
STEBĖTINAI GERUS KOJOMS MILTELIUS NUO PRAKAITAVI

MO IR SKAUDĖJIMO KOJŲ.

J-ie ištikrųjų

nes išgydo grei
tai. ko kitos gy
duolės negali pa
daryti.

Kaina baksuLo 
25 centai. pert- 
iuntimas 5 c. ek-

Brolių 
ninku

pauderj 18-
'.UloviČių
Aptieki-

Co„ 390
A v e., Ro-

Chester. N. Y.
Nei vienas nėra 
tikras be fotogra
fijų Brolių Yalo- 
viėiu.

NEO SLAKUOTUMO. SPUOGŲ. INKSTŲ IR KITOKIŲ SK l ROS 
NESVEIKUMŲ, vartok Y. B. Me taniorphosa Cream ir muilą. Iš
bandymas pertikrins apie jo gerumą ir padarymą. . Per paskutinius 
10 m. kas tik jį vartojo, buvo pasekminga. Kaina už “cream’’ ir 
muilą 75c., su persiuutiniu 8’>c. Išdirba BROLIŲ Y Al.OVIčIŲ AP
TIEK ĮNINKU CO. \ 390 Joseph Ave., Rochester. N. Y.

j BOSAK STATE BANK
L Z J v Ik i IN I AS Ik LAIKOMAS PO Pkll 711 kA B AKINIO S K N k I A k S 

PI'NNSM V ANUOS V Al SlI.IOJ.

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaito:, as'pri<\didžiaus;Ų I’ennsylva-

Štai augimas padeliy tik per t-rpt\ois n.encsius:

, Sausio (lan.), 1916 
, Kovo (Marchi, ..

Birželio (Jum1)

’$ 652.31 6.39 
$ 81 5.515.04 
$1.<H1.017.68 
$1.137.1*1.85

3(1
30 ’..

Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gertj užsitikėjinNi tarpi' depazitorių. Ir jeigu jus norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dekite juos į BOSAK STATE 
BANKA.

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

Laivakortes parduodame ant visų geriausių linijų sulyiį^ompanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lieti v 'kr ‘■kyrių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

.........   - --     ——■ - ■,    f—■■■ _ n-'TgI

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai temokti anglų kalbų, aritmetikų te 
dėtuvių kalbos gramatiką tavo namuose liuoeame laike. Visi temokėta, 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk etempą. Adreeaet
Lktnia Kompoatadjie Mokykit, 1127 LI«teylt,CMMei

t



LAISVE

ORAKULO PATARIMAI.’leisi, tai, bebabejonės, su-

K Jausimas:—
Mister Orakule! Kadangi 

tamsta esi dukauna asaba, 
tad pirmiausiai prašau ta
vęs: pablagaslovyk mane 
(Ar labai sugriešsjai?— 
Orak.). Spaudžiu keliais 
padlagas ir laukiu (Kibą ne
turi ką nors minkštesnio 
spaust? Juk padlagos kie
tos.— Orak.) Ar jau užbai
gia!? (Šiur! — Orak.) AU 
right. Še ir mano klausi- 
mukas.

Oi stebėtinas, aš tau sa
kysiu, pasaulio mechaniz
mas! Kaip pradedi sau no- 
bažnai dūmoti, tai nei nu
miręs žmogus, nei gyvas. 
Kaip tu mane gyvą matai1 
(Tur but snauzdamas durno
ji? — Orak.). Pereitą utar- 
ninką, tuč-tuojaus po pane- 
dėliui, nuslampinau su ko
jom pas saliuną ir dumoju 
(Tai dar gerai, kad kojų na* 
mie nepalikai.— Orak.): jei
gu aš įeisiu į saliuną. tai ir 
išmauksiu, na o jeigu neisiu, 
tai netik kad nemaktelsiu, 
bet ir viduryje nebusiu. Na, 
paskui dar visoki ekonomi
škai-fiziologiški tirinėjimai 
užėmė vietą, pakolei galų-

griešyti. Ko gero, tai na
mo pareisi be kojų. Na 
bet, tavo griekas bus pov- 
šednas ir už jį gausi atlei
dimą, jeigu užsirašysi ant 
metų Orakulo gazietą ''Lai
svę”.

Kas kita su tuo kunigu, 
kuris su gražia leide ėjo. 
Kol jiedu ėjo, tai dar buvo 
menkas griekas, bet kuo
met jiedu sustojo, tai grie
kas pasididino dubeltavai, o 
kuomet jiedu atsisėdo arba, 
puodžiau apsaugok, atsigu
lė, tuomet tai jau įsiklampo- 
jo į smertelną grieką, iš 
kurio Orakulas išrišti jau 
nebegali. Tą grieką galėtų 
išrišti tiktai chirurgas su 
cizoriku.

Kas link to girto vyro, ku
ris paskui kunigą slampino, 
Orakulas turi pasakyt, kad 
pas jį nobody hom. To
kiems žmonėms griekus iš
riša tik kreiziu hospitalė. 
Dacol!

Moralistai.
Kapitalistas atvedė pas 

teisėją moteriškę ir sako:
— Ponas sūdžia, nubausk 

šią begėdę, nes ji išdrįso 
pagimdyt nuogą kūdikį.

BANKER JOHN KOVACS
SC Grand Street, Filia: 155 CLINTON AVE., 

MASPETH, L. I. N. Y.
NEW YORK, Borough art Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite giminei! gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j giluma RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANIUS. 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 TAUPINIMUI ant 4% metams nuo Šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-rąštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
PAJ.ARAL DI AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ūg
iu) h t t. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM A TO M S.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIftKA

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

gale nepamačiau einant ku
bilą su puikiai išsivysčiu
sia leide. Aš tuoj pridėjau

Pas daktara.
Žmogus: — Tai mat, dak-

trumpąjj pirštą prie smilki
nio ir klausiu savęs... ale pa
lauk biskį, dar nevirozniai 
sakau (Nestrapaliok bet pa
sakok man strei! — Orak.) 
Paskui tuos žmones (Pas
kui kokius žmones: ar pas
kui kunigą su leido? Jeigu 
taip, tai ar tikrai žinai, kad 
jiedu žmonės? — Orak.) 
sekė girtas ,ale taip girtas, 
kaip parapijos užendninkas, 
nebejaunas vaikinas (Kaip 
tamsia gali žinot, kad tai 
buvo vaikina? O gal tai tos 
leidos vyras? — Orak.) 'bai
gi, man bevėpsant į juos ir 
kilo klausimas (Kokis klau-

‘tare, gydei, gydei Jurgį 
’ Kručką nuo lytiškos ligos, o 
dabar ligonbučio daktarai 
sako, kad jis mirė nuo džio- 

: vos.
Šundaktaris: — Na, ne, 

tas neteisybė! Ką aš gydau 
'nuo lytiškos ligos, tas ir 
miršta nuo lytiškos ligos.

Diplomatas.
— Tėte!
— Ką, sunau?
— Jei kas duotų tau do

lerį, ką tu mislytum apie tą 
žmogų ?

— Tai butų tikras ge ra
dėjas, sunau. Pinigai yra lo

simas? — Orak.) Ale dėl 
panelės svenciausios nekal- 
tvbės, Orakule, nemaišyk, 
bet duok papasakot, kaip 
ten bu\o ((»oiet! — (trak.), 
baigi kunigas nuėjo su ja. o 
paskui juos oustrapaliojo ir 
tas vyras. Paskui aš jų jau 
nemačiau. Juk ir nepatogu 
yra vėpsoti į dvasiška, aša

kai brangus.
— Atsimeni, tėte, kad a- 

ną syk žadėjai man dolerį, 
jei gerą iš mokslainės ra
portą parneščiau?

— Taip, sūnau.
— Turėk tuos pinigus, to

te, mano raportas netikęs.

Receptas.

DAKTARAS

Matulaitis
•119 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS

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

Nuo 7—9 vai. vakare
Šventadieniais nuo 10—1 po piet.

Juozas Garšva

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbaramuoju ir laidoju numirusius 

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 Greenpoint

Telephone 7867 Main

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Im perą trici Marij A- 
kašerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias paaekmea 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinua au simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIEN0

I
Jauniškaiti

318 Walnut St.,NEWAR, N.J.
, . 3052 MarketTelefonas 4085 Market

V ;

bą. ar ne? ( Na tai reikėjo 
pavėpsoti nors į leidę, jeigu 
ji graži.— Orak.) baigi, 
jie išnyko iš mano akiu. Aš’ 
gi, viena ranka laikvdama- 
sis už saliuno durų, noriu 
urnai išrišti šį klausimą: 
kuris iš mūs daugiau griešy- 
ja: ar aš, laikydamasis už 
durų ir norėdamas įspruki’ 
į saliuną ir išmaukti ko
kią “airis”, vieton to, kad 
pasiųsti ponui Grikštui ant 
večerijos, ar tas kunigas, ar 
tasai girtas vyras? Bet 
žiūrėk, Orakule, nefulykj 
manęs, atsakyk faktiškai.1 
nes aš neisiu nuo saliuno 
durų tol, kol nebus ramu 
ten, kur dabar npbody hom.'

Už gerą atakymą maktel
siu ir ant tavo sveikatos' 
vieną drinksą.

Liekuosi pats savo juomi. 
Lašakč.

P. S. Tik, Orakule, neuž
miršk, perskaityti, ko aš 
klausiu.

Jeigu tavo pačiai skau
da galvą, pilvą, ar kitą ko
kį “člunką”, jeigu ji yra su
sivėlus, murzina ir jeigu tu 
tikrai nori ją iš tų ligų iš
gydyt '— tai numirk. Tada 
jos galva paliks sušukuota, 
veidas nudažytas, pilvas iš
taisytas, ji bus linksma, ir 
jai neskaudės nei vieno 
“člunko”, kol pažabos kitą 
tokį, kaip tu. Tada ji vėl 
susirgs.

Atsakymas: —
Jau tu, bratku, dabar kaip 

girtas šneki, o Kuomet muk-

I’as dent is t a.«

Ligonis (spjaudydamas)
— O kad tave velniai, juk 
tu išlupai man sveiką dan
tį! "

Dentistas: — Ale tik būk 
tamsta ramus, aš išlupsiu ir 
skaudamąjį.

Daro palyginimus.
Pati:— Kodėl tu, Jonai, 

visuomet taip atydžiai žiu
ri į svetimas moteris?

Vyras: —Matai, mano 
miela, aš darau palygini
mus, ant kiek tu ėsi už jas 
gražesnė.

. Svirplys.

* AR TURI TĄ NAUJA 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

.1 ei dar neturi, t ai pasiskubink gim
ti, nes knyga gali greit nšsibaigt .

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. <

KAINA TIK 50c.
, v- AK 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 daugybė įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

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

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimų ir koks jų 
likimas, — parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už TeisybęJeronimas 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 Sr.,
* So. Boston,

siųskite

€

Mass.

Sveikata
pajiegos

ir
v energija

Vardas ir pavardė
Gatvė ir Noė

Miestas

LIETU VISE A

APTIEKA

DYKAI
SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
1 gas, kaiji sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 

' ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina
vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą, atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, [kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ii panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų HtĮ enoscnuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetitoVmistojinio; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo’ maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. A)’ esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nnsilpnęs rvtmotvjc? Ar 
turite juodus pietinius apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi šir<ig< l:i .’ Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygo.se ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomųs. Ji pasakys jums apie musų gydymą dėlėj sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų, 
Tai yra sandelis žinios ir užtini gerą, sveika patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas yyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą j sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Rristiiskit Šilą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO

Brangus Daktarai: Meld 
pačta, įiisu brangią medikališką knygą.

502, Madison A Clinton Sts., Chicago, III. 
nan tnojans pasiusti vysai dykai, apmokėta

. Valstija.
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LIETUVIŠKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!
Kiekvienas Tiau 
jas skaitytojas 
kuris uasirašyi 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

tas gaus dovanų 
knygų 
1 dolerio
“Kardų” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš
Keleivį

vertėe

Telephone Yania IRI ®r III

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIL IČ A chicagoje ArULKA
jif* užlaikome kuogeriaasiav vaistas. Su didele atyda liplldem 

receptas kaip Amerikos, taip Ir Earopoa daktarų. Patarimas p«7 
laiškus sateikiaro dykai.

Savininkas Ir F’rovisorlss
F. A. JOZAPAITIS

I6»l 30. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMĄ UŽS1RAA YT1 “LAISVŲ

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILU, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos Ir 
visokių CREAM’!,' dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aplieto
se l aiba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

L SHAPIRO, Lietuvišk Aptiekorius
U S So. 2nd Street, kampai* Union Ar*

Skyrius: 745 Driggsi Avė., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

i

neskaitančių
$1.50, gaus

knygų uz oOc. 
dar prisius už 
knygų už 50c. 
gaus knygų už 2bc 
“Kovų” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už "Kanlą” $1.00,tas gaus

I

Kas prisius už .

centus. Kas už. įrašys “Naująja 
Ivnę", kaina metami $1.50, ta.

gaus knygų u z :>ūc.
Todčd visi užsirušykit 

raščius per mane, 'l'ie'.^pa 
mi gamito gerų knygų j 
mui. I’.ūtinai pasakyk api 
vo draugui ir pnžj.- tarnui, 
duosiu tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCIUS

t uos

tai

Ii

i Akušerka f

ft 
?

p;
K
2)
ft

*»aigu»i kti< ku W Oman* .
otletfc Baltimore V,,’

v»<o'Krnlio'.a> rttlekb -a jhiu 
„■■icuiymo taipgi aut< >km laokia» - 
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F Stropiene,".:,?"..1“'?:
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S
i
1

visada turi .<a\o namiu sc buteliuką 
D-ro Rk hter lo

PAIFi-EXPELLER
Neabejojau!is būdas įtrinimui nu» 
skaudčiinio Reumatizmo, persišal 

ir 11 
eta markeTikras tiktai su pazj

• J KARA

2370 Margaret St., Philadelphia.

aptieko»« arba

r Al). RICH n R & co.
ibhiįrlon Street. New \ork, N. Y,

sanlygo.se


f i

1-mcfo ąatvią.
BROOKLYN, N. T.

Kalbama lietiviškai.

(Tąsa nuo 3 pusi.)

Severą’
Nervoton m.

♦i ui.
m.81

III.

*Ar

t. t.
Kokias

Ant 
siunčiu

(Severos Nervoton;}) nuo pat prasidėjimo 
jy nervy suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti 'ir, vartojant nuo įvairių 
nervy ligų, ji trumpame laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. .Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimu nuo

ii

trejus 
dziegorėlj ir 60 dolerių, 
apie tą ypatą, gaus 5

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumą RaStueia $1 oo

Pašykite ir reikalaukite musų eirkuliorių: ‘‘Severos Nervotonas” 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

Sovoros Preparatai parsiduoda visur aptii'kose. Reikalauk vardu Sevo- 
ros, o luotui apsisaugosi nuo prigavyatės. Negalint gauti Severos Prepara
tu savo apielinkije, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

A titano Ur- 
6 padų ir 2 

švie-

Vaickuniškčs arba Akuočių 
Turiu svarbų reikalą, todėl 
atsišauktia arba žinantieji 
pranešti šiuo adresu:

Mikola y.enka,
Grand St., Brooklyn, N. V.

65—66

Nerviški Žmones
džiaugsis dažinojus. kad Įy sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jy nervy 
systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y. 
jeigu tokie žmonės vartos

D,augija; PAJIEŠKOJIMAI

Imadamas minėtojo aug- 
ščiau darbo, kuris Draugi
jos įstatymais bus plečia
mas ant Sitavlkų, Vilniaus 
ir Gardino gub 
nebūtų išdrįsusi nė jo pra
dėti, jei nebutij tikra, ra- 
sianti Lietuvos visuomenėje 
savo uždaviniam pritarimą 
ir darbams užuojautą. Bū
dami šalininkai ne t*ek pa
šalpos, kiek* šelpimosi, pir
mieji -keliame tik mntį apie 
šelpimosi svarbumą mums, 
prie paties gi darbo lygiai 
kviečiame visus, kam tik ru
pi musų krašto gerovė, vis 
tiek kas jie butų lenkai, žy
dai, gudai, katalikai ar sta
čiatikiai.

Taip sau darbą nusistatę 
tariamės nesustosią skersai 
kelio niekam, kas ištik rujų 
rūpinasi ir dirba musų k ras 
to gerovei. Ir jeigu tiktai 
musų veikime bent sir kuo 
varžyties, norėtume varžy- 
ties tik darbu sugriautojo 
Lietuvos gyvenimo atgaivi
nimui.

Kviesdami visus dėties, 
prie musų draugijos ir kur
ti ant vietos jos skyrius, 
mes ypatingai kreipiamės 
prie musų sodiečių.. Suvar
gę broliai, telkimės į bend
rijas kiekvienam platesniam 
darbui nuveikti. Tegul sun
ki nelaimė užaugįs mus 
dvasiškai ir pribrendįs pla
čiau ir sveikam visuome
nės gyvenimui. Vienybėje 

. galybė.
, Draugijos reikalais susi

žinoti galima šiuo adresu:
Vilno, Georgievski pr. 24,< 

kv. 6, Telef. 2-62. Tuo pačiu 
adresu galima siusti nario

Pinigai pasiųsti Lietuvos 
Šelpimo Fondui per “Lais
vės” redakciją.

Nuo red. $25.85 gauta ir 
pasiųsta LŠF. Ačiū.

Pajieškau savo draugių Teofilės ir 
Onos Baliukoniutės, paeina iš Su
valkų gub., Seinų pav., Metelių pa
rapijos, 
kaimo, 
meldžiu 
apio jas

Pajieškau savo vyro 
bono. 27 metų amžiaus, 
colių augšoio, geltonų plaukų, 
šiai raudono veido. Jis prasišalino nuo 
manęs 6 dieną augusto, palikdamas 
mane su 3 mažais kūdikiais ir 15 
dol. pinigų, paėmęs burdingieriaus du 
siutus, reinkota, skrybėlę 
marškinius, 
Kas praneš
dolerius dovanų, 

c Leisią Urboniene, 
381 Grand 'Street, Brooklyn, N.

’ ’ 65—66

Ar nori but gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba .Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiekoriai pripažįsta
geriausia.

Ištepant moste vealą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes-p’ėtmus sau
lės nuodegimus ir lašus, 
žūt ė $1.00.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook,

Kaina de-

Mass.

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

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

Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys, 
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

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

>)

DENTISTAS nrT i

vr: LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
dftt 1 Pirmininkas J. Bastis,

i 1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Va^čis, 

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

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

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

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

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

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

adresu galima siųsti 
mokesniai ir aukos.

Lietuvių Draugijos 
kentėjusiems del karo gy
ventojam agronomijos ir 
teisių pagalbai teiktk

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikiausia lie

tuviška karčiama Brookly- 
ne, puiki bizniava vieta, ge
rai įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis dėl |pardavimot 
Pilnas' informacijas gausit 
atsišaudami ypatiškai ar 
laišku į “Laisvės” ofisą, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

FARMOS.
Vienintelis pardavėjas že- 

mės \f 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. WALENČIUS
P. O. Box 4, 
Scottville,

324 Herriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

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

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

Protokolų rafltln. Ale.k. Morkų*. 
907—22nd Ava., Mainai Park,

111.

III.

m.
OUv.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St.

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

358 E. Wickltff Ave.,
Collinsville, Ill.

Fin. Raštininkas F. Skainarakas,
41.6 Wickliff Ave., Collinsville, Ill. 

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

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

nu-

Aukos L. S. F
PITTSBURGH, PA.

6 d. rugpjūčio Soho Jau
nuomenė turėjo pasirengus 
draugišką pikniką, kuriame 
dalyvavo apie penkiosde- 
šimts ypatų. Besilinksmi
nanti jaunuomenė nepamir
šo sušelpt savo brolių ir se
selių nukentėjusių nuo ka
rės. Vienas iš draugų Ro- 
zenskas pasakė trumpą dar
bininkišką prakalbą, nuro
dydamas linksmumą šio 
draugiško pasilinksminimo 
ir perkeldamas visų mintis 
ųž jūrų, kur šiandien mū
sų broliai ir seserįs badą ir 
alkį kenčia. Užsibaigė pra
kalbos rankų plojimu ir dar 
paskiau tas pats draugas 
pasakė “spyčių,” kuris vi
siems patinka. Aukavusių 
vardai ir pavardes:

Po dolerį — P. Vičinas, A. 
Kibąrtas, S. Valinčius

Michigan.

Fln. raštin. W. 8trumilli,
1314 So. 50th Ava., 

Iždininku F. Laplnskl,
P. O. Box 1109,

Clear*, III.

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

P. O. Box 761, Melrose

A. Plėštis, P. O. Box 
Park, Ill.

G varan tuo tas ant 20 metę 
Uždėjimu kepuaitši 22 k. ... likti 

Užplomba vintu iOc ir aigšėiai.
Išvalymai .................................... Kc.
Užplomba viniai takai .............  flitl

Skaudantį dantį duak ištraukti ry
ta, o vakare apžitkrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB

Draugystėmis, Kuopom® ir Ahubamir- 
Išdirbu visokias

RI KARDAS, “BADGES”, GUZIKUS' 
IR ŽENKLELIUS ,

Visokiems piknikams, šermenimg ir 
Darau visokius M^tla-lius ir vi- 

, atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareika-laviroo pri- 
sampelius.

A, STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

25,000 KATAL1OGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano kataloge, tai prisiųsk už 3c počįinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi zi&Aių geriausių ARMONIKŲ, 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių Mil ZIKALI.šKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių, tik randasi li®titi>. 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktala. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dy<U 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavor® paą 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agenta.tis parduodu 
Škaplieriai 6Oc. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentais duodam* 51%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN. * T

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
KOMITETAS:

K. Gugle, 1840 S. H*lat«d St., 
Chicago, III.

Vice-Prezidentae 8. Mankui, Cor. 
13th &. Via* Sts., Philadelphia, Pa. 

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

Now York, N. Y, 
Susinešimų Sekretorių* 2) J. No- 
▼iackas, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y. 
T. L. Dundulle, Box 511,

Weetville, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Btashalo- 
▼ičius, 229 N. 6th St.,

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas,^ 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelio, 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- 

Egzaminavimas DYKAI. Męs išti- I ville, Ill., kuris yar po kaucija 
riame ir pasakome visas ligas ir pa- $1,000.00, e Jis įrašęs į knygao pasiųs 
gelbstime. IŠ kitur atvažiavusiems Ii- Į iždininkui, 
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, mei 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

- Kalbame lietuviškai.

MelraeiAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, 
Park, Ill.

Maršalka:
676, Melrose

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

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ. ROCKFORD, ILL., 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevičis,.
1012 So. Main St.

Vice-piPfnininkas B. Vosylius,
535 Island Ave.

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė, 
622 Hulin St.

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 
Avė.

DR. I.A. LEVITT
SURGEON DENTISfAS

sustabdau
Ištraukiu be jokio

Paklauskite, kaa

Skausmą dantų 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

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

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINa

JOSEPH LIPMAN. M D
Specialitsas Moteriškų ligų 

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

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

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St., Easton,

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Easton, 

Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,.

139 Bank St., Easton,
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Easton, 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Easton, 
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Ehn St.,. Easton, Pa.
A. Meškauskas, 1'222: Pine SU, 

Easton, Pa.

Pa,

pri-

Pa.

Pa.

311 t

Iki 10
piet ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

stubos: 358 So. 3rd St., B’klyn.
_T__T . -n-r. a I Vilkas,
DIDELA PROGA 298 Leonard St., Brooklyn, N. Y..

DU VYRU NUSILPNEJISIU1 .. . l. , 
ANT LYTIŠKU ORGANU

' Sargu ta, J. Navickas, 
Genis, K. Kregždė, S. Rau
donis, F. Matulionis;

Po 50c. — J. Vladigos, M. 
Žvirblis, M. Surgailis, J. Ku
bilius, P. Valungevičius, A. 
Verikas, P. Balčiūnas, K. 
Barzda, K. Leliušis, A. Ma- 
maniškis, F. Gutaučkas, J. 
Maskeliūnas, A. Samsun i li
te, A. Pudziavaitė, A. Ba
ronas, A. Lelionis, J. Abrai- 
tis, J. Rižikauskas, R. Bar- 

/ tusevičhvs, A. Siliuna-, F.
Skurackaitė, K. Radziulevi- 
čius. A. Žvirglis, B. Garbu- 

- .zas, M. Navaračkas, O. Na- 
VaraČkienė.

Po 25c. — M. Balčiūnaitė, 
L. Siliunaitė, J. Širvinskas, 
F. Masaitis, V. Gasiunyutė, 
J. Navaraučkiutė, J. Nava-

M.

Maršalka. J. Gamis,
634 Ferry St., Eatson, Pak 

Susirinkimai atsibūna kas pirmą, 
pėtnyčią kiekvieno, mėnesio anglų so
cialistų ruime po No. 469 Northamp
ton St., Easton, Pa-.

M. Byla,
58 Gansevoort St.. New York City. 

F. Kalpokas
183 Roebling St.,. Brooklyn, N. Y. 

K. Kriaučiūnas,
28 Powers St., Brooklyn, N. Y.

Langaitis,
231 Berry St., Brooklyn, N. Y.. 

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

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

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

A.

s.

1516—14th
Iždininkes S. Buzinskis, 

719 Lincoln
Kasos globėjai:

A. Kurna, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West St.
Maršalka I’. Vaitkus, 415 Wall St.

Org.-uio prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

Ave.

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Organ Avov. 

Vic® -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Ruskell RiL 

Nutarimų, raštininkas K. Petrikonia,.
• 1527 E. 38rd St.

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

Iždininkas T. Nmira,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globojas V. Ivanauskiūtoj.
1452 K. 33rd St.

Dainų repetiaijos atsibūna kiekvie
ną soredą nuo. 7:30 vai. vakaro ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Are.

Mėnesiniai susirinkamai atsibūna 
tas trečią, pėknyčią ki ikvieno. mėnesio 
nuo. .7:30 vaL vakaro ant Star sve
taines, 2041 Hamiltoi. Avo>.

Knygynas, saldumynų, krautuvė, 
2047 Hamilton Avė.

Knygos išduodamos skaitytojams- 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis,. 2364 E. St..

A. P; L. A. DIN JOS CENTRO VAL
DYBOS IR K U T*Ų SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St., N. S. PittsburghrP». 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
11.11 Market SL, N.S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
12 & Carson Sts.,S.S. Pittsburgh, Pa.

Turtų Kontrolės Komisija:
Urlakis,

313 Sixth St., Charleroi, 
Urnežis, 1429> Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh, 
Markūnas,

2120 Forbes- St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh, 
kuopas P. Francikevičius, 
222 Sagamtore St., Esplein, 

Pittsburgh, Pa.
kuoįyos, Ju. Galginacs, P. O. Box 113, 

I»aupurex, 
kuopos I#. Rasinskis, 

206 Soho St., -Pittsburgh, 
kuopos,. J. Kveikauskas,

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, P*, 
kuopos, A. Yalučis,

21)23 Wrights St., S. S. PittsburgbbP*- 
9’ kuopos, K. Stasinskas,

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

713 McKean Ave., Donxwa, P*.

F.
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TREJOS DEVYNERtOS 
arba 

trejanka
šujidftia a rr įvjinH oyda/tUt) lok'w Ir

’ Sutaliyta »u degtine trb® virintu vodeniu 
yr» geriausiu vaistu "arba karėlu 

vynu del’akdvko.
Gydo visokia® skilvio ligas, nemalima, 
Sumbą, dispepsija, išpūtimą, nemarų, 

teglius šonuose, krutinėję ir nugaroj®, 
patrūkimą, sunkumą ant krtitinža ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriauaiai. 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena £i«U «ydao±>t» 

augmenų uimerkti | kvorta čyalo sfMiuao
ir tiek pat vandens, arba iivirti iyatama van
denyje ir pp 34 valandų gerti po pu*c atildab® 
arba manau.

229 Badfard Ava., BroaMya, M.
Katnpat North <-to« jatrt*.

« cfl g3

o .2 i
į ” '

M
> A .1
4- □ <S -
a .2 > 3

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
S t a.

Pa.

Pa. J. MARTINAITIS.
Fa.

St.
30 >

Tėmyk, nes krautuvę 
perkrauseiaus nuo 109 
Grand Street j o numeriu

BROOKLYN, N. Y.

SERGANTIEJI!
LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE, 

MAHANOY CITY, PA.
Valdybos adresai: 

Pirmininkas W. Žemaitis 
312 E. Centre St.

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

Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 
St.

NUSTOJOT1 f SVEIKATA 10 i* etatASTMCS LIGOK
Diena po dienai, metai p® matui

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPO-S 
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. Semerras,

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

St., B’ 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai: 
pa> 1 kuopos M. Viltrakiūti,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
pa Kuopos JBrooklyne—V. Vitkeričia,

‘r, J'l I A. J. Karalius, 1840 S. Halsted St., krinti I ' Chicago, Ill.

M.

J.
Prrsiatatykit® tai, kiek ai *Šgy- 
džiai, kiek palinksminai yyvaalaaą. 
Jeigu jimia gyvenimai Įkirtji var
tojant visokiai gyduoles ir jaoiiatta 
nuolat blogiau, tuomet, sieks

L. D. U IX C. KOM. ADKESAIi
Pirmininkas L Prusaika, 

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, 22d N. 6th St., 
Philadelphia,

P. Kurku'is, 229 N. 6th St., 
tvirtais ir laimingais, Utda gl | Philadelphia,

nauduoti* gyvenimu i
I><1 atydoH, idant pertikrinti

Prisiunskite mums tik 50c.
Nusilpnfjif ant lytišku organu vyrai, 

kaip t.ii n«rviu. paliks ISgydynti ant visa
dos p>‘t' vartojiina. gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė-, 
kurios Išgydė Jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nervlu. kad nustoet 
vyriškumą. kati esate nusilpnejeslam 
padėjimy. šaltos rankos artxi kojos, galvos 
sopėjimai, u/.kitejiinai viduriu, nevlrini- 
mai skilvio. Inkstu liga arba kitos ligos 

emielus sapniai, baime sutikti 
k 'ip tai daro nekurie, jMiltkste

N.

N. Y.
Grand

klyn, N. Y., A. Slrgedas, 183

prantantį daktarą Ir apecialiitą
DR. LEONARD LANDES

žmonių.-., .> ........................ ............ ........... .
IŠRyilyntl per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris Jus 
sveikais, 
galima 
ypatibems. . . __
Jus apie tai. kad NOVO gyduoles tų pada
ris, išsiunsme Jums DYKAI kompletiškų 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašų ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimu llešu 
persiuntimų. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas Išslgydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laikų. Rašykite mums 

w. - ---------------------------- , . neatldeltoklte, taip-gl pranegkite kokiam
raučkas, S. Tenianis

Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.Išviso suaukauta $25.85

29 Hudson Ara.. Brooklyn, N. Y.

1025 E. Pine
Finansų raštiniu. P. Petčiulis, 

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

Tenth St., J. Raukus, 1121 F. Ma-
hanoy Ave., W. Simniškis, 1?27 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St.

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

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA, CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St.., Ansonia, Conn.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332—29th St., Brooklyn, N. Y. Vice-pirmininkas J. Mockaitis, 

Sekretorius Aleksaitis, P. O. Box 128, Ansonia, Conn.
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. Nutarimų raštin. S. Tiškevičius, 

Kasierius S. Pavalkis, p. O. Box 176, Ansonia, Conn.
87 Stagg St., Brooklyn, N.Y. Finansų raštininkas P. Rageišls, 

Choro vedčjaa L. Ereminas, 161 N. Main St, Ansonia, Coaa.

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 raštininku VI. Jiečius,
' z 67 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Iždininku Kazimierai Šimkus,
MS Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

ryti, kad ligelbiti gyvastį ir paail- 
kiną apie ligg. Gydai per 20 metų 
viaoklaa ligaa ■■ didžianiomli pa- 
aekmšnia, kaip tai: nisi)paėjimą, ii- 
aikritiaaą kraijo, pilvo, širdiea, plai- 
člų jaknų ir tt.

Dil gydymo nervą ir lytišką ligą 
tirii visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spindalial, per karią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienai 
daktaras turi tokius aparatus, dšl ta, 
kad labai brangųa. Chemiškai išty
rinėjimas šlapimo. . Neatid^lokiti 
ant rytojam, bet tiojai ateikite paa 
gerai žinomą

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

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

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

illlilBI

140 EAST 22 ST,N
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FORNICIUS

Maliauską ir Vidžiūną.

Turime daug že-

Geistina butų, kad prie to po $1.00 savaitei
kuopų.

90

nau-

JOKŪBAS
CAFE

Gatvekarių darbininkai

paai-

LSS. 19 kuopa ant šio ru-

kad

Musų kainos daug žeme
snes, negu kur kitur

C3 s. 
<D

mo- 
sulyg

pri-

Paul Stravinskas,
S. W. 12th St. Georgetown, III.

gera smielžeme. Geriausia žemė

C vie ame visus miestų dar- 
ir bi nierius apsigyventi

Jonas MATHUS

( hicago, III.
B(j —G9.

Patfcle- 
vingus pri
imam ko- 
nogražlau- 
siai Ir vi

sados 
teisingą 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
253 WYTHE AVE., kamp. North 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
— CAFE —

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOK ESČIŲ

Cor. A ve. B.

PO

E
Ui

M

. ))

apino-

BRl M)h L 1 X

išmetimą

ilakia-

na

mų 
K adą 

naujų

poia dienu 
jau > 

dilius nu puoli

trifiaą, kad 11

’ieaiatili te-
čia

UICTrfhfuC 71NIAC d- November, Palace Hall.VlĘllllEiO LiniVOt Todėl meldžiame kitų drau
gijų ant minėtu dienu nie- 
ko nerengti.

. V. šibanauskas.
Pranešimas.

Pranešu visiems, kad aš 
savo čeverykų krautuvę nuo 
109 Grand st., perkrau- 
ščiau po numeriu 157 Grand ^Koherencija dėlei įkūrimo j 
st., Brooklyn.

Tikiu, kad mano visi ko- 
stumieriai atsilankys nau- 
jon vieton.
Su pagarba J. Martinaitis.

Pajieškau brolio Kazimiero Miš- 
' kūno ir FranciŠkaus Gulbino; Kov- 
no gub., Šiaulių pav., 5 metai Ame- 

Seniau gyveno Chicago. Ill.
■ Turiu labai svarbų reikalą, todėl 
meldžiu žinančių man pranešti.

J. Miškunas
332 North Darien Str., 

Philadelphia, Pa.

LAISVE

Extra susirinkimas.
LSS. 19 kp. ekstra susi- 

linkimas atsibus Ketverge, 
17 August, Tautiškame Na
me. Punktuališkai 8 vai. va
kare. šis susirinkimas v-

kalų. Kiekvienas narys turi 
atsilankyti. Komitetas.

Vaice- 
ėmė civi-

prie Apb 
ir veikė.

švietos Draugystės ir ilgus 
laikus prie “Aido” choro.
Linkėtina naujai porai lai

mingo gyvenimo.

12 d. Liepos atsibuvo So. 
Brooklyno L. Gimnastikos 
Kliubo pikųikas Washington 
Tarke. Piknikas pavyko 
gana gerai, nors žmonių bu
vo neperdaugiausiai, bet 
pelno kliubas turės apie 50 
dol. Matomai, naujam kliu- 
bui sekasi veikt.

Iš veikimo LSS, 20 kuo
pos.

.Nors musų Kuopa ir ne
skaitlinga. bet veikihie ne
mano atsitikt nuo kitų kuo
pų. Per ir susirinkime,
nutarta nikščiot raudo

tu rėš būt pra

surentrt teatrą

im
at

21

mena. ravvzuziui, 
rugpjūčio per 24 vai 
jai'susirgo 93, nes m 
ir panedėly buvo vėsu 
rugpjūčio atšilus orui, per 
24 vai. susirgo 1(15 kūdikiai. 
K’ d. rugpjūčio oras buvo 
vėsesnis ir naujų susirgi
mų buvo 133.
Sveikatos departmentas ir 

miesto valdyba taipgi dar-

bar sveikatos department 
tam tikros komisijos vaik
ščioja po stubas, žiuri, kaip 
užlaikoma kūdikiai, stubos, 
koks švarumas, pataria,

i. . J . | Pajieškau draugų Jono Mickaus,Ilietuviams vakarines moky- Juozo Paužos, Jurgio Dagilio, Kazio
L1q< I Vilko ir Pranciškaus Matusevičiau^,

N n. i ». j yjsį Suvalkų gub. K'obiškio ginino,
Šioj pėtnyčioj, 18 rugpju-. Šilavoto parapijos. Meldžiu atsišauk- 

čio, Tautiškame Name atsi
bus Brooklyno draugijų 
konferencija dėlei įkūrimo 
lietuviams vakarines moky
klos. Tatgi visi draugijų 
delegatai malonėkite atsi

| REIKALAI JAME AGENTU 
kožname mieste pardavinėti dabar iš-

' rastus Gesolinius Prosus .ir kitokius 
daiktus. Agentas lengvai gali uždirb
ti po $5.00 ant vakaro, po $10.00 per 
dieną, 
adresu:

Pranešimas visų žinia*.
Męs parduodame ir perkame viso

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

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

Brooklyne ir visoj apielinkėj.

APT1EKA
Gyduolės teisingos, patarnavima 

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

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. M1SEVIČE
Specialistas širdies ir 

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

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

ino.
— Kiisžin kodėl 

Yorkiečiai niekuomet 
rengia išvažiavimų Į 
šono kalnus? Ttm yra

?w i orke, 
n varoma

New 
nepa- 
Hud- 
tokiu v

DYKAI!
Naudingas dėl visų, kurioj atra

si! didelę dovaną. Rašykit tuoj.
A. K. C. Maigis Co.,

125 E. Main St.. Amsterdam,
63- 73

Reumatizmo .............. $1.00
kojų prakaitavimo ... 50c. 
perša'imo milteliai 75c. 
pleiskanų ir plaukų slin

kimo ............................... $1.00
Dėl ataugimo plaukų ... $1.00 
Nuo- vištakių (užtrynimo ant 

kojų ........................... 25c.
Tikrra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l 

Taip-pat visokių vaistų dėl visokie 
lytiškų ligi) kaip dėl vyrų, taip ir dė 
moterų. Visokius patarimus duosit 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui 

Receptus sutaisau teisingai ir st 
didžiausiu 'atsargumu. Taigi, lietu 
viai, visados kreipkitės pas mane, < 
būsite užganėdinti. 

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA
Gi Grand Si., Brooklyn,N.Y

Kiekvieną paKelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei-
ga.

542 E. 14th St

Te!. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI

mūną. Jeigu susirastų 
bent 12 pavienių ar famili- 
jų, tuomet galima butų nu
sisamdyti bendrabutis, ben
drai pirkti valgio. Išeitų 
daug pigesnis pragyveni-
mas.

— LSS. 52 kuopa nori j- 
steigt prie Ran d Sc. School 
Socialių mokslų — nuolati
nę lietuvių mokyklę, kur 
butų mokoma istorijos, an
glų kalbos, lietuvių kalbos, 
matematikos, Soc. Judėjimo

Wri'-i: ■ >
*nwNi>

VISADOS PILNAI BUSI UŽ- 
GANRlUNTAS, JEIGU PIRKSI

vieno Socialisto...
kuopa Gentral

MAILTMIURi: C0
687Co?X-6-ve' **58 5tj?Ave.Cor. nu JT. NEAR l»Uf JT.

__________ BROOKLYN. N.Y.

nei soc.

mitingą.
linini draugai. Publikos su
sirinko apie 100 ypatų.

ziavima.
Paskutiniame mitinge L.

Fa rm os
GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farm’s didžiau 

šioje Lietuvių Farmerių Kolionijoj< 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už 
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino 
me su 360 lietuviais taimeriais. Mę: 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. • Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo 
dam pirkėjams warantuotus popierius 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtui 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žeme derlingiausia 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų.
mes neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, pc 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemes pasiimti, ir dirbdamas miesU 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi.
bininkus
gražiame ir sv ikatne kraštt, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerti žvyruotų 
keliu, ap1’ I’tikč pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite must) ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų f .rimt, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant fanuos c'ut užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site j kdis metus turtingais fartne- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos niapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdekite už 4c

Tikras adresas:

A.KIEDIS & C0
>

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

sitvirs SO

1 — prieš.

rajono 
atsibus 
School,

konferenciją, 
ši nedcldieni

kuri
Ran d

Domininkas Jonaitis,

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degti
nės ir skan-:s vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eik rsitisrinsite.

BROOKLYN. N. Y.

šiais metais rinkime į 
kongresą socialistai mano 
pravesti netik vieną M. Lon
doną, bet ir M. H. Hillqui- 
tą, partijos pir mininką .

neš kompanijos neda- 
sa- vlaikė žodžio susitaikymo 

lygų išpildyme.

KANCIERIUS

tokios komisijos užeitų ir 
į lietuviais apgyventas stu
bas, tai privalote jas manda
giai priimti ir atsakyti į dens rengia pastayti scenoj 
visus klausimus. Atsiminki-, puikų Levo I olstojaus
te, kad tos komcijos kovoja 
su taip baisia liga, todėl pri
valote joms prigelbėti.

Pranešimas, 
pranešu, 
N eprigulmingas

Šiuomi 
Kriaučių 
Kliubas rengia balių ant 4 
d. November, New Plaza 
Hall.

Lietuvių Gimnastikos
Kliubas rengia^balių ant 11

> vei
kalą “Patamsio Galybė”.

Šis veikalas savo turiniu 
yra panašus veikalui 
“žmogžudžiai.”

Išsirendavoja du geri rui
mai dėl mažos familijos ar
ba jaunavjedžių. Kreipkitės 
vakare nuo 6 vai.

J. Gražys, 
522 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist. 
' Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

Vienatinė automobilių 
kykla, kur i mokinama 
naujausios Sistemos tavo 
gimtoj kalboj. Į 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiatisį dalykėlį prie ma
šinos. Ta ^profesija yra gerai 
apmokama, t Kaina už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.

IN T E R N A .į l O N A L S C H O O L 
OF AUTOMOBILES

117 East itljth St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul GvoIm.

i IF

BOSTONE 
mai ir užkandžiai, 
mas prielankus. Ali-liankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 VV. Broadwaj 
So. Boston, Man.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

(.re< npomt.

JOHN KULBOK
CAKE

w 
H— 
O

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kent rak tori ns.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo' ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojarn, isccmentuojam ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 I/orimer St., į Brooklyn, N. Y

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
FOTOG RA FIJ Ų G A L E RI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekam* 

tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagu 
jirieinamos. 
parankioj vietoj—tarpe 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICIIAS
Tikras liiduvis Fotografistna 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
2360 Greonpoint.

kainos
Galerija randasi visiems 

ir1 (h

J. Gustas

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SAI IGNAS

Kiekvienam smagu 
eiti j gerą vietą ir visiem* 
gerai žinomi savininkai.

ill KEAP
Brooklyn

ui-

Kandrotan

Macys & Marcin Furniture Co
• • • • • *Jp ' —

period suite
X ' V? * I

Šimtas kostam'erių iš visą 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 j. savaitę, 
lieka tikrais savininkais 
riaasią daiktą.

Kodil Bra- 
oklyniečiai ne
gali taret, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

kraatarl

i i tos iatairaa

Kinti iim
tai, bat ttką-

▼lankią kleaą.

198-200 Grand St
Tarpa Drigga ir Bedford Avanaaa. Braoklym, Bi. T.

TdephoBO 1171 Grocapoiat

(n

P
N-

SPORTING CAFE
Puikiausia ir švariausia

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius lietuvišku* 
valgius. Pietus galima . auti po 15c 
20c ir 25c.

Ali jo* kis Grinkevičiii
2 HOPE ST.. Cor. Roebling 

BROOKLYN. N. Y.
st.-

Didelis hotelis, gera vieta 
pakelfvingiems, kambariai į- 
taisyti pagal naują madą, ir 
visi būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locninink
291 Wvthe 'Ave., Cor.So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.

Jei nori, kad gerai išro
dymui. pirk skrybėles, marš
kinius ir vi>us aprėdalus pas

K. LIUTKŲ.
>ie gerumą tavoro ir tei- 

i kairių, nereikalinga 
Nesą visi b rookl ynie
ji žino, kad pigiau ir 
iiic-uir negauni, kaip

i ;i

(aru Berry St.)

SUčeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

Bjaurias^. dantų
sustabdomai antayk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbais 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?
GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
ČystŲ r u g i n i y miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *♦*»*♦*

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados, 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kYVx miestą.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEOFOBO AVĖ. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, I. v.

J




