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GRAIKIJOS KARALIUS laiko, bet, be abejones, ir ji 
ATSISAKĖ NUO SO

STO.
apskelbs. Sakoma, kad Bul
garija pareikalavus nuo tur- 

, Graikijoj įvyko labai di-'kų pagelbos ir kuomet gau
jelės permainos. Kaip pra- sianti ,tuomet jau apskelb

sianti Rumunijai karę.
Eina gandas, būk vokiečių 

ir austrų oficialūs įstaigos 
mas jį savo įpėdiniui kron-'esą labai neužganėdintos 
princui Jurgiui (George).'tokiu bulgarų pasielgimu. 
Priežastis atsisakymo nuo -------------
sosto, tai agitacija, kad Grai SERBAI IMA VIRŠŲ ANT 
kija prisidėtų prie talkinin
kų ir apskelbtų karę teuto
nam. Konstantinas, būda-' 
mas artimas gimine Vokie
tijos kaizerio, norėjo laiky- 

istaro-

kijos karalius Konstantinas

:is “

inkų šalinin
ki! rengė demonstracijas ir 
viešai protestavo prie 
lių Konstantiną, kad 
jaučia teutonams.

Dabai, atsisakius 
stantinui nuo sosto, 
m a, kad talkininkų 
ko» nni’oc virsi1 ii

Kon- 
mano- 

šalinin- 
• g r< h tu

?A

KONGRESAS IŠLEIDO ĮSTATYMĄ 
APIE 8 VALANDŲ DARBO DIENĄ.

BULGARŲ.
Dabar Macedonijoj eina • 

smarkus mūšiai tarpe serbų

a neša telegramos, veik 
muse nu aktuose ima vir-

VGNAClO tsoiNtutes

[.: i' i L:>. lie buvo didžiausi 
susirėmimai. Tame mūšyj 
b dgarai netekę 15,000 karei-

lenam (pirmiausiai Bulgari
jai) karę.

Reiterio telegramų agen
tūra praneša, 1__ _____
jos Macedonijoj iškilo smar-! • 
ki revoliucija. Revoliucija' 
vadovauja tam tikras komi
tetas, susidedantis iš talki-

Palei Gumičeva

pai m ti serbų pozicijas, bet 
likosi atmušti.

iš Sofijos
palei ežerą

praneša, 
Ostrova 
užimti

kad 
bulga- 
serbų

i cuuu auuir ...

kad Graiki-:P°zlCiJas;
PORTUGALIJOJ MAI

ŠTAI.
Lisbon, Portugalija, 1 d. 

ninku šalininkų. Prie revo- rugsėjo. — Palei parlamen- 
liucionierių prisidėjo liuos- tą įvyko didelės riaušės. Ka
nonų pulkai, kurie pastaro- da parlamentas svarstė apie 
mis dienomis susiorganiza- išnešimą rezoliucijos užsiti- 
vo, kad sulaikius bulgarų kėjimu dabartinės valdžios, 
veržimąsi į Graikiją.

Jeigu tikėti tiems 
tiems pranešimams, 
liuosnorių pulkai, prisidėję pasielgimą, 
prie revoliucionierių, apsu- kaiavo karumenę ir liepė 
po Salonikus, Vodeną ir demonstrantus išvaikyti. Į- 
Karaburiną, nuginklavo ka- vyko su kariumenė susirė- 
rališką kariumenę ir mies
tus paėmė į savo rankas, strantų sužeista. 
Salonikuose tarpe revoliu- Į 
cionieriu ir karališkos ka- PO 
riumenės buvo susirėmimu, i 
bet Įsimaišė talkininku ka-1 
riumenė ir “sustabdė” susi
rėmimus.

itai minia surengė demon-
• • • t — •

tai i tuoti prieš tokį parlameto 
Valdžia parei-

mimų;

VERDUNU VOKIE 
ČIA! NETEKO 500,000 

KAREIVIŲ;
** ii 

Verdunas, tai anfras pra

Turku generalis štabaskarę labai užkenkė turkams.
Iki šiol iš Vokietijos Duno- tvirtina, kad jiems, pradėjus 
jaus upe buvo vežama amu ant rusų atakas, gerai se- 
nicija, o dabar Dunojus už- kasi ir daugely vietų 
darytas.

Rusų karės laivai pribuvo šiaurinėj Armėnijoj turkai

iš
mušę. rusus iš pozicijų.

riai, kurie dabar darbuo-

Valstijų. Greitu laiku jie 
turės suvažiavimą su Suv. 
Vals. paskirtais atstovais

šus pirmuosius nesusipra
timus.

šus kivirčius, įvykusiuos

Giurčeva.

mnK

bo net 30 generolų i 
’vietą paskyrė nauju 
žmonės sako, kad 
šluota geriau šluoja.

mą ir pradėjo laukti su
grįžtant šerifo. Pavaka-

IŠVIJO 30 VOKIEČIU 
GENEROLU.

Iš Haagos praneša, 1

tą Konstanca. Spėjama, kad 
rusai rengiasi nuo sausže- 
mio ir vandens padaryti at
akas ant Bulgarijos porto

U y Juodųjų jurų.
Austru karės laivai bom- A-

EKSPLIOZIJA ANT SUV.. . kitur. Minia užvaldė kalčji-
VALST1JŲ KREISERIO 

“MEMPHIS”.
Santo Domingo. — Savo riais atvyko ir šerifas. Tuo- 

laiku buvo minėta, kad Suv. | met minia pareikalavo, kad 
Valstijos išsiuntė kelis ka-1 jis išduotų negrą. Atsisa- 
rės laivus į Santo Domingo 
republiką, kad numalšinus 
sukilėlius. Dabar Washing-

kius šerifui tą padaryti; 
partrenkė jį ant žemės ir 
pradėjo mušti ;paskui .už
nėrė už kaklo virvę ir ėmė 
tempti prie telegrafinio 
stulpo, kad pakorus.

Šerifas, sumuštas, sulau
žytais šonkauliais, norėda-

• V 1 1 — 1 t • I

nią, kad kreiseris “Mem
phis”, kuris plaukinėje San
to Domingo pakraščiais, pa
kliuvo audrosna ir tapo iš
mestas ant kranto. Iš tos 

demon-' priežasties mašinų skiriuje pasakė, kad negras išvežtas 
|įvyko ekspliozija. Pasekmės į Ottavo. Įnirtusi minia į- 

į lekspliozijos baisios:
Teiviai nuskendo, 70 karei-

33 ka- įmetė šerifą į automobilių ir 
leidosi į Ottavo, bet ir čia 

vių sužeistų, tarpe jų du negrą jau spėjo išvežti į 
alicieriu ir septyni karei-.Toledo. Ottavoj šerifui pa- 

1 T i • 1 i V 1viai mirtinai.
riandieras praneša, kad kol liai nusivijo į Toledo.

turijcl Ucllv JU H 111 I ell KI 11111- j • i • • * • i, • x x i • - . vasciu, tai baisu ir pamisly-:kų ir teutonu kariurnene ir , .... • 1 . *1 - ti. Apskaitliuojama, kad
nuo pradžios vokiečių pra
dėtų užpuolimų, kad f" 1 
ėmus tą tvirtovę ,jie neteko 
apie 500,000 kareivių. Tai j 
tik viena pusė tiek neteko.' 

nt.upiTokiu būdu antra pusė irgi 
turi nemažesniusnuostolius.

grei_!U l Reiškia Verdunas
rijo apie milijoną žmonių ir 

idar nesimato pabaigos. Vo-.
kiečiai vis dar tikisi ] 
imti tą tvirtovę, bet dabar ij'P^bTė'šuaTštT'tas 
vargiai jiems pavyks tą pa-|pasodintas kalėjimai!

tinas nei vieniem, nei ki
tiem nesipriešino. Dabar, iš
kilus revoliucijai talkininkų 
kariumenė jaučiasi 
Graikijos teritorijos, 
namie. Revoliucijinis 
dėjimas, matomai, j 
laiku privers Graikijos vai-! 
džią apskelbti karę Bulgari
jai.

ant

TURKIJA APSKELBĖ 
RUMUNIJAI KARĘ.

Kaip tik Rumunija 
skelbė Austrijai karę. 
Vokietija, užstodama

\ Austriją, apskelbė Rumuni- 
jai^karę. Turkija, sekdama 
Vokietijos pavyzdį irgi ap-

ap- 
tai 
už

daryti.

Iš Washingtono duota
i į Limą atsiųsti miliciją, 
id tuos pašėlėlius suval-

rie randasi arčiausiai prie1 Tai tau civilizacija 
l)a" i kreiserio “Memphis”, tuo- šimto amžiaus!

zijos (apie 50,000) ir paėmę 
5 000 nelaisvėn su daugybe 
įvairiu kanuolių ir pulemio-

ITALIJA SIUNČIA KA
RI ŪME.\Ę Į ALBA-

ir ■

i-

nauja

Londonas, 2 d. rugsėjo.— 
dija siunčia savo karei

j bėjus franeuzams ir šėr
ikams. Septvni didžiausi

DIDŽIAUSI MŪŠIAI ORE.
Ixmdonas, 2d. rugsėjo. — 

kad

škų lai vii, plaukia į Piraeus 
portą ir ten 
bus išsodinti ant sausumos. 
Talkininkai taipgi pradeda

k oreiviai

pertus ir juos drutinti.

PAUPY SOMME VOKIE
ČIAI ATNAUJINO

Berlynan, 2 d. rugsėjo.— 
Vokiečių generalis štabas, 
praneša, kad paupy Somme 

išleidimui tokio įstatymo bu- šiai, kuriuose dalyvavo dau- padarė smarkias atakas ant 
vo mažai laiko, tai Wilsonas gybe orlaivių. Britų genera-. britų ir franeuzų ir dauge- 
kreipėsi prie gelžkelių uni- lis štabas tvirtina, kad 
jos vadovų, kad jie streiką kiečių žuvo 24 orlaiviai, 
atidėtų ant toliaus, bet pa-'jų 5.
sta rie j i pasakė: “jau nėra I Vokiečių generalis štabas Į has sako, kad po Verdunu
tokios pajiegos, kad sustab-'pranešė, kad britų žuvę 
džius streiką, jeigu mūsų orlaiviai. Reiškia, 
reikalavimai nebus išpildy
ti.”

Kongresui prisiėjo .pa
dirbti “viršlaikį” ir įstaty
mas apie 8 vai. darbo dieną

tokie niu

vo net 32 orlaiviu.

4 ...O i pozicijų.
} Erahcuzų generalis šta-

8 ir paupy Somme veik jo- 
viso žu-'kių permainų neįvyko. Kaip

TURKAI SUMUŠĖ RU-

NĖ MARšUOJA Į ATHE-
baigtas ir paskelbtas. Da- 'praneša, kad Kaukazo fron- 
bar liekasi klausimas apie te turkai atnaujinę ant rusų 
viršlaikį: darbininkai rei- atakas. Nepaisat į tai, kad

tu mokama pusantro

Paskiausios

atakuoją cuzų kariumenė, kuri tapo 
anieji vi- išsodinta Piraeus porfe,

be!

strict. Tai svarbiausias pun
ktas, nes į jį sueina veik 
visos TransUvanijos gelžke- 
liai. /

Rumunijos įsimaišymas į

rnas įeina į galę nuo 1 d. 
gruodžio š. m. Reikia tikę- < ?

š- klausimą paliko po seno- darni užpuolikams didelius nę Aihenus ir ten mano ap
vok

KINO FECDtNAHD I. OF ROUMATOA

Rumunijos karalius Ferdinandas I. Jis, apskelbė Aus
trijai karę ir pats vadovauja savo armija.

SIdvide- nija atšauks streiką, nes 
svarbiausias reikalavimas

------------- KONGRESAS IŠLEIDO
PAŠĖLUS MINIA NORĖ- ĮSTATYMĄ APIE 8 VAL.

JO PAKARTI ŠERIFĄ, i DARBO DIENĄ.
Lima,’ Ohio. — Šiame mie- Manoma, kad gelžkelių strei

kas neįvyks.
Gelžkelių unijos apskelbė

AUSTRAI TRAUKIASI 
ATGAL.

Transilvanijoj eina dideli 
mūšiai. Rumunai visame 

i apie 
ir ną. Kadangi gelžkelių kom- 400 mylių, daro smarkias 

tai panijos atsisakė darbininkų atakas. Austrai gi nors ir 
minia susirinko prie kalėj i-' reikalavimą išpildyti ir pre- priešinasi, bet skubiai trau-

l)ia" stely pasklydo gandas, kad
negras Charles Daniels už
puolė ant valstietės Baber ir ant 4d. rugsėjo streiką, rei-puviv Lili V » v.v VVK. A. XV«. . j-----------------------------------

Pa“ ją išgėdino. Kadangi užpuo- Lalaudamos 8 v. darbo die- fronte, kuris tęsiasi
HO P . .. . . • ’ TT--^ , • . W 1 « * AA 1 • T

JAPONIJOJ SIAUČIA 
CHOLERA.

Tokio, Japonija. — Tele
gramos praneša, kad Japo- 

skelbė\karę. Reiškia, dabar nijoj siaučia aziatinė chole- 
Rumunija kariauja su Au- ra. Mieste Ossaco susirgo 
strija, Vokietija ir Turkija 406 Tokio — 10; taipgi 
Kol kas Bulgarija dar susi-.serga ir kituose miestuose.
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mo vartų ir pradėjo reika-Izidentui Wilsonui nepavyko kiasi atgal į antrą apsigyni- 
lauti, kad sargai atidarytų1 darbdavius su darbininkais mo liniją, 
kalėjimo vartus. Sargams sutaikyti, tuomet Wilsonas į 
atsisakius tą padaryti, pa- griebėsi kito įrankio, 
šėlusi minia užpuolė

Iš Haagos praneša, būk 
kad austrai apleidžiu miestą Bi- 

ant sustabdžius gelžkelių strei- 
sargų ir įsiveržė į kalėjimą, ką: jis įnešė ekstra į kon- 
bet ten jau negro nerado, gresą, kad pastarasis ko- 
Pasirodė, kad šerifas Eley 
spėjo suareštuotąjį išvežti mą apie 8 vai. darbo dieną

greičiausiai išleistų įstaty-

•f?



Europos žydai karės motu
Rusų socialdemokratų 

laikrašty “Naše Slovo” ran
dama labai įdomų straip
snį, nuroddntį žydų-sioni- 
stų (patriotų) veikimą. Pa
sirodo,kad žydų-sionistų ly
deriai irgi važinėja po 
Europą ir nori savo tautai 
išgauti neprigulmybę. Su
prantama, jeigu . sionistai 
kovotų už neprigulmybę, 
tuomet nieko nuostabaus ne
būtų, bet dabar jie nori 
pasižymėti, nori parodyti 
savo patriotizmą'i r sykiu iš
tikimybę tos šalies valdžiai, 
po kuria gyvena.

Anglijos sionistų lyderis 
ZangvilI 1915 metais anglų 
laikrašty “Daily Chronicle” 
rašo:

“Kur tik męs nežengsime, 
kur tik nepasisuksime, vi-

tiltiniais patriotais.” Paskui 
autorius surašo čiela eilę pa
vardžių “pasižymėjusių” žy
dų, kaip tai: Rodšildų, 
Dreifusų ii^kitų “garbingų” 
vyrų.

Kada ci n gi iv

triotizmą“ ir ištikimybę An

gy venan tieji

šė apie žydų ištikimybę vo
kiečių valdžiai. Tula anglų 
kapitaliste, sužinojus apie 
žydų elgimąsi Vokietijoj, 
pareikalavo nuo pono Zang-

mą:
“Gerbiamoji tamsta! Žy

dai, kaipo čiela tauta, ne
egzistuoja ir tokiu būdu An
glijos žydui negalima kišties 
į laikraštiją, kur žydai kei
kia anglus, kad parodžius 
savo ištikimybę ' vokiečių 
valdžiai.“

Iš šio atsakymo aiškiai 
matosi, kad žydai, kaipo čie
la tauta, kuri būtų susispie- 
tus į vieną vietą, negyvuoja, 
tokiu būdu nėra reikalo bū
ti vienos ar kitos šalies pa
triotais ir šaukti, kad žy
dai ištikimi Anglijai, Vokie
tijai, Rusijai ir tt. Vienok 
patriotai-lyderiai visai ki
taip elgiasi ir, prisidengę 
neva visuomenės veikėjais, 
kovojančiais už žydų tautos 
“paliuosavimą“, visokiais 
būdais mulkina savo tamse
snę liaudį.

rašo,

visuose karės frontuose ir 
paskui pats užduoda klausi
mą: “Kokia nauda žydams 
taip energingai muštis už 
visą pasaulį?” Ir pats su 
Morrisu Meiyeru atsako: 

' “Visi žydai, mušdamiesi ant 
karės lauko įvairiuose fron
tuose, miršta už vieną ir tą 
patį, — tai už žydų vardo 
garbę.”

Ar tai neironiškas pasity
čiojimas iš savo tautiečių? 
Žydai privalo muštis, kad 
jų tautos, išblaškytos po vi
są pasaulį, butų vardas gar
bingas.

Prasidėjus Europinei ka
rei, žydai “įgijo” apie dvi
dešimts “tėvynių”. Sionistų 
partija, kurioj neva skaito
ma 13 milionų žydų, tapo 
išdalinta į dvidešimts atski
rų karalysčių ir kiekvienos 
karalystės sionistų lyderiai 
“kovoja” už savo “tautos” 
reikalus. Kada Franci jo j 
gyvenantieji sionistų lyde
riai šaukia, kad visi Franci- 
jos žydai stotų į kariume- 
nę ir gelbėtų savo tėvynę- 
Franciją, tuom pačiu laiku 
Vokietijoj gyvenanti žydų

lyderiai šaukia, kad visi 
žydai stotų į vokiečių kariu- 
menės eilias ir kovotų už 
savo Vaterlandą. Reiškia, 
žydų tautiečių lyderiai agi
tuoja žydus, kad pastarieji 
tarpe savęs muštųsi. Ar tai 
ne “gelbėtojai tautos?”

Patriotų liga apsirgo 
Rusijoj gyvenat! 
nes ir jie, net

Tautinės Sandoros prezi
dentas p. Karuža veda de
rybas su Franci jos ministe
rija apie pristatymą penkių 
tūkstančių darbininkų amu
nicijos dirbimui. Tas daro
ma tuo tikslu, kad paro
džius lietuvių narsumą ir 
kad paskui išgavus savy val
dą arba autonomiją.

Tokie ponai, kaip Karu-

ir 
sionistai, 

apsiputoję,

tevynę — Rusiją. Rusijos 
sionistai norėjo pasirodyti 
valdžios ir juodašimčių aky
se, kad jie “neblogesni už 
kitus“ ir tokiu savo pasiel
gimu gali “užsipelnyti” ma
lonybes ir gerą vardą tarpe 
juodosios gaujos.

Tarpe Rusijoj gyvenančių 
sionistų yra pasižymėjęs tū
las Žabotinskas. 1913 m., ka
da Lenkijoj tarpe lenkų ir 
žydų santikiai pablogėjo, 
tuomet Žabotinskas pasakė: 
‘‘Lenkijai reikalinga ne au
tonomija, bet geras guber
natorius!”

nija sutiktų ir lietuvių pul
kus organizuoti, jei žinotų, 
kad tame darbe turės pasi
sekimą. Bet jie supranta, 
kad didžiuma lietuvių dar
bininkų mato jų darbus 
ir nesiduos save suvedžioti.

švenčioniškis.

Kova už trumpesnę 
darbo dieną.

Kaip tik Europoj iškilo 
karė,tuojaus sionistai nuta
rė, kad žydai privalo gau
ti Palestiną. Ir štai Žabo- 
tinsko kompanija, pradėjo 
landžioti po ministerių ra
štines, kad ten išgavus žy
dams Palestiną. Bet pir
miausiai žydai privalo pa
sižymėti, parodyti savo ga
bumą ,o jau tuomet sionistų 
lyderiai gaus jiems Palesti
ną. Turkijai pradėjus ka
riauti, Žobtinskas ir kompa
nija nuvyksta pas Anglijos 
minister] ir rimtai jam pasa
ko: “Męs norime gauti Pa
lestiną!“ Kadangi Palestina

Reikalavimai trumpesnės 
darbo dienos kaskart la
biau kįla ir Amerikoj. Ne
sinori ir tikėti, kad organi
zuoti Amerikos darbininkai 
jau nuo 50 m statė aštuo- 
niu valandų darbo dienos € V
reikalavima, vienok dar ir 
dabar tasai reikalavimas lie
ka darbininkų klesos idealu. 
Daugybė darbininkų dar ir 
dabar dirba po 10 ir 12 vai. 
per dieną. Kame 'dalykas? 
Kodėl taip sunku iškovot 
trumpesnės darbo valandos 
ir nuo ko tai priguli? Dar
bo diena yra begalo svar
bus dalykas darbininkui. 
Jinai gali būti trumpa arba 
ilga, bet ir jinai turi rube- 
žius, kurių pereit negalima. 
Pavyzdžiui negalima dirbti 
visas 24 vai. per parą, tai

kad ūkininkai priversti bu
vo apleisti savo mažas ukes 
ir traukti į miestą, j ieškoti 
darbo fabrikuose. Tuo būdu 
konkurencija tarpe darbi
ninkų augo ir jie buvo pri
versti pasiduoti visokiems 
darbdavių reikalavimams. 
Kadangi pramonė vystėsi, 

i podraug nyko ir konkuren
cija tarpe pačių darbininkų. 
Ačiū tam, darbdavių apeti
tai augo, darbo diena nuo 
12 vai. pailgėjo iki 16 ir 

• net 18 vai. per dieną.
Dirbo tuomet per dienas 

ir naktis netik suaugę, bet 
vaikai. Išnaudojimas dar

bininkų 19 šimtmety, ypač 
Anglijoj, pasiekė augščiausį 
laipsnį. Vienok, tolymesnis 

I pramonės plėtojimas suteikė 
kalavimų. Tas, suprantama, I 
nepatiko samdininkams. 
Kiekviena pradžia sunki. Iš 
pradžios įstatymiškai vertė 
darbininką dirbti 6 d. į sa
vaitę, vėliaus jau prisiėjo 
dirbti net 12 vai. per pa
rą. Netik įstatymai tar
navo turčiams, bet ir visas 
gyvenimas taip susidėjo,

bo laikas buvo į priešingą 
pusę, tai yra, neilginimui, 
bet trumpinimui darbo 
nos.

Samdininkai tuomet 
kino, kad trumpinimu

• bo laiko rūpinasi kapitalis
tai, o ne darbininkai.

žingeidžių dalykų męs su
žinome iš istorijos darbinin
kų kovos su kapitalistais. 
Pasirodo, kad šimtmečiai 
praėjo toj kovoj, kurią dar
bininkai vedė už savo būvio 
pagerinimą. 14 šimtmetyj į 
reikėjo darbininkus įstaty
miškai versti, kad jie dirb
tų 12 vai. per parą. 18 ši m t- ii 
mėty sunku buvo priversti 
Anglijos darbininką dirbti 6 
dienas per savaitę, kadangi 
jam užtekdavo ir 4 darbo 
dienų aprūpinimui savo rei-

die

aiš- 
dar-

geresnę dirvą organizuotai 
darbininkų kovai už page
rinimą savo būvio. Nuo 
1833 m. Anglijoj prasideda 
smarki kova už trumpesnę 
darbo dieną. Toji kova dar 
ir dabar tęsiasi tuose kraš
tuose, kur tik yra darbinin
kiškas judėjimas.

A. Jurevičius.

KANAUNINKAS OLŠAUSKAS ISVY= 
TAS UŽ MAKARONŲ VOGIMĄ.

apsistojau ir einu per du- paaukavo vagoną makaronų 
ris. Vienas komiteto narys dėl maitinimo Yčo gimnazi- 
šaukia: “Palauk, turi pasi- jos mokinių, o kanauninikas Y’ 
imti kortą, kad galėtum vai- Olšauskas tuos makaronus 
gj gauti, bet kitas narys nuvežęs į savo krautuvę ir 
pertraukia: ‘ Joniu jedzenie [pradėjęs pardavinėti. Dabar 
nie potrzeba.” Tuomet valdžia darė reviziją ir, ro
jau supratau kame dalykas: dos bus permainų, 
jeigu bučiau lenkiškai pra-

tai ministeris taipgi rimtai 
atsakė: “Eikite ir pasiimki
te ją.”

Žabotinskas važiuoja A- 
leksandrijon ir praneša sa
vo tautiečiams, išvytiems iš 
Turkijos, kad jie gali gauti 
Palestiną, tik, girdi, dabar 
reikia pasidarbuoti.

Organizuojama žydų pul
kas ir, po vadovyste anglų 
ir žydų aficierių, siunčiama 
į Dardanelius..

Žydų pulkas lieka sumuš
tas; tuomet liekanas priski
ria prie britų kariumenės 
ir visa žydų garbė nupuola. 
Žabotinskas, suorganizavęs

jo, bet vėl sugrįžo į Londo
ną ir ten pradėjo landžioti 
po ministerių raštines. Jis 
pradėjo pasakoti, kad žydų

ną pulką, bet šimtus tūks
tančių! Ta armija lengvai ga

bininko. Reikia turėt laiko 
pailsini ir laiko aprūpinimui 
fyziškų ir dvasiškų reikala
vimų, kitaip žmogus nega
lėtų prikuopti spėkų tolyme- 
sniam darbui. Seniau, kuo
met kiekvienas dirbdavo tik 
savęs išmaitinimui (ūkinin
kai ir amatninkai), tuomet 
darbo dienos ilgumas rube- 
žiuodavos darbo našumu. Jei 
reikėdavo ilgai dirbti savo 
pragyvenimui, dirbdavo il
gai ir sunkiai. Kuogreičiau 
aprūpindavo savo reikalavi
mus, tuo daugiau likdavo 
laiko pailsini. Sąlygos per
simainė, darbininkui prisiė
jo dirbti netik sau, bet ir 
kitiems pelną padaryti.

Tegul, sakysim, darbo die
na būna 12 vai. Jei reikalin
ga 6 vai. darbo, kad uždir
bus algą, kurią jis gauna, 
tai likusios 6 vai. eis kapita
listui, iš kurių susidarys jo 
pelnas. Aišku, kapitalistui 
rūpi, kad darbininkas dirbtų

“Laisvės” N r. 68, žiniose, I myna apsigyvenus. (Tai 
buvo trumpai paminėta, kad vo f 1 
Otec, Konstantin-kanau- mas).
ninkas Olšauskas tapo p ra- tėvynėj tas pats bus, kai]) 
šalintas iš Yčo gimnazijos ir ir Liepojoj, bet priverstas 
į jo vietą paskirtas kun. Ja- buvau važiuoti dėl šios prie- 
sinckas. “Laisvės” redakci- žasties: kunigai ir jų ber- 
ja padarė išvedimą, būk 01- nai pradėjo rengtis prie vo- 
šauskiui ir Yčas neužsitiki.1 kiečių pasitikimo. Kadangi

Šiomis dienomis aš gavau Patinau pažangesnius 
nuo savo prietelio iš Voro- 
niežiaus laišką, kuriame jis 
sako, kad kanauninkas Ol
šauskas, lietuvių pabėgėlių 
šelpimo komiteto pirminin
kas, išvytas už makaronų 
vogimą ir jį išvijo ne Yčas, 
bet valdžia. Su Yču jiedu 
buvo susiuostę, bet valdžia į

toks kvailas suprati-
Aš žinojau, kad ir

laiKrascius, Knygas ir vo
kiečių karikatūras ir nuo 
senų laikų buvau kunigų ir 
jų bernų 
tai bijojau,

džiai, todėl 
Šiaulius.
rinęs,

neapkenčiamas, 
, kad jie manęs 

vokiečių val- 
išvažiavau į 

Aš esu persitik- 
kad jie būtų mane

■t dalyką įsikišo. Kadangi Ushunc^\'. Apje pusę balan-
džio vokiečiai palei Šiau
lius laimėjo mūšį ir as pasi
likau po jais. Bet 
juos atgal atstūmė, 
atsidūriau po rusu, 
goj balandžio tapo 
sudeginti, sudaužyti,

minimas laiškas labai svar
bus, ypatingai rašytas ne 
socialisto ,bet pažangiu tau
tiečio; tai talpinu jį ištisai, 
apleisdamas privatinius rei
kalus.

I o u viekui ui, ouuau/j v ui,
Malonus drauge! Labai 'išsidanginau į S....L

nudžiugau gavęs nuo tavęstpaskui į Rygą ir gavęs 
laiškelį. Kadangi aš gyvenu .pabėgėlių žinią, kad mano 
Voroniežiuj, o mano šeimy- [šeimyną nusprendė nesikelti

ylcpojuj, . tą1 iš Liepojaus, nuvažiavau 
užinoti, kai]) Voroniežiun.

tai vėl 
Pabai- 
namai 

tai 
Smolenską, 

nuo

tuomet žydų tauta turės sa
vo tėvynę.

Žabotinskas rašo Angli
jos ministerijai prašymus, 
kad jam ir kompanijai pa
velytų organizuoti čiela kor
pusą, nes, girdi, šimtai tūk
stančių žydų veržiasi į kovą.

Anglijos valdžia, išgirdus 
nuo Žabotinsko ir kompani
jos, kad galima suorganizuo
ti ne pulką, bet korpusą ir 
kad yra šimtai tūkstančių 
žydų, kurie, nori kariauti, la
bai nudžiugo ir pavedė vi
są dalyką ateivystės minis
terial. Pastarasis, pasita
ręs su sionistų lyderiais, pa
sako visiems ateiviams: 
“Pasirinkite iš dviejų vie
ną: stokite į kariumenę ir 
kariaukite ,arba važiuokite 
ten, iš kur esate atvažiavę.”

Tai matot, kaip darbuęja- 

 

si sionistų vadai. Beį^riege- 
riau daro ir lietuvių šu
lai. Juk panašiai elgiasi Y- 
čai, Gabriai, Karužos 
kompanija, žabotinskas 
ganizuoja žydų pulkus,

lei jo naudos. Todėl kapitali-

visokiais būdais pailginti. 
Jei viskas prigulėtų nuo ka
pitalistų noro, tai liginimui 
darbo valandų nebotu nei € t

Voroniežiuj, < 
na pasiliko Liepojoj, 
gal tu galėsi s 
ji ten gyvena. Aš tau pasa
kysiu, kad rusų šalis, —tai\.; 
aukso šalis, tik nėra žmo
nių, kurie galėtų darbuotis. 
Čia žemė nereikalauja mėš
lo ir darbo, praknisai, įbė- 
rei ir puikiai auga; pievos, 
kai]) Lietuvoj rugiai. To
dėl tankiai musu lietuviai 
barami, kad apleidžia savo 
šalį ir apsigyvena Rusijos 
gilumoj. Ir dabar tautinin
kai lieja ašaras sakydami:

Dabar mano Įspūdžiai a- 
pie musų “globejus-šelpė- 
jus’. Iš syk’turėjau kele
tą desėtkų rublių, tai iš ko
mitetų nereikalavau pa- 
šelpos. Nuvažiavau j Smo-

ninkai priversti organizuo
tis ir kovoti už pagerinimą 
savo būvio, jie stato reika
lavimą, kad darbo diena 
butų kuotrumpiausia. Toji 
kova darbininku klesai sun
ki ir ilga. Desėtkai metų 
praeina, kol darbininkams 
pavyksta darbo laiką su
trumpinti, nors ant pusės 
valandos. Sutrumpinimui 
darbo dienos organizuotiem 
darbininkam yra du būdu; 
vienas, tiesioginė kova su 
darbdaviais (streikas) ir į- 
statymiškai, per savo pa
siuntinius į įstatymdavystės 
įstaigas. Istorijoj nuskyrimą 
normalio darbo laiko gali 
nustatyt dvi viena kitai prie-

irlšingos sriovės. Nuo 14 šimt- 
or- mečio pusės iki 18 šimtme- 

o čio pusės, įstatymiškai dar-

sušelps, gal ne vienam lai
mės sauliutė užtekės, bet, 
broliai, tuomi neužsiganė
dinkite ir kaip tik bus prie
šas išvytas, tuojau važiuo
kite motinos žaizdų gydyti.” 
Taip, tai taip, bet jeigu pa
skui Lietuvoj viešpataus to
kie Yčai, Olšauskai ir kom
panija, tuomet ten bus lie
tuviams sunkiau gyventi, 
negu po garsiuoju Liepoj aus 
Vonseckiu. (Žinomas žanda
rų viršininkas ir baisus per
sekiotojas laisvų žmonių. —

Dabar apie savo kelionę. 
Pabaigoje kovo mėn. 1915 
išgirdome, kad mūsiškiai 
galutinai apleis Liepojų, tai 
aš išvažiavau į “tėvynę” 
vietą apsirinkti, kad su šei-

(

Neužtenka

Negana to, “Lietuvių Bal- 
” N r. 9 komitetas rašo, 

čiau gavės, bot <’.abar lietu- kad valgiu, draubužiais ir 
viškai kab ėjau. [kitokiais daiktais pabėgė-

Rygos pabūgč'lų ])rieglau- liūs aprūpina ir svetimtau- 
doj veik tas pats, kaip ir'čiai — rusai. Bet dvasiŠ- 
Smolenske: nešvaru, valgis ko maisto nesuteikią. Todėl 
prastas, vanduo ir kelios Į- liet, komitetas rūpinasi ir 
mestos bulvės arba kruo-: dvasišku maistu. Tam tik- 
pos; užtrino visiškai nėra, slui duodama iš pabėgėlių 
nors lašinių ir pieno kasdien I šelpimui kasos pinigai rtLie- 
i prieglaudą atvežama. Kur 
komitetas ta viską deda, ne- 
sužinojau; žmonės sako, kad 
ponai valgą. Taipgi vežama 
balta duona dėl kūdikiu ir 
ligujistų, bet jos niekas ne
gauna. Daugelis lietuvių net 
ir tos sriubos negali gaut.

Visai kitaip pas latvius: 
jų prieglaudoj tšvaru, mais
tas geras ir suteikiamas ne 
tik latviams, bet ir kitatau
čiams. Daugelis lietuvių ten 
maitinasi.

Sykį lietuvių komitetas 
pritruko duonos. Žmonės 
pradėjo nerimauti, tai komi
tetas vieton duonos, atnešė 
maldaknygių ir pradėjo da
linti. Mat stebuklingu būdu 
norėjo pasotinti.

Pašelpa duodama tik pa-[kas nesirūpina vargšų liki- 
rinktiems. Ponios Linartie- 
nės giminaitė tarnauja pač-

tuvių Balsui”, “Vadui” ir 
kalendoriui, kurį šiemet iš
leido. Bet kaip jie dvasišku 
penu aprūpina pabėgėlius? 
Kalendoriaus prekė 35 kap., 
o jį pabėgėliams pardavinė
ja po 10 kap. O juk jis nu
pirktas iš pabėgėlių kasos ir 
privalo dalinti dykai. Pir
miau dykai dalino “Lietuvių 
Balsą” ir “Vadą”, bet ^da
bar jau nenori duoti “Liet. 
Balsą”, nes jame nėra pa
mokslų ir žaislų, bet kįša 
“Vadą”, kuriame apart pa
mokslu ir žaislu nieko nė- € <k

Liūdna žiūrėti į tokius ap
sireiškimus, bet dar liūd
niau, kad niekas nepasiprie
šina tokiems darbams, nie-

m u. Tiesa, randasi keliatas 
“pirmeivių“, bet jie su tais 

toj, gauna algą ir jokios pa- ponais, tartum žaidžia ir į 
šelpos nereikalauja, bet ko-! kovą eidami, maunasi bal- 
mitetas ir jai įbruko, o var-'tom pirštinaitėm, kad nesu-

komitetas skirsto i ištikimus ' 
ir....

Nuvažiavus Voroniežiun, [pats pasiųsiu, o jeigu numir- 
buvo tiek daug pabėgėlių,1 siu, tai kiti atsiųs. Kuomet 
kad mieste negalėjau gauti bausi, tai turėsi puikios ir 
buto ir turėjau už miesto svarbios medegos. Šiuom sy

kiu viso labo.
Tavo A. B.

Na, ar ir dabar šalininkai 
Centralio Lietuvių komiteto 
šauks, kad socialistai juos 
šmeižia? Ar ir dabar viso 
labo tik mokytojas Šalčius 
sakys, kad komitetas visus 
lygiai šelpia? Neužtenka 
to, kad komitetas eikvoja pi
nigus, skiriamus sušelpimui 
pabėgėlių, bet pradėjo vogti 
net makaronus! O ką sakyti 
apie kasą, į kurią iš visur 
plaukia aukos?...

V. Paukštys,

apsigyventi. Kadangi savo 
sutaupintus pinigus išleidau, 
tai turėjau kreiptis į komi
tetą pašelpos. Nežinodamas 
lietuvių komiteto, kreipiau-j 
si pas rusų ir ten tuojaus 
gavau. Bet kada sužinojo, 
kad esu lietuvis, atsake ir 
liepė kreiptis pas lietuvių 
komitetą, kurio pirmininku 
buvo kanauninkas Olšaus
kas.

Čia vėl vargas: reikia pri
sirašyti, nes kitaip neduo
da pašelpos. O tas prisira
šymas! Nuo 1 iki 18 turė
jau baladuotis, pakol prisi
rašiau. Ir kasdien komiteto 
raštynėj riogsojau!

Kada jau prisirašiau, ka
da pamatė, kad su skrybėlė; 
apsivilkęs ne miline, tai pa
šelpos išdavė daugiau, negu i

’t

-F r

Rašau visus įspūdžius ir 
jeigu ilgiaus-pagyvensiu, tai

MANO PATĖMIJIMAI.
Alkoholio ežerai.

Tūli sako: “Karė atnešė 
[didelę naudą, nes panaikino 
i alkoholio ežerus”.

Argi? Juk dabar Rusijoj 
ir a]) tiekos pa virto karinamo

mis. Valdžia 1915 metais 
)glau-|sto 15 rublių; antru sykiu— pardavė kelis milionus vied- 
islyti,i20 rub., o trečiu sykiu, neži-; rų degtinės. Apart to, rei- 
i! Su-Įnau kokiu tai būdu išdavė.kia atsiminti kiek žmonės 
kuriui net 24 rublius.

6 rub. i mėnesi ant maisto 
ir išduodama ant buto 

lenską ir nuėjau aplankyti Į malkų, o aš gavau ant mai-

Baisti ir

kimšti į tvartus, iš 
dar galutinai ir mėšlai ne-

tai geriau apie tai ir nekal
bėti... Bet už tai komiteto 
nariai ir visi ponai “globė-

kiaušiai, mėtydami pinigus, 
paskirtus sušelpimui pabė-

Iš Smolensko nuvažiavau

Naujienų” redakcijoj. Norė
damas toliau važiuoti, nu
ėjau pas lietuvių šelpimo 
komitetą ir paprašiau, kad 
man išduotų pabėgėlių pa
liudijimą, su kuriuo už dyką 
galėčiau toliaus važiuoti. 
Neduoda. Liepia prisirašyti, 
tuomet gausiu butą, valgį ir 
paliudijimą. Pasakiau, kad 
buto ir valgio nereikalauju, 
tik noriu paliudijimo. Taipgi 
neduoda. Ką dajryti^prisi- 
rašiau, paduodu adresą, kur

per didelį vargą gauna 6 
rublius. Už tai “ponai“ lai
komi pagarboj ir jiems iš
duodama daugiau. Yra ir

lenkų pabėgėlių ma
žai yra ir komitetas jų įie
ško su žiburiu. Tuo tarpu 
lietuviu komitetas duoda ir 
lenkams pašelpą.

Jeigu nueini komiteto ra- 
štinėn ir pasakai, kad esi 
lietuvis, tai to neužtenka, 
pradeda klausinėti, ar na
mie taipgi lietuviškai kalbi. 
Kas pasako, kad namie var
toja lenkų kalbą, jlrie to at
sineša mandagiau ir didesnę 
pašelpą išduoda.

Bet, rodos, lietuvių komi
tetas turės pairti. Mat, ko
miteto pirmininkas kanau
ninkas Olauskas labai daug 
suktybių /pridarė. Kas tai

išgeria alkoholio, kurį pa
tys gamina.

Alkoholio ežerai kaip bu
vo, taip ir yra ir žmonės 
kaip maudėsi ,taip ir mau
dosi tuose alkoholio eže
ruose, nes neuždraudimo 
keliu galima panaikinti gir
tuoklystę. Apart to, dabar
tinis surėdymas negali ap
sieiti be girtuoklystės. O 
Don-Kišo tų kova tik su ma
lūnais tinka.

Yčas atvažiuoja Ameri
kon. Geistina būtų, kad Vi
sos Amerikoj gyvuojančios 
draugystės surengtų jam, 
prakalbas ir paskirtų , te
mą: “Kaip kanauninkas 
Olšauskas makaronus šinka 
kojp?”

Žingeidi tema, pagalvoki
te!

..... m«a>iimi Antrai
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gyvena visi

ANT KAPO

MALDA

SUDIEV.

buvo 
laike 
buvo

Anta naujai supiltojo kapo 
Parpuolus be žado ant jojo 
Apalpus mergele raudojo, — 
Bernelis ten užkastas tapo..

Sukilkit o žmonės, kaip vienas, 
Jau metas visiems prie kovos, 
Sugriauti vergijos mus sienas; 
Išnaikint laikus baudžiavos!

Jis žuvo nuo smūgių balvonų, 
Kankintas ir plaktas lig kraujo, 
Už kovą gyvenimo naujo, 
Prieš priespaudą kruvinų ponų.

Mergužės, meilužės dainiaus nemylėkit, 
Neteikit jam žodžių saldžių,

Jis žmogus - klajūnas, jūs manim tikėkit, 
—Tvėrėjas svajonių griaudžių.

Nors smagu, ak smagu 
Buvoti tarp draugų, 
Tarp linksmų ir jaunų!

Tai saulė jau leidos povaliai 
Už kalnų, žėrėjo ir nyko, 
Vėjalis tik putė ištyko, 
Ir lėtai svyravo medeliai.

— Dievuli geras, žvilgtelk į žmones, 
Išvysk, kaip vargsta vargšų mil jonai, 
Kaip juosiuos skriaudžiaturtuoliai-ponai,

Suteik jiems Tėve saulę malonės!

Jis myli saulutę ir skaisčią mėlynę 
Jis myli žvaigždyną naktyj;

Jam gėlės, tai draugės—gaivina.krutinę, 
Jis jąsias bučiuoja mintyj.

Dvarai jų dulkėms greitai pavirto 
Ugnis kai dalge naikino - kirto; 
Nušvietė dangų gaisrai raudoni, 
Bet užtekėjo aušra maloni!

O girios šlamesiai ir balsai paukštelių 
Ir visa grožybė gamtos,

Jam tveria kasdieną vis naujų dainelių 
Šaltinėli ’laimės tikros.

Žuvo bernelis, žuvo tėvelis,
Taip pat nuo smūgių budelio rankos,
Ir mano jaunos spėkos jau menkos, 

Gelbėk, o Dieve, tu Visogalis.

60.000 rub- 
is! — pasa- 
- su pinigais

Mergužės meilutės,
Gražuolės sesutės,

Karalienės vyrų širdies!
Jūs mylit linksmybes,
Pasmerkiat liūdnybes,

Jūs bijot vargužio naktie

Kad ponai botagais kapojo, 
Be širdies vergus mirtinai, 
Kad mėsos kavalkais lakiojo, 
Mums rodos tai buvo senai.

Tarytum iš gėlių atomų šilkinių, 
Tarytum iš aušros skaistybės, 
Aš sėmiau daugybę jiegų begalinių, 
Ir siekiau idėjų grožybės.
Dabar nors ir audros perkūniškai siaubtų, 
Ir viltį vėjai nešiotų,
Tie atsiminimai man laimę suaustų — 
Ištrauktų iš versmių audrotų.
28—IX—-15. <

Pravėrė man dangus skraistę debesiuotą 
Ir laimę iš žvaigždžių nupynė;
Pajutau širdyje džiaugsmą nemieruotą,

Štai šitas kapas — žiedas jaunystės 
Žiaurus barabai jį numarino, 
Baisiausiais būdais plakė-kankino,

Ant galo mirtin užbaigė rykštės..

KRUVINI PONAI.
Prabėgo tas laikas, pranyko, 
Ir kapai apžėlė dirva, 
Bet atmintis vistik paliko 
Nemirus, jauna ir gyva.

Kad bočiai mus baudžiavą ėjo 
Vergavo per dienas - naktis, 
Ir rykštes bajorų kentėjo, — 
Mums liko gili atmintis.

Taip tai ant kapo verkė-raudojo 
Balta išblyškus vargšė, mergaitė,

Likus vienutė - viena našlaitė, 
Meldė pagalbos nuo Sutvertojo.

Į kova, broliai! Gana verguoti 
rę jie leidos išvien kovoti, 
sudejavo žiaurus valdonai, 
su d rebė j o ba j o r ai—ponai.

Taigi “sudievu” jums, 
Sudiev, geri draugai; 
Aš eisiu, kur vėsum’s, 
Kur giedra ir šviesum’s, 

Sudiev!

Is šio aprašymo 
aišku, kas per žmones šiose 
dienose valdo plačiąją Ru
siją: ministeris pešasi su 
ministeriu arba su caro pa
tarėju; činovninkas ėdasi su 
činovnįnku, ir vis tas daro
ma del savo karjeros, del 
didesnės įtekmės, kad tik 
arčiau prisišliejus prie caro.

Mat, tokia biurokratiškoj 
Rusijoj mada nuo senovės. 

jKa gi norėti Čia, kad Rusi
jai sektųsi kariauti. S.

Ne! šiandien tie patįs žmogėdžiai, 
Tikėkik
Tie kraujo siurbikai - begėdžiai, 
Ta šmėkla vergijos baisi.

Lyg gaisras pakilo už miško, 
Ir liepsnas raudonas paleido 
Ant žemės įkaitinto veido, 
Ir kalnų viršūnėmis trįško.—

bronchitis, arba plaučių už
degimas, arba konvulcijos, 
arba abelnas . užsinuodiji- 
mas’. Išeinamoji žarna p ra 
deda eiti laukan tiek, kad 
prisieina ją atgal suvaryt. 
Abelnai, jeigu vaikas jau 
nesnis, negu 6 mėnesių, re
tai jis pasveiksta. Tik 10 ar
ba 20 iš 100 pasveiksta. Jei
gu tuo pačiu laiku išsivysto 
plaučių uždegimas, arba 
jeigu vaikas turi syphilį, 
džiovą, kaulų ligą, škorbutą 
arba yra buvęs prastai mai-

SAULĖS BROLIS

MERGUŽĖLĖMS.

tai buvo ne kitokių 
žmonės, bet patik

to paties lizdo, — ta 
šeimyna, 

caro 
Rusijos politikoj.

kad toks 
muži- 

aria ir 
turi jo.

Laikas vis bėgo greitumu rato, 
Jungu prispausti vergai suprato 
Kad nebegelbės Dievo meldimas. 
Bet reikalingas ju sukilimas.

Męs esam jų vergai, jų aukos, 
Męs mirštam išalkę badu. 
O ponų ištvirkėlių šaikos 
Maitinasi vynu - medų.

Ant kapo nubudus mergelė, - 
Tai laisvė pavergtų minių, 
Tai laimės aptemus saulelė, — 
Gerovė varguolių žmonių.

nepaiso, 
meldimo, 

i, ką ant ka paverkdami rymo 
kuriuos ponai plakė ištaisę.

KRUVINI PONAI
POEMA.

Kapai-gi augo vienas po kito, 
Ir kraujo pilni loviai pripilti,

Ne vienam piršė baisiąją mirtį 
Ne viena auka kasdiena

savo 
kus v 
išplepėj 
Rasputinas skubinosi pa
siskųsti ministeriu pirmi
ninkui Stiurmer, maldauda
mas jo apsaugojimo; apsau
ga slaptosios policijos, ser
gėjusi Rasputino ypatą, jau 
buvo prašalinta paliepimu 
Chvostovo, nes tai radosi ži
nyboje vidaus reikalų mini
sterio. Stiurmer mielai su
tiko apginti Rasputina ir 
pats subruzdo tyrinėti visą 
dalyką. Sužinojęs Chvosto- 
vas ,kad surengtasis pie
nas išėjo aikštėn, pasiskubi
no persergėti savo sekreto
rių Rževskį, patardamas 
jam prašalinti visus negeis
tinus dokumentus, nes e- 
są pas jį neužilgo busianti 
krata, ir jis pats gali būti 
areštuotas už netiesotą su
naudojimą vatos, paskirtos 
Raudonajam Kryžiui.

Ir tiesa, Chvostovas ne
apsiriki — Rževskis tapo 
areštuotas. Laike tardymo,

Valdžia išvydus milžinų spėkas, 
Kuriem ir jungas ir pančiai—niekas 
Niekas, o niekas nebus galingas, 
Kad sulaikyti minias audringas.

Skandalas Juodašimčių Šeimynoje.
Z (Nuo musų korespondento iš Danijos).

paaiškino, jog pChvostovas 
neturįs sau ištikimų žmo
nių Petrograde’ užmušėjys- 
tčs atlikimui, todėlei jieškąs 
malonės pas Illiodorą, idant 
pastarasis surastų atsakan
čius žmones užsienyje. Iš 
savo pusės Chvostovas ža
dėjo minėtiems žmonėms 
parūpinti atsakančius pas- 
portus perėjimui per sieną 
ir puikiai užmokėti už “at
liktąjį darbą“, o kartais, ne
pavykus jiems ištrukti po 
užmušimui, buvo užtikrinta! 
išreikalauti jiems aipnisti-'

Davė liuosybę — susimylėjo, 
Ir patsai Dievas tuomet padėjo, 
Išgirdęs maldą — kovos ir maišto 
Išvydęs širdis kupinas keršto.

Vis taria slaptingai:
“Eik kur vienystė, tau džiaugtis užteko
“Te paliekti draugai,
“Tegu juokias linksmai...
“Eik kur vėsuma, kur giružė šneka,
“Ten atgims tau jausmai,
“Vėl dainuosi laisvai, J
“Žaisi oro tyrumu,
“Džiaugsies vėjo švelnumu,
“Ir padangių linksmumu,
“Ir saulutės skaistumu. i

yra jo pasveikimas, nors 
jis butų ir senesnis. Šiaip 
vaikai gali būt išgydyti, bet 
gydymas turi būt atydus.

Tūli vaikai serga lengvai 
ir neturi jokio karščio arba 
turi mažą, atsiranda nežy
mus viduriavimas ir vėmi
mas. Kiti serga sunkiai ir 
liga prasideda pas juos stai
giai, karštis būna didelis, 
burnoj atsiranda prižėlimas, 
vemia ir vidurius jų palei
džia žymiai. Jeigu vaikas 
eina nuo 10 iki 40 kartų 
laukan, galima suprast, jog 
jis jau serga. Pilvas lieka 
minkštas, tankiai įdubęs, 
jei gazai neišpučia, veido ir

Rževskis pasakojo:— Ra
sputinas, tai kaulas gerklė
je Chvostovo: jis trukdo 
jam įvedimą “reformų” (?) 
Rusijoj, norįs santaikos su 
vokiečiais, parsidavęs žy
dams, suteikiąs žydams tei
sę pristatyti kąriumenei rei
kalingus daiktas ir tt.

Illiodoras ilgai priešinosi, 
pagalinus, sutiko Chvosto- 
vui padėti ,tik i 
“patarnavimą” 
lių. “Tai niek 
kęs Rževskis, — 
nebus rūpesčio.’

Užmušimo į 
sekantis: sutartam 
viena moteriške, kuri 
artima prie caro šeimynos, 
turėjo užtelefonuoti Raspu
tinui, ir kviesti jį tuojaus 
atvykti pas carą; patsai 
Rževskis turėjęs būti šofe
riu ir nuvažiuoti automobi-l 
bum, kad atvežti Raspuli- 
nh: įsėdus jam į automobi
lių, Rževskis turėjo nuvežti 
jį su tarto n vieton už miesto, 
kur buvo pasirengę jo san 
draugai ir ten jį nužudyti.

Pilnai aptarus šį i 
Rževskis nudžiugęs 5 
važiavo Petrogradan 
viskas ėjo gerai. 
Rževskis apturėjo 
telegramų ,sulyg jų 
mo nuo Illiodor 
nijos. Telegramos 
bėjo taip: ‘“Broliai 
užmušėjai) sutinka, 
liai gavo užkvietimą 
bai atkeliavo.” 
kiek, areštavus Rže1 
sos 3 telegramos, o drauge 
ir čekis ant 60.000 rublių, 
kurie paliepimu ministerio 
Chvostovo, turėjo būt iš
mokėti iš valstybės iždo, pa
kliuvo policijos rankosna.

Užmušimo pienas išėjo 
aikštėn sekančiu būdu: kar
tą Rževskis baisiai sumušė 

numylėtinę; toji supy- 
isas jo paslaptis viešai 

PaKilo sujudimas:

Savo laiku beveik visi 
lietuviški laikraščiai trum
pai paminėjo apie nužudy
mą didžiausio Rusijos šar
latano Rasputino. Dabar pa
aiškėjo, jog seniai jau buvo 
♦pienuojama, kad nusiųsti 
pas Abraomą tą taip įsiga
lėjusį ir įtekmingą, pakvai
šėlio caro patarėją, o drau
ge ir visos Rusijos politi
kos diktatorių. Rasputino į- 
tekmė netik caro familijoj, 
bet ir visame Rusijos poli
tiškame gyvenime, stačiai 
sakant, buvo neapribuota. 
Caras be Rasputino patari
mo nieko negalėdavo atlikti, 
tik jam pritariant buvo at
statomi ir skiriami ministe
rial ir šiaip augštieji val
dininkai; joks naujas įsta
tymas negalėjo įvykti Rusi
joj, Rasputinui priešinantis; 
tvirtinama, kad Rusijos Dū
ma pernai liko išvaikyta, 
Rasputinui reikalaujant. 
Nors ir Rasputinas buvo 
galingas ir laikė savo sau
joj visą caro šeimyną, te- 
čiaus-gi, laikui bėgant, jis 
įgijo sau daug priešų, kurie 
lyg kurmiai knisdamiesi 
po žeme, galvojo ir tvėrė 
pienus, kad prašalinus sau 
iš kelio tą, taip galingą, 
konkurentą. Rasputino prie
šai 
pažiūrų 
ščiai 
pati juodašimčių 
kuri troško įtekmės 
dvare ii 
Jiems buvo pikta, 1 
kvailas ir bemoksli 
kas, pasikinkęs carą 
akėja, o jie visi 
klausyti. Reikėjo jį pra- 
šalyti. Bet kaip Rasputi
nas buvo galingas; prieš jį 
drebėjo ministerial, jis turė
jo daug šalininkų, Dūmoje 
buvo aštriai užginta apie jį 
kalbėti; jo namai buvo die
ną ir naktį saugojama slap
tosios policijos.

Neseniai norvegu 
ščiai plačiai pranešė 
nepavykusį suokalbį 
Rasputino gyvybės, 
kalbis tapo susektas 
džioje šių metų; tai 
kalbininkų figūravo 
tuo laiku buvęs Rusijos vi
daus reikalu ministeris 
Chvosipv. Chvostov taipgi 
buvo didis atžagareivis ir 
juodašimtis, priegtam buvo 
artimas Rasputino draugas, 
ir tik per pastarojo rūpestį 
jis tapo ministeriu. 1914 m. 
atsidangino į Norvegijos so- 
stapilį Kristianiją kitkart 
gana pagarsėjęs visoj Ru
sijoj popas—juodašimtis II- 
liodor. Pastarasis buvo 
pergalėtas Rasputino; jis 
apleido Rusiją Rasputino 
persekiojamas ir, kaip jis 
pats sako, su dideliu vargu 
perėjęs sieną, įsivilkęs į 
moteriškus drabužius.

Pabaigoj sausio šių metų 
netikėtai atsilankė pas po
pą Illiodorą tūlas Rževskis; 
jisai buvo persistatęs pri- 
vatišku sekretorium vidaus 
reikalų ministerio Chvosto
vo; jo pasporte buvo pažy
mėta, jog jis esąs delegatas 
nuo Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus. Pirmuose savo 
žodžiuose po susipa
žinimui, Rževskis pranešė, 
fog jis atsiųstas nuo paties 
meisterio Chvostovo, idant 
Illiodoras padėtų jam 
(Chvostovui) nužudyti jud
viejų* taip neapkenčiamą 
prieią Rasputiną. Rževskis

j kuris buvo vedamas po priė- 
žiūra paties ministeriu pir
mininko Striurmer paaiškė
jo, jog daugiausia svarbių 
žinių suteikęs tūlas Simano- 
vič, kuris jau nuo seniai tu
rėjęs gerą pažintį su Ras- 

i putinu. Visą tą laiką Chvę- 
Istovas irgi nesnaudė; jisai 
istengėsi kaip galint perse 
jkioti savo priešus-išdavikus 
Jo paliepimu tasai Simano- 
vič staiga tapo areštuotas 
ir apkaltintas už pagelbėji 
mą pabėgti tūlam Austrijos tinamas, tuomet abe’jotin 
aficieriui iš rusų nelaisvės. 
Stiurmer su Rasputinu jį 
tuoj paliuosavo. Tada Chvo
stovas išleido įsakymą iš
tremti Simanovič į vidurinę 

j Rusiją iš Petrogrado me
lams laiko; Striumer ir šitą 
nuosprendį panaikinęs.

Kuom šitos visos intrigos 
užsibaigė ,tikrai nežinia, bet 
gi vėliaus kiek ir patsai 
Chvostov tapo areštuotas ir 

(pasodintas kalėjiman; jį 
kaltina už surengimą pasi
kėsinimo ant Rasputino gy
vasties. Apie jo likimą 
laikraščiai nieko nerašo; 
manoma, kad jis dar ir da
bar tebesėdi kalėjime. Bet kojų muskulai sudribę, akįs 
Rasputinas, kaip žinoma, Ii- įkritusios, svarumas puola 
kosi kiek vėliaus nužudytas;'greitai, vaikas yra pilnai li- 
matomai, ne vienas Chvos-’gai pasidavęs — tokis yra 

jtovas ant jo dantį galando, maž-daug ligonio paveiks- 
bus dabar las. Pilvo skaudėjimas yra 

visada, vėmimas tik ligos 
i pradžioj.

Nėra reikalo aiškinti 
smulkiau apie ligą, nes 
'lengva ją atskirti nuo kitų 
lir atspėt. Svarbu, kad nuo 
jos apsaugot ir kad išgy
dyt, jei atsiranda.

Kaip tik ta liga pastelė 
ma, reikia sustabdyti mais
tą— bent per 6 valandas 
kūdikis neturi nieko gaut. 
Per sekančias 6 valandas ne
duot nieko daugiau, kaip 
skystimą nuo kruopų bei 

i ryžių. Tuomet reikia 
j šaukštelį ricinos. Po to rei- 
Įkia gaut Bulgariškojo Ba- 
icillaus plokštučių, t. y. pie- 
1 ne rauginančiu bacillu ir 
duot vieną plokštutę kas 3 

irba valandos. Jei kūdikis ne
žindomas, galima ištarpinii 

luot; jei žindomas, 
jis ir taip nurys .arba plok
štate gali būt sugrusta. Jei 
neveikia, galima duot po 2 
plokštuti. Ricina irgi turi 
būt duodama bent 2-3 sy
kius dienoj. Jei kūdikis la
bai nupuolęs, galima duot 
biskį brandūs ir išmaudyt 
garstyčių maudynėj. Stry- 
chima ir kava su brande ga
li būt duodama tik labai 
bloguose atsitikimuose. Le
das arba šaltas vanduo gali 
būt pavartoti karščio suma
žinimui. Tūli daktarai, kaip 
patėmijau aptiekoj dirbda
mas, duoda vieną iš opiumo 
prirengimų gert, kad išgy
džius vasarligę. Tiesa, o- 
pium stabdo gilių veikimą ir 
gali sulaikyti tankų viduria
vimą tam sykiui, bet tuomi 
jie nieko gero nedaro, kad 
pačią ligą prašalinus.

tiekoj Bulgariškojo Bacil- 
laus, kreipkitės į mane arba 
bile katrą didelę miesto ap- 
tieką ir gausite. Nustokite 
gydyti kūdikius visokiom 
naminėm priemonėm, nes 
tuomi žudote juos. Vasarli- 
gė yra tiek pavojinga, kad 
ir geriausias gydymas tū
liems nepagelbsti ,todėl ne
duokite kūdikiams nieko 
virto apart pieno, geriausiai 
žindyti juos iki metų am
žiaus ir laikyt nesuvaržy
tus ir plonai apklotus.

A. Montvidas.

Gi dainiaus svajonės,
Bus jums nemalonios,

Bus tik nedėkingi sapnai 
Užtai-gi mergužės,

Žiūrėkit į jįjį šaltai.
VII. 15.

Jo meilės tikrosios, liepsnotos-ugninės 
Jus-gi nesuprasit visai;

Jums rodysis tankiai, kad iš jo krutinės 
Tegimsta neverti sapnai.

i VASARLIGĘ 
kelia tą?
Utari-:'' n E 'l atemijau. kad šiuo tarpu 
’ ' didelis vaikų skaitlius serga
skain-!vasarligę, kuri yra vadina- 

• V ma kūdikių cholera 
ištaigiuoju gastro-enteričiu 

brn" j Tankiausiai atsitinka ji pas piene 
bliaus į kūdikius vienų ir dviejų me

tų vasaros laike. Serga bėd- 
nų tėvų vaikai, laikomieji 
n e h y g i e n i š k o s e aplink y b ė s e. 
Turintieji prigimtą syphilį 
ir užsikrėtusieji gonococcus 
bakterijom, taipgi prastai 
maitinamieji kūdikiai la
bai yra linkę prie vasarligės. 
Berniukai tankiau serga, 
negu mergaitės. Išgąstis, šv. 
Vito šokis, dantų dygimas ir 
kitos nervų ligos ir sujudi- 
nimai gali priversti prie 
vasarligės. Atsiradimas kir
mėlių ir tokie maistai, kaip 
kopūstai, morkos, ropės, 
kručkai, žali kukurūzai, vai
siai su sėklom, neišnokę vai
siai tankiai būną priežasti
mis. Ilgas vartojimas ko
kiu nors vaistu del viduriu 
paliuosavimo, perviršis kar- 
bohydrinių maistų (conden- 
ced milk, saldainių, ' cuk
raus) irgi gali pagimdyt li
gą. Žinant priežastis, nėra 
sunku apsaugot kūdikį nuo 
vasarligės. Perdidelis įkai
tui imas irgi turi būt vengia
mas, todėl kūdikiai neturi 
būt apkamšyti — apdang
styti vasaros laike.

Blogumas yra tame, kad 
pilvo ir žarnų plėvės lieka 
uždegtos ir maistas neper- 
\ ardamas atsakančiai. Gera 
maisto dalis išeina su išma
tom visai nepervirintam pa- 
vydale. Širdis, kepenįs ir 
inkstai pradeda išsigimti į 
taukus. Kūnas taip nusilp- 
nėja, kad .tankiai išsivysto
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MOTINOMS KNYGELĖ
Chicagos Sveikatos De- 

partmentas ką tik išleido 
lietuviu kalba knygelę pa
vardytą MUSŲ KŪDIKIAI, 
kurioj duodama patarimų 
apie užlaikymą, prižiūrėji
mą ir maitinima kūdikiu, 
kad jie sveiki butų. Beto, y- 
ra daug patarimų pačioms 
motinoms, kaip jos pačios 
turi užsilaikyti belaukiant 
kūdikio ir kūdikio susilau
kus. šitą knygelę sveika
tos Departmentas dalina dy
kai; norint gauti ją pačtu į 
namus atsiustą, reikia nu
siųsti pačto markę už 2 cen
tu, užadresavus laišką ši
taip: Chicago Department 
of Health, Room 710, City 
Hall, Chicago. Reikia laiške
ly] pažymėti, kad nori gau
ti knygelę “Musų Kūdikiai” 
lietuvių kalba.

is 
sa- 

ren-

SĄJUNGIEČIAI RENGIA
SI PRIE APVAIKščIOJL 

MO RAUDONOSIOS 
SAVAITĖS.

Kiek teko pastebėti 
pranešimų, tai šiemet 
jungiečiai energiškai
giasi prie apvaikščiojimo 
Raudonosios Savaitės. Gali
ma išanksto spėti, kad Rau
donoji Savaitė atneš nema
žus vaisius. Ypatingai kuo
pos ir rajonai rengiasi ko- 
daugiausiai išplatinti so- 
cialistiškos literatūros. La
bai gerai. Tik geistina bu
tų, kad tūlos kuopos nepa
sielgtų taip, kaip kad pe
reitais ir užpereitais me
tais laike Raudonosios Sa
vaitės jos rimtai pasakė, 
kad knygas pardavinėti tik 
Sąjungos išleistas ir užraši
nėti tik “Kovą”! Męs pa
giriam, kad jos rūpinasi są
jungos reikalais, bet nutarti, 
kad tik platinti tą, ką Są
junga išleidžia, išrodo visgi 
keistai.

Yčas atvažiuoja į Ameri
ką aukų rinkti del nukentė
jusių nuo karės. Jo oficialis 
oiganas “Lietuvių Balsas” 
sako, būk jis suvienysiąs vi
sus Amerikos lietuvius ir 
jie aukuosią jo fondui. Ar 
tik jis nemano atgabenti 
pusvagonį makaronų, išvir
ti juos ir iškelti puotą, kad 
suvienijus lietuvius?

Patsai miesto klausimas

■'į;

DIDŽIOJO KARO METU.
(“Vilniaus Aidas”).

Mūsų miestams pakliuvus karo ugnies 
sferon ,vienodai, jei ne daugiau, nuketėjo 
ir pramonė su prekyba. Taip, Šiauliuose, 
Rusijos vakarų centre, išardytas didžiulės 
odininkų fabrikos, kurios (pav. Freikelio 
ir Nuroko) skaito savo nuostolių po kelius 
milijonus rublių. Milijonių nuostolių turi ir 
vienas kitas rūmo sandelis (geležies, ma
šinų). Stovi taip pat ir didžiosios Kauno 
geležies fabrikos, kuriose turėjo darbo dau
giau ne 3000 darbininkų, išardytos ir stovi 
be darbo keletas buvusiųjų Vilniaus aps
krityje popieriaus fabrikų. Iš viso skaičiaus 
stambiosios pramonės įstaigų, motorų pa
galba veikiančių (Kauno gub.— 144, Vil
niaus — 235, Suvalkų —87), beveikia vien 
malūnai, kai-kurios lentpjūvės ir kur-ne- 
kur kuriasi kokia maža dirbtuvėlė muilo, 
saldainių, kurpalių arba baigiami atskiri 
pramonės darbai (pav. odos).

Net amatninkai, kaip antai: siuvėjai, 
kurpiai, kalviai ir tie silpjiai-rodo savo ga- 
vybę, stigdami medžiagos iv net savo pa
prastųjų įrankių. <

Prekėjams taip pat nėra progos išplė
sti savo darbas, atbulai, prekyba visur 
traukiasi ir mažinasi, nes senosios prekės 
baigiasi, naujų gi negaunama; Prūsų sie
na del jų dar uždaryta. Buvusios po mies
telius vartotojų draugijos turi del to irgi 
smilkti, ypač ir joms didžiai nuo karo nu
kentėjus. Taip iš “Žagrės” centro Mari
jampolėje išvežta ūkio mašinų už 36 tukst. 
rub. Dešimtimis tūkstančių, jei ne šim
tais, skaito taip paz nuostolius Šiaulių ko
operacijos bendrovė “Progresas,” Kauno 
Ūkio Draugijos Sindikatas), ’ Latvių Ekono
miškoji Bendrovė. Per du kartu net nuken
tėjo Joniškio, Leipalingio,pašvitinio varto
tojų draugijos, turėjusios įio kelias dešim
tis tūkstančių apyvartos;' įc Užvenčio vart. 
sankrova su savo 35 tukst. rub. apyvarta, 
Trakų ir kitos paliovė veikusios.

Nežiūrint smūgių ir miostolių, didžiu
ma kooperacijos draugijų'stengiasi užsi
laikyti ir nepertraukti savo veikimo, kitos 
gi naujai kabinasi; taip, Joniškio, Pašvi
tinio dr-jos spalių mėnesį dar turėjo ligi 
1000 rub. apyvartos kas mėnuo; Šiauliuose 
naujai susitvėrė kooperhcijos pamatais 3 
moterų “darbiečių” krautuvėlės su kepykla, 
naujai steigiama vart. dr-ja Kelmėje ir tt.

Vartotojų draugijos^ šiuo komercijos 
iširimo metu atlieka svarbų darbą, aprū- 
pindamos žmones reikalingais produktais, 
kur galima nustatydamos kainas, 
skaitosi su jomis ir administracija ir per 
jų tarpininkavimą kartais suteikiu prekių 
žmonėms, aplenkdama šiaip sankrovinin- 
kus. (Pav., Viekšniuose vartot. draugijai 
žadėta už 8 tukst. rublių prekių, kurių ji 
jau nuo savęs galės pasiskirstyti šiaip san- 
krovininkams už 1—2% komiso).

Nupieštasai ankščiau išteriojimo vaiz
das nebus dar pilnas, jei nepaminėsime 
nors paviršum kitų karo nuostolių, surištų 
su kariuomenes žygiavimu, kurių ypatingai 
prityrę valstiečiai ir maždaug vienodai vi
sais krašto pašaliais, nežiūrint buvo ar ne 
ten karo frontas. Taip delei įvairių rek
vizicijų pas žmones visai mažai beliko gy
vulių, ypatingai arklių, kiaulių ir pauk
štienos), pašaro ir javų, ir ne vienas ūkis 
del to lieka iš pamatų išgriautas, patsai gi 
savininkas neretai nustoja duonos kąs
nio..

Taip, Žaslių, Trakų, Liubavo ir kitose 
apylinkėse gyvulių visai beveik nelikę, apie 
Širvintas po 1 karvę, apie Simną, Punską 
vos trečia dalis, kiaulių visai nematyti, Bo- 
guslaviškyje išlikę — viena penktadalis, Jo
niškyje (Šiaulių aps;) arklių 20 nuošimtis, 
daugiau kiek galvijų (60%), Kelmės pusė
je pas kai-ktiriuos dvarininkus vietoje 80— 
100 galvijų palikta 2—4, vietoje 20—30 ark
lių, palikę tik 2. Sulyginamai daugiau kiek 
gyvulių maišosi žemaičiuose, Panev. apskri
tyje, Suvalkijos pasieniu ir Panemuniu to- 
liaus nuo Kauno.

Pašaro, kaip tai: dobilų, šieno, avižų ir 
net šiaudų žmonės, ypač arčiau buvusiųjų 
pozicijų, pasigenda visai. Kitur, kaip Tel
šiuose, šiaudų trūksta ir del neužderėjimo. 
Žmonės dėlto verčiami (kaip kur ir admini
stracijos įsakymu) pakratoms kloties eglių 
šaltų, durpių (torfo).

Bendrai svarstant ūkininkų nuostolius, 
kiek jie galima nupiešti iš surinkųjų žinių 
jie galima paskirstyti taip: ten, kur buvo 
frontas, visi ūkininkai, vidutiniškai imant, 
gali turėti jų po 5—7 tukst. rub., kitur gi 
nuo 800—2 tukst. rub., žiūrint, koks ūkio 
kultūros stovis.

tarpu, apskritai kalbant, dar nėra labai o- 
pus išskyrus labjau nuteriotųjų vietų, kur 
už mėnesio, kito gali pristigti ir duonos, ne
kalbant jau apie kitus produktus. Tos 
vietos tai — Padubysai, Pašvenčiai, Šatek- 
šnos, Jeros paupiai, Pašventojis apie Tau-t 
jėnus, Kavarską, Vydiškį, Kurklius, Leliū
nus, toliaus apie Boguslaviskį, Rumšiškį 
ir didžiojo dalyje Vilniaus gub., kur ir pa
prastąjį laiką žmonės stinga duonos, apie 
Kalvariją, Liubavą, Marijampolės apylin
kėse ties Igliauką, Meteliuose, Leipalingy
je ir tt.

Kaikuriose vietose maisto klausimas 
pasunkėja del atsiuntimo naujų gyventojų 
nuo fronto linijos, pav. Kašiadaryse lapkr. 
mėnesį laukiama buvo apie 13 tukst. tokių 
gyventojų, kurie turėję būti išdalyti para
pijomis po 500 žmonių.

Šių metų javų derlius Lietuvoje, gali
ma sakyti, buvo pakenčiamas, nors vieto
mis, kaip Suvalkų ir Viliaus gub. del sau
sumos silpnai užderėjo vasarojus, apie Tel
šius gi del pavasario šalčių iššalo rugiai ir 
jų derlius buvo vidutinis, tik Joniškiečiuo
se ir Panevėžio apskrityje buvo augščiau 
už vidutiniškąjį. Vasarojaus užderėjo ge
riau kiek Kauno gub., kur jis davė nuo 3— 
10 grūdo. Suvalkų gi ir Vilniaus gub. jis 
išdžiūvo. Bulvių užderėjimas buvo visur 
nepaprastai geras.

Tuo javų derlium tečiau žmonės nevi- 
sur galėjo pasinaudoti. Karo žygiai išsiplė
tė Lietuvoje kaip tik javų valymo metu. Be- 
žygiodamos kariuomenės, ypač raitininkų 
ir abazų dalys, daug išmynę, išganė ir nu
plovė javų pašarui, kitur iškraikę suvež
tąjį derlių statydami ant jo arklius. Be to, 
išleista buvo įsakymai naikinti javai ir bu
vo sudaryti tam tikslui sargybinių būriai. 
Arčiau pozicijų ypač nukentėjo dobilai, pie
vos, avižos, miežiai, neretai gi ir rugiai, 
kurie buvo klojami arkliams ar sunešami 
apkasuosna.

Pav., kai kurie Skapiškio apylinkės gy
ventojai (Kundrenėliai, Bajorai) vietoje 60 
—80 vežimų iš lauko parsivežė 3—6 veži
mus javų, Daukšių apyl. (Suv. gub.) vasa
rojaus telikę vien trečdalis, Trakų gi dar 
mažiau.

Sistematinio naikinimo pėdsakai pali
kę apylinkėse: Gruzdžių, Kuršėnų, Skapiš
kio, Ukmergės, Taujėnų, Vydiškio, Kavar
sko, Kurklių, Anykščių, Leliūnų, Skemo- 
nių, Debeikių, Suvalkų gi gub.— apie Pun

ską, už Kalvarijos, Igliauką, Krosną, Lei- . 
palingį ir kitur, bet daug kur nespėta su- ' 
naikinti. Patsai naikinimo darbas buvo 
atliekamas įvairiais būdais: deginama javai 
laukuose, merkiama vandenin, nepri- 

kiturdėlto nokę javai mindžiojama, plaunama,
* % Ak. \ Ziškilius išvežama.

Daug javų niekais nuėjo ir del žmonių 
evakuacijos, padarytos pačiu darbymetės 
laiku. Kitur, kaip pav. Suvalkijos rytų pu
sėje nuo Ilguvos — Gaisrių — Kelmynių — 
Igliškėlių ir toliau, kur gyventojai iki vie
nam buvo rusų išvaryti, vokiečių suorga
nizuota buvo laukų valymas, bet pristačius 
neprityrusius miestiečius darbininkus, jo 
pasekmės buvo nelabai vykusios.

Iš bendro kaupiu paskui besidalijant 
tups javus, ūkininkui nuo 1 karčio (2 pūdų)

Išsiilgimas Matušes

Matuše brangioji, 
Ką maneauklėjai, 
Kur tu širdužėle 
Šiandien pasidėjai? 
Ar tu dar tebesi 
Gimtinėj šalelėj, 
Musų mylimiausioj 
Lietuvos žemelėj? 
O gal tave toli 
Kur kitur išvarė, 
Ar gal mirties auką

Gal tu, motinėle 
Paskendus varguose, 
Kenti šaltį, badą, 
Gyveni miškuose.
Jau bus dvieji metai 
Negaunu laiškelio, 
Negirdžiu nė jokio 
Nuo tavęs žodelio.
Ak, kad aš galėčiau 
Tave aplankyti, 
Tai visų-pirmiausia 
Trokščiau pasakyti, 
Kaip man yra skaudu 
Ir liūdna girdėti, 
Kad nuo baisios karės 
Jums reikia kentėti.
Nors ir mes varguojam 
Po jungu valdonų; 
Esam išnaudoti 
Kunigų ir ponų.

Gali būt sunkesnis, 
Ir širdelės skausmas 
Dvigubai didesnis...
Atsiliepk matuše, 
Manę mylimoji, 
Ar gyva beesi, 
Atsiliepk brangioji!..

M. Vinkšnaitienė.
Montello, Mass.

| PROGRESYVIŠKAS 
MOTERIS.

Turiu minty Mahanoyaus, 
Minersville ir Hazeltono mo
teris. Tuose miesteliuose 
randasi nemažai moterų, 
tūlos jų priklauso prie LSS. 
Apart to, kai kuriose vieto
se jos turi ir progresyviš- 
kas pašelpos draugijas, bet 
ir tai ne visuose miesteliuo
se.

Hazel tone nėra nei jo
kios moterų draugijos. Te
ko važinėt po tas apielin- 
kes ir sueit tūlas moteris, 
bet kaip užsimeni apie L. M. 
P. S. A., tai visos gana šal
tai žiūri, išskiriant mahano- 
yetes. Užklausus, kame prie-

sėjos teko nedaugiau, kaip po 2—2£ ka- Rastis, kodėl nesutveria kuo-
pos (kapa 60 pėdų), kuomet ir iš silpnoko 
derliaus gaunama buvo po 2—5 kapas. Ne 
nuostabu tad, kad nuteriotųjų vietų žmo
nės visaip manosi sau maisto, pav. Trakų 
apylinkėje vartojama duona, padaryta iš 
bulbių, grikių ir miežių.

Ak, kaip meilios!

Ak, kaip meilios, kaip malonios 
Džiaugsmo valandos!

Jos tik skverbias į krutinę,
Daužo jungą geležinį

Žvilga visados!

IL
Karšta širdis, židrios akįs,

Ugniniai žvilgiai,
Jausmų teikti meilės žodžiai,
Kurie skausmus migdo godžiai —

Įstringa giliai.

III. .
Vai kaip trumpas laiko bėgis

Tu laimės vaizdų:
Sužibėjo, sublizgėjo,
Širdį giliai sužavėjo

Ir... jau nėra jų.
Saulės Brolis.

i pa, nepadaro pradžią, atsa- 
koė “Mes turime pašelpinę 
draugiją, turime žiūrėt, 
kad nepairtų; turime visos 
dirbt prie jos. Jeigu susit- 
t versi me Progresyvisško Su
sivienijimo kuopą, tai pašal- 
pinė turės griūti.

Tu moterų nuomone, dvi 
draugijos negali gyvuoti 
vienam mieste. Didelė klai
da. Man rodos, kad dirva 
plati, progresyvių moterų 
yra kiekvienam tų mieste
lių, randasi dar ir šiaip pri
jaučiančių. Tik reikia pri
dėt biskį darbo, energijos 
ir laiko, o pasekmės bus ir 
kuopą nebus sunku sutver
ti. Kas nori dirbt ,tai ir 
darbą randa. Nereikia nusi- 
gąst ar įsivaizdint sau, kad 
sutverus LMPSA. kuopą ko
kia ten Dukterų ir Sūnų dr- 
ja turės griūti. Visai ne. I 
Galima padaryti ryšį tarp 
abiejų draugijų, pašalpa ga
li eiti savo keliu, o politiki-‘ 
nis moterų supratimas savo.

Pagalios, jei negalime su
rišti dr-jas bendrais ry-’ 
šiais, tai galima tverti at
skiras L. M. P. S. kuopas.1 
Tame klausime informaci- I

kompanija pabijojo, kad ir 
čia neiškiltų streikas. Taigi
nuo pavasario kaip vyrams 
taip ir merginoms mokama 
nuo 12 iki 13, 14 ir iki 16 c. 
į valandą.

Tuo algų pakėlimu darbi
ninkai tečiaus nesidžiaugia:

jas galima gauti par dr-gę 
K. Petrikienę, 327 Pearl st. 
Brooklyn, N. Y.

Draugės musu organizavi-. „ ....
masis ir spietimąsis į krū-( ar^^vis Pn^eJ°> . 
vą yra labai reikalingas; su- niai^to reikmenų pardavine- 
vienytom spėkom męs gale- tojai atima. Ypačiai sunku 
sime plačiai paskleist tarpe vcrstiesmei ginoms. Daugelis 
tamsesniųjų seserų apšvieta, turi kambarius pas he- 

‘ tuvius. Tos tai dirba ir dirb
tuvėje ir savo šeimynin- 
kėms. Taip, užsimokėję po

nurodyti kelią prie geres
nės ateities. Męs taipgi pri
sidėsime medžiagiškai prie
parėmimo mūsų laikraščio $2 į menesį vien tik už kam- 
“Moterų Balso” ir išleidimo vakarais jos turi pa- 
raudingų knygų. Būdamos ?e.lb,ėt dar lr seimyninkėms, 
pavienes, nieko negalėsime ,ovat taisydamos, tai 
nuveikti. Ir plačiąją moterų i 
dirvą duosim išnaudot kuni-. 
gų gaspadinėms, jų tamsių 
reikalų atsiekimui. Ne! Mū
sų darbas ir mūsų laikraš
tis turi pasiekti kiekvieną 
kampelį, užgyventą lietu
vėms moterims. Otam rei
kalinga vienybė.

Natalija Stilsoniene.

vėl kambarius valydamos ir 
vakarienes virdamos... O ži
note, kai-kur tų “burdingie- 
rių’ ’tuzinai! Visa jų laimė 
ii pasilsis tai nedėldiems. 
Dievulėli! vieną sykį savai
tėje jos turi progos apkrau
ti savo suvargusius kuaus 
visokiais žibučiais. O jau 
tuos veidelius ir plaukelius 
— begalo ir krašto puošia! 
Ant galvelės pasidaro toks 
didelis-didelis.... kūgis. O
kiekvieną panedėlj jos ir
vėl pradeda laukt “kitos 
šventės”. Bet už vis labiau
sia musų merginos laukia, 
kada joms nebereikės būti 
savo šeimyninkių pagelbi-

SO. OMAHA, NEBR.
“Naujienos” rašo:
“Lietuvaites čia kone ant 

pirštų galima suskaityti. 
Daugelis jų dirba gyvulių 
skerdyklose. Gyvenimo są
lygos del jų nepergeriausios.
Iki šiol jos gaudavo vos 10— ninkėms, t. y. kada gaus... 
11 centų į valandą. Tečiaus | vyrelį. Tai vienintelis 
kilus visai eilei streikų ki- visų tikslų tikslas — būti 
tuose miestuose, matomai šcimyninke!

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS l’O PRILŽIl RA BANKINIO SKYRIAUS 
PI NNSVI.VANIJOS VAI STIJOJ.

Sausio (I an.), 1916 
Kovo (March), ,, 
Birželio (June) ,,

- $ 662.816.8I
- $ 815.515.04
- $1.011. ('17.68
- $1.137.131.85

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitale, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaiti mas į rie didžiausių Tennsylva- 
nijos RANKŲ-

Štai augimas padėlių tik per septynis menesius:
11 d. LapkriČ o (Nov.) depazitas
12 ,,
30
30 ,,

Toks greitas ir didelis padėliu augimas aiškiai liudija, kid mufŲ ba»- 
kaa turi gerą užsitikejin ą tarpe depazitoriy. Ir jeigu jys norite, kad ju- 
bų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butu pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jusŲ pareikalavimo, dekite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite slysti pinigus j Rusija »’ La ) užimta \< ki< č ai* Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, aiba taupinin ui j Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STA'IE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiųti u ICO rublių, kuriuos taip turku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visų geriausių linijų su’yg kampanijos 
prekės. Klauskite informacijų. Patarimus ruteikian.e djkai.

BANKAS turi didelį lietuv šką skylių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna! Avenue, Scranton, Pa.

BUGRįŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIŲ APTIEKORIUS

Beto musų aptiekoj yra atskiras 
ofisas, kur akių specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pr-taiko akinius.

500 Grand St., Bro< klyn, N.Y.

DR. H. A. MEDOFF 
Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St. 
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuvių

užganėdinti musų p«tarna\imu, taipgi,Taigi visi, kurie buvote
kurie norite gauti gerą, teisingą patarimą, kreipkitės pas

Dr. H. A. Medoff, Aptiekorius. 500 grand st, Brooklyn, n. y.

Atydai Lietuviu
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI. 
I

Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutarti su Vokietijos Banka
Berlin©, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos ne- 
augščiau 800 markių (apie .r25 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

V KORESPONDENCIJOS V

BALTIMORE, MD.
IWW, lyderis streiklau- 

: žiauja.
B. V. Česna, IWW. lyde

ris, Strousse Bros, kriaučių 
‘ dirtuvės streiko vedėjas, 

“Darbininkų Balso” rėmė
jas, Tautinės Sandaros na
rys ir Republikonų kliubo 
šulas nuėjo pas G. streik- 
laužiauti.

Na, ką daba** nonai aido- 
blistai užgiedosite? Jūs nuo
latos per savo “Alasą” 
šaukiate, būk “socialistai— 
amalgamiečiai” streiklau- 
žiauja. Todėl, gerbiamieji, 
prirodykite, kur nors vie
las socialistų taip pasielgė, 
kaip kad jūsų šulas? Nesi
judinkite, bet prirodykit!

Ona Sasnaitė.

Girdėjau, kad moterįs. 
rengiasi statyti didelį vei
kalą. Jau išrinkta komisi
ja suradimui gero veikalo. 
Labai linksma, kad vietos 
moterįs darbuojasi kiek ga
lėdamos.

M. M. Našlaitis.

svečius ir nemažai pasidar 
bavo

J. Biliūnas.

SHEBOYGAN, WIS
13 d. rugpjūčio buvo kvie- 

tkų balius Jaunimo Dramos 
draugystės. Gaila, kad da
lis jaunimo nemoka dailiai 
linksmintis. Tūli taip nusi- 
šnapsavo, kad paskui neži
nojo nei ką daro. Tūlas lie
tuvis atsiraitojo 
augščiau kelių ir
džiką šokti. Tokiu savo pa
sielgimu visiems vietos lie
tuviams gėdą daro.

Rugp. 25 d. buvo prakal
bos LSS. 33 kuopos. Kalbė
jo Jonas Danta iš Detroit, 
Mich, temoje: “Dabartinės 
darbininkų gyvenimo sąly-

Nors LSS. 64 kuopa kasoj t rūpi apšvieta ,kurie nori
žengti progreso keliu, nes
nauskite, bet griebkitės už 
darbo.

turi virš šimto dolerių, bet 
į suvažiavimą delegato ne
siuntė. Mat, artinasi ru
duo, reikės mieste nusamdy
ti kambarius ir pradėti vei
kti ,tai ir kasa ištuštės.

W. B. Ambotas

VERONA, PA

■/ Luzerne, Pa 
kių darbų nėra, kaip tik 
anglių kasyklos. Darbai ei
na 'gerai ir darbininkų 
trūksta. Bet kaip kitur, taip 
ir čia darbininkai baisiai iš
naudojami. Kurie bosams

kelinias 
pradėjo

PHILADELPHIA, PA.
27 d. rugpjūčio buvo fe

ną Lietuvių Keliaujančio 
Knygyno. Kadangi LKK. 
rūpinasi ne vien literatūros 
platinimu, bet ir rengimu 
prakalbų, tai ir laike šių 
ferų užkvietė du kalbėtoju. 
Pirmiausiai kalbėjo drg. 
Merkis, atvaizdindamas 
naudą, kurią suteikia geri 
laikraščiai ir knygos; pas
kui aiškino knygyno įstatus 
ir ragino susirinkusius pla
tinti socialistų laikraščius, 
knygas ir prigulėti prie dar
bininkų organizacijų. Pas
kui nurodė, kad darbininkai 
privalo prižiūrėti savo va
dovus, kad jie neiškryptų iš 
darbininkų vėžių ir nenuva
žiuotų pas klerikalus, kaip 
kad padarė Sirvydas ir kiti.

Antras kalbėjo V. Kapsu
kas. Jo kalba buvo labai j- 
spudingą ir publika aty- 
dfiiai klausė, tik, ant nelai
mės, bekalbant lietus užėjo 
ir reikėjo porą sykių per
traukti.

Viskas pavyko gana gerai 
ir Knygynas turės keliatą 
dolerių pelno.

Noroms-nenoroms reikia 
pastebėti, kad vietos LDLD. 
nariai ir komitetas labai 
apsileidę. Negana to, kad jie 
nieko neveikia, bet ir į su
sirinkimus nesilanko. Pavy
zdžiui, gegužės mėn. buvo 
pagarsinta, kad vakare bus 
susirinkimas. Pradėjau kal
binti draugus eiti ir prisira
šyti prie kuopos. Atsirado 
keli draugai ir nuėjome. 
Nagi, atėjo tik vienas komi
teto narys ir keturi nauji, o 
senųjų nei vieno. Komiteto 
narys “vienbalsiai” nuspren
dė mus priimti ir atliktas 
kriukis, mitingas užsibaigė.

Buvo nutarta kogreičiau- 
siai sušaukti mitingą ir 
kiekvienas narys privalo pa
sistengti atsivesti po vieną 
bet nepadaryta. Jau 3 mėne- 
naują kandidatą. Nutarta, 
šiai praslinko, o dar susirin
kimo nėra.

Gėda draugai, taip snaus
ti! Juk čia plati dirva ir ga
lima naujų draugų gauti. 
Nors orui atvėsus pradėki
me darbuotis.

Laisvas Vaikas.

BAYONNE, N. J.
šiomis dienomis apleido' 

mūsų miestą buvęs D. L. K. 
Vytauto draugystės pirmi
ninkas M. Monkelevičius ir 
protokolų sekretorius A. 
Biretta. Jiedu persikėlė į 
Manchester, Conn. Minėtos 
ypatos nemažai pasidarbavo 
dėl DLK. Vytauto draugy
stės, ir abelnai, del vietos 
lietuvių labo. Vietos lietu
viai, ypatingai Vytauto dr- 
stė, neteko dviejų energin
gų veikėjų. Tikimės, kad jie 
ir naujoj vietoj darbuosis 
taip, kaip kad ir pas mus 
darbavosi.

Varde DLK. Vytauto dr- 
stės tariu tiems draugams 
širdingą ačiū.
Dr-stės pir. M. F. Trakimas.

COLLINSVILLE, ILL.
20 rugp. buvo piknikas S. 

L. R. K. A. 161 kuopos. Į 
pikniką atvyko kelintas vy
čių iš Livingston, Ill. Vaka
re, einant gatve, tūlas vytis 
norėjo parodyti savo “gabu
mą” ir iššovė iš revolverio,

suareštuotas ir pasodintas j 
šaltąją. Ant rytojaus užmo
kėjo bausmės 24 dolerius su 
centais.

SO. OMAHA, NEBR.
19 d. rugp. buvo prakal

bos L. G. ir A. F. vietos 
skyriaus. Kalbėjo A. Bulo
ta. Jis puikiai nupiešė apie 
Lietuvos gyventojų padėji
mą ir kvietė susirinkusius 
aukuoti kiek kas išgali, kad 
sušelnn- ’aringuosius
musu brolius. Prieš kalbė
siant Bulotai “Birutės cho
ras sudainavo kelias daine
les ir K. Jonevičienė padek
lamavo. Po prakalbų publi
ka uždavinėjo klausimus, Į 
kuriuos kalbėtojas atsakinė
jo.

20 d. taipgi buvo prakal
bos. šiuo sykiu Bulota kal
bėjo apie politikos klausimą 
Lietuvoje ir kokiais keliais 
Lietuvai galima butų laisvę 
išgauti. Bulota pasakė, kad 
diplomatiškais būdais Lie
tuvai laisvės neišgausim, 
bet tik per apšvieta, susi
pratimą ir susiorganizavi- 
mą tą galima atsiekti. Pra
kalba buvo žingeidi, tik gai
la, kad mažai žmonių susi
rinko. Per abu vakaru buvo 
rinkta aukos. Aukuojo šios 
ypatos: V. Grinevičius —$5; 
A. Jurevičius — $3; J. Bi
liūnas, J. Žiaunis, ir T. Kaz- 
ragis —po $2; J. Bulovas, 
A. Poškus, B. Maslauskas,
J. Gonaitis, J. Lukaševi- 
čius, J. Jonevičius, Akro- 
mienė, A. Sabaliauskienė,
K. Jonevičienė, M. Traine- 
vičienė, T. Žarnauskas, M. 
Užuaris, J. Andriukonis, P.

ROCKFORD, ILL.
27 d. rugp. buvo prakal

bos LTS. 14 kp. Kalbėjo Val
paraiso mokinys Strimulis. 
Pirmiausiai trumpai perbė
go Lietuvos istoriją ir ka
rės baisenybes, o paskui vi
su smarkumu užsipuolė ant 
Bulotos ir juodino jį, kaip 
išmanydamas. Mat, 30 d. 
rugsėjo čia bus prakalbos ir 
kalbės A. Bulota, tai vietos 
atžagareiviai surengė pra
kalbas, kad pavarius prie
šingą agitaciją. Kada jis 
užbaigė pliauškęs, tai pa
prašiau balso, bet pirminin
kas nieko neatsakė, tik ran
ka duris parodė, o kalbėto
jas savo keliais išdūmė. Pa
skui pirmininkas pranešė, 
kad bus paskaitos apie Bu
lotą ir jo darbus. Tuojaus 
viens sandariečių užlipo ant 
steičiaus su glėbiu “Vien. 
Liet.” ir “Kataliko” ir mik
čiodamas pradėjo skaityti. 

iKada pasibaigė ta “paskai- 
| ta”, tai tvarkos vedėjas 
| išgyrė Fordą, kad labai e- 
sąs geras žmogus. Mat, jis 
pas Fordą pirko vežimėlį, 
tai ir giria. Ant pabaigos 
man paaiškino, kad balso 
negalėjęs duoti, nes jis esąs 
ne kalbėtojas ir į klausimus 
Atsakyti negalįs.

Tai matot, kaip sandarie- 
čiai elgiasi.

P. P. Kelmelis.

MONTELLO, MASS.

iš-20 d. rugpjūčio buvo 
važiavimas “Vienybės” dr— 
stės. Prie šios draugystės 
priklauso vyrai ir moterįs. 
Žmonių atsilankė gana 
daug. Buvo visokių žaislų ir 
prakalbos. Kalbėjo J. Gegu
žis, “Keleivio” leidėjas.

+ ♦ ♦

LSS. 17 kuopa nutarė pa
reikalauti 100 ekz. “Kovos” 
kalendoriaus dėl praplatini
mo. Delegato į iJSS. suva
žiavimą nesiuntė, bet prisi
dėjo prie Rajono, kuris iš
rinko.

kas 
ren- 

ir

♦

Jau apie 10-12 metų, kaip 
Brocktono socialistai 
met ant “Labor Day” 
gia tarp tautinį pikniką
LSS. 17 kuopa visuomet pri
sideda prie to rengimo. To
kiu būdu lietuvių skaitlin
gai atsilankydavo ir pikni
kas likos labai populiarišku. 
O tas ir yra kaulu gerklėj 
mūsų tautininkams. Kad už
kenkus tam piknikui, pir
miau jie smuklėse varydavo 
agitaciją, kad žmonės nesi
lankytų į tą pikniką, bet

LAWRENCE, MASS.
12 d. rugp., Socialistų 

Parke, buvo piknikas Lie- 
’ tuvių Moterų Progresyviš- 
ko susivienijimo 8 kuopos. 
Reikia pažymėti, kad virš 
minėta kuopa visuomet turi 
pasisekimą berengdama į- 
vairias pramogas. Šis pikni- 
4cas irgi pavyko labai pui- Biržiška ir šiaulys. 
kiaipublikos susirinko širding ačiū reikia ištarti 
gana daug, atvažiavo net iš pp. J. Jurevičiui, A. Ūkeliui, 
svetimų miestų. Kuopa pel-,V. Akroniui ir B. Maslaus- 
*0 turės apie $120.

Biliūnas, šeškus, V. Savic- 'dabar įsidrąsino ir išėjo vie
kas, V. Žiaurius, 5. Lapie- Sai: pereitais metais “La- 
nis, P. Šiaučiūnas ir M. But- bor Day” surengė maskara- 
kus — po $1. Smulkių au-|ja, bet, kaip girdėti, tai lai
kų per abudu vakaru su
rinkta $55.60.

Pinigai perduoti A. Bulo-p uvo daug žmonių, šiemet 
tai, kad pasiųstų į Vilnių ko-1 r.ndariečiai pradėjo kursty- 
mitetui, į kurį įeina Vileišis, ti surengti pikniką, o vaka

re perstatyti veikalą kei
stutis;” los So. Bostono Ga
bijos aktoriai. Socialistai 
taipgi neatsisako nuo rengi-

.‘rijo kaip Zablackas ant 

.tūilo, o socialistų piknike

Širding ačiū reikia ištarti

I v. aktoriui ir d. masiaus- taipgi neatsisaxo nuo rengi- 
jkui, kad jie maloniai priėmei mo pikniko. J. Svyrūnėlis.

Taipgi atsakinėjo ant klau
simų, kuriuos uždavinėjo 
tautiški klerikalai. Dekla
mavo P. Tvarijoniutė.

Nedėliojo, rugp. 27 d., vėl 
buvo prakalba, kur < 
Danta kalbėjo apie 
aiškindamas, 
patriotai rengia “prepared
ness” parodas ir 
darbininkus ginti 
bet patys pasilieka užpaka
lyje ir prie “tėvynės gyve
nimo neprideda nei piršto. 
Po prakalbai vėl buvo už
duodami klausimai. Parapi
jos “vargamista” su savo 
šalininkais stengėsi savo 
klausimais kalbėtoją sukri- 
tikuot bei siūlyti jam pamo- 
kynimus, bet, vargšams, ne
sisekė ir pamatę, jog nega
les kai be to j aus įkasti —bė- 
go iš svetainės lauk.

Aukų padengimui lėšų 
surinkta per abu vakaru šū
vi rš 10 dol. Taipgi rinkta 
aukos del Soc. Partijos agi
tacijai New Yorko valstijoj.

Šv. Juozapo dr-tės susi; 
rinkime, rugp. 27 d., buvo 
apkalbėta klausimas apie 
susivienyjimą vietos pašel
pimų draugijų į vieną. Ne- 
kurie nariai labai apgaile
stavo, kad vienijantis rei
kės panaikinti šv. Juozapo 
vardą ir nebus kur dėti 
uniformos kepurių su kiD 
kardomis, kurias dabar turi 
įsitaisę. Nekurie ir pirmei
vių buvo priešingi vieniji
muisi. Nepermato dar 
naudos vienybėje veikiant. 
Balsavime dalyvavo 30, 28 
balsavo kad juozapiečiai ne- 
sivienys. Bet, rodos, neką 
tuomi atskiru gyvavimu nu
veiks, nes iš metinio ra
porto patirta, jog per me
tus prisirašė prie draugys
tės vienas narys, o išstojo 
septyniolika. Jeigu taip to- 
liaus “progresuos” ,tai ir 
nenoromis prisieis padėti 
archyvan šv. Juozapo vardą.

Viską Girdėjęs.

Mažoji Varguolė.

MERIDEN, CONN.
Čia randasi apie 400 rie
vių ir yra trįs draugystes, 

drg. tarpe kurių šv. Kazimiero 
kares, dr—stė atsidavus kunigė- 

kaip turčiai lio globai.
Buvo ir piknikas ALPK.,

agituoja pasidarbavus gaspadoriui, 
tėvynę turėjo pelno apie 30 dol. Ge-

LAWRENCE, MASS.
2G d. rugpjūčio buvo pik-

Haverhill, Mass. Lawrence’o 
socialistų parke. Tą pačią 
dieną ir Lawrence’o nepri- 
gulmingoji parapija paren
gė pikniką. Į socialistų pik
niką atvažiavo nemažai jau
nimo iš apielinkinių mieste 
lių ir kuopa turės keliatą 
dolerių pelno. Iš to aiškiai 
matosi, kad dalis jaunimo 
pri jaučia socialistams ir
lankosi į jų parengtas pra
mogas. Reikia pažymėti, kad 
Lawrence buvo varoma 
smarki agitacija, kad visi 
važiuotų į parapijos pikni- 

|ką ,bet ne į socialistų. Ir 
kas keisčiausia, kad vietos 
dalis jaunimo, nepriklausan
ti prie socialistų, atsilankė 
į jų pikniką ,tuo tarpu tūli

i socialistai nusibaladojo į 
parapijom} pikniką.

Kaip girdėjau, tai para
pijos piknikas pavykęs la
bai gerai ir pelno būsią ke
lintas šimtu, v

♦ ♦ ♦

26 d. rugpjūčio visos vie
tos dirbtuvės davė savo dar
bininkams vakacijų savaitę' 
ir pradės dirbti 5 d. rugsėjo 
Daugelis darbininkų išvaži
nėjo pavešėti, nekurie mau
dosi, bet yra ir tokių, kurie 
visas vakacijas praleido kar- 
čiamose, bemaukdami
ii džiaugiasi, kad turi 
ras vakacijas.

♦ • ♦

alutį 
ge-

Čia lietuvių yra nemažas 
būrelis, bet jie daugiau nie
ko nežino, kaip tik bačku
tes tuštinti' ir paskui peš
tis. Girtuokliauja vyrai, bet 
nepasilieka ir moterėlės; 
tiesa, jos neina į karčiamas,

duoda kišius, tai tie gauna 
geresnius darbus ir neblo
gai uždirba, bet be kišių, tai 
nesitikėk gerą darbą gauti, 

Mainieris.
________________ \

Cincinnati, Ohio.—Kriau<
bet atsineša į namus ir ge- ėių darbai eina gerai; darbą •v» / x (T n i i 1 r-i r* Iv lt t v t vAzt r, ' 1 i • T T v T 1 • • •ra. Šaukimas, bliovimas, nesunku gauti. Uždarbiai vi- 
kaip indijonų liogeriuose. Idutiniai — nuo 12 iki 25 dol, 

uždirbti, 
Garbarniose taipgi darbai
eina gerai; paprasti dar
bininkai uždirba $14 j savais 
tę, o amatninkai ir daugiau, 
Čeverykų dirbtuves dirba 
gerai, tankiai matosi reika> 
laujama darbininkų. Kokie 
ten uždarbiai, neteko pati r > 
ti. tik, rodos daugiausiai 
dirbama nuo stukių, tai, su. 
prantama, uždarbiai vienodi 
negali būti.

J. D. Bendokaitis.

Aleginių Cinkus. 'j savaitę galima
dimino dr—stė lygiom išė
jo. Nors piknike žmonių ne- 
perdaugiausiai buvo bet 
svaiginančių gėrymų išger
ta gana daug. Geistina bu
tų ,kad vietos lietuviai pra
dėtų rūpintis kuo nors ge
resniu, o ne svaiginačių gė
rymų naikinimu.

Pirmiaus gyvavo LSS. kp. 
bet streikui iškilus, dauge
lis kuopos narių išvažinėjo į jeigu tokis, kaip ir Martus, 
kitus miestus, tai ir pairo, būtų bandęs ką nors blogo

Girdėjau, tūli draugai. daryti” ir tt.
mano sutverti LDLD. kuo-' J. S. Vaškevičius,
pą. Geistina būtų, kad 
nors šis sumanymas gyve- 
niman įvyktų, gal tuomet 
dalis vietos lietuvių pradėtų 
smarkiau darbuotis. Ypa
tingai dabar, draugai pato
gus laikas darbuotis , nes 
darbai eina gerai ir darbi
ninkai uždirba neblogiau
siai.

Taigi, draugai, kuriems

PITTSBURGH, PA.
Klaidos atitasymas.

“Laisvės” Nr. 68 tilpu- 
sioj mano korespondencijoj 
apie SLA. apskr. pikniką į- 
vyko klaida. Ten pasakyta: 
“Bet jeigu tokis, kaip ft’ 
Martus, būtų bandęs ką 
nors blogo Bulotai darody- 
ti” irtt., turėjo būti: “Bet

Darbai.
Medicine Hat Alta, Can.— 

Pastaruoju laiku čia darbai 
eina neblogiausiai: veik vi
sur darbininkų trūksta, y- 
patingai Kanados ūkininkai 
labai susi laipinę, kad neturi 

dirba' užtektinai darbininkų ja* 
vams nurinkti, kurie šie-

Sturgeon, Pa. — Čia yra 
trįs anglių kasyklos, i 
kasdien. Uždarbiai viduti
niški, bet dalis lietuvių pus-’met neblogiausiai užderėjo, 
badžiai gyvena, nes kaip tik Mokama nuo 25 iki 30c. į 
gauna mokestį ,tai ją kar-1 valandą, o vietomis ir dau< 
čiamoje ir palieka. giau, J. Žebrauskas,

$59
LOTAS MU ŠIO £

Daugybe žemes pardavimui, kaip Waterbury’o Istorijoje 

dar tiek nebuvo!
Mes jums atėjome į laiką, kadangi jų« reiknulnh* šiame mieste namų. 5.000 namų čia reikalinga del gy

ventojų, daugelis šeimynų gyvena vienam, dviejuos ar trijuos rūmuos, ir moka dideles randas už tai. 
Industrijos Čia dirba dienomis ir naktimis, ir kiekvienas pabrikas šaukiasi pagelbo*, pabrikai siunčia ordelius į 
visus kraštus ant Šio skritulio žemės. Nuosavybės savininkai jums kelia randas šioje apielinkėje. Ar gi jus 
negalite nusipirkti gabalą žemės ir pasistayti sau namą? Vienas dalijas kad jus galite už tas mokamas ran
das turėti savo namus. Daugelis klausia, kur mos galime gauti pirkt gabalą žemės ir pasistaytti sau namelį deį 
gyvenimo? Už gabalą žemes kitose vietose reikalauja grynų 
dar ir toliau* jie laikys, tai ir (langiaus reika’aus, o jųsturėsit 
jus ir norime jums dalyką išaiškinti.

WATERBURY’S YRA PROGRESYVIŠKAS

pinigų (.cash) nuo $500 iki $1.500 už lotą. Jeigu 
ir daugiau mokėti. Už tai mei kreipiamės |

AVILYS ŠIOJE ŠALYJE.
Kadangi žmones dar nepribrendę prie šios didelės svarbos.

AR GIRDĖJAI TOKIĄ NAUJIENĄ? DVI DIDELĖS INDUSTRIJOS
PASKIRĖ VIETOS DEL 10.000 ŽMONIŲ, PASKIRDAMI DELBI MIESTO.

ŠIE PATRAUKS DAR KOKIĄ 25.000 ŽMONIŲ Į TAS VIETAS.
PfrklystČB Komisija žino kas galės būti, prakilni Industrija taipgi žino kas gale* būti, ir bėgyje 30 diemį 

žino ka* bu*. Bet me* turime žengti link apsaugos ir supažindinimo jus tu šia vieta, pirma negu prekės pa< 
kils, kiekvienas žmogus gali indėti kapitalo nors penkisšimtus dolerių į Watorbnry’o išjudinamo turto, ir į tnnn<- 
pą laiką pakils iki penkių t lakstančią.

Pirkit visą žemę, dabar yra gera proga. Daleiskit mums suteikti jums turtą.

VIENĄ NEDĖLIĄ!
Katrą lotą pirkini ant to turėsit didelį prafit$

JUMS TIESIAI Į DURIS.

*

Męs turime geriausią pirkimo vietą šio miesto žmonėms!
Gera vięta del ingijimo turto. Gera vieta del mažo ir didelio kapitalo.

MES ŽADAME IŠPARDUOTI Į 
Mes iinwinie vi«u tik mažą prafitą, tik kaipo j^frą nnoj*H.

RANDA PAGELBĖS, TURTAS ATEIS
Joms nėra reikalo imti iž bankop piniprų. Jums nėra reikalo visa bloką užimti .pirkit tik tiek žemi"s nuo mtją- 
galėtumėt narna pastatyt. Įsidėkit $10.00 į kišenių ir galite pirkti vieną ar du lotu* ir tuojau* turėsite

Visi prlsirengkit prie pirkimo. Jąs nežinote ką jus galite daryti kol nėra pradžios.

Kiekvienam vyrui ar moterei yra gera proga 
vertės 
vertės 
vertės 
vertė*

kad
IT1Q.

$150 tik $59 $5 įmokėt, $5 
$200 tik $89 $5 įmokėt, $5 
$250 tik $129 $5 įmokėt $5 
$300 tik $149 $5 įmokėt, $5

j menes), 
j mėnesį, 
į mėnesį, 
j r ėnesį.

Jeigu jūs pirksite čia?
$350 tik $189 $10 įmokėt, $5 į mėnesį.
$400 tik $229 $10 įmokėt, $5 j mėnesi.

Ix>tas verti’
Ix>tas verti
Lotas vertė;' $450 tik $249 .$10 įmokėt. $6 j mėnesį 
Lotas vertės $500 tik $329 $10 įmokėt, $5 į mėnesį.

Lotas
Lotas
Lotas
Lotas

Atsineškite hu savim $10. KAIP JUS ATRASITE TĄ VIETĄ: Imkite Town Plot karą kuris eina Banks St ir $ 
sisuka į Congress Are., sustoja ties laja vieta ant Highland Ave. Ima 10 minutų nuvažiuoti iš pat miesto. Jeigf* 
jus norite duokit mums žinią, o mes pribusime j jus namą su automobiliu ir nuvežšime į vietą, bile kada kokif 
valandą, dieną ar iš darbo parėjus, parodysime tuos lotus, galėsite apžiūrėti, jeigu patiks galėsite pirkti.

NEW ENGLAND DEVELOPMENT CO.
OFISAS ATIDARYTAS IKI 10 VAL. VAKARE.

26 E. MAIN STREET, t WATERBURY, CONN.

20 JAMES STREET, WATERBURY, CONN.
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LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galims 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, 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 del įvairių ligų žiemos laike. 5) {VAI
RUS VAISTAI DŪL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- I 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko-

'i

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

So. Boston, Mass.— 
nas R. Karuža parvežė 
Europos rekordą, kuris 
dėtas ant gramafono, 
sakoj a apie Lietuvą. Tą 
kordą įkalbėjo kun. B artu š- 
ka ir Bielskis. Kada Karuža 
atvažiavo j Bostoną, tai tą 
rekordą nunešė į Mr. Yur- 
gelun krautuvę, uždėjo ant 
gramafono ir kaip tik gra- 
mafonas pradėjo pasakoti 
apie Lietuvą, tai “Ateitis“ 
pasiuntė savo reporteri ir 
tas, klausydamas grama fo
no, viską aprašė.

Mulkiui Mikucis, tai j h 
znaimino, kad visas

bedzievį-ciciliku.
—O kū-gi mūs

Brook- 
apie tų

ee kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškua, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekorius
411 So. 2nd Street, kampas Union Av®

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

UZ-

— I raboscius virozino 
mus tam žmogui, kų dešim
tukus renka pas bažnyčių, 
kad tų eretikų šnarėtuos ir

padarytų. Aš kad būtau po- 
licmonti, tai necik Mockų į 
kozu pasodzytau, bet ir vi
sus bedzievius iškasavotau.

Sąmoninga gaspadlne 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Rlchter’lo

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis budas įtrinimui nu«- 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

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

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visoie aptiek©** arba 

stačiai nuo
F. AD. R1CHTI-R & CO. 

74-80 yVaiblogton Street. New York, N. Y.

Baltimore, Md.— Labai 
greitai reikalinga penki šim
tai aidoblistų, kad įgalima 
būtų žydus nuveikti. Aido- 
blistai, kogreičiausiai va
žiuokite Į musų miestą, nes 
čia eina baisi kova tarpe 
dviejų unijų ir jūsiškius ga- 
linu veikti.

cie cicilikai dzievobaimingų 
žmonių iš gero kelio išveda?

— Tep, Jonuci, tep. Bet, 
kad aš turėtau šylu, tai vi-

Brooklyn iečiai, kogrei
čiausiai atsiųskite pas mus 
savo sorkininką su aparatu, 
kad jis iš vietos aidoblistų 
arbūzų košę išpampuotų. 
Mat, anais metais tas sor- 
kininkas lankėsi mūsų mies
te ir aidoblistam Į arbūzus 
pripompavo košės. Dabar 
ta košė pradeda gesti ir be 
sorkininko aparato negali
ma išimti. Jeigu nepasisku
binsite, gali su arbūzais iš
eiti labai blogai.

Amžinas.

i vienu namu sukimštai!, C l V 7
uždektau ir sudėgitau, kad 
neliktų jų dūko.

Jonas pasiėmė kepurę ir 
sako:

— Nu, Mare, dundzisiu 
pas tų Mulkių Mikuci, o iš 
ten drošim į salė padėc po- 
licmonam ciciliku ir to ereti
ko gaudzic.—Tą pasakęs iš-

man, kodėl to aievaro neare

nam cicilikui ir už alkūnės 
laikinus. Mislinau savam 
dūke kaip cik poliemonai i-

duosiu t — Piktai pasakoja 
Jonas.

— O, Mocina tu švenčiau-

vietos lietuviai skyrė Lietu 
vos karalium J. šliupą, ne, 
neturėjo atsakantesnio kan 
didato. Kada A. Bulot;

v susiėmus ran-

jCieiliKU pasigauc ant

Šliupas visgi jo nu s i g; 
nes at.-isakc <iaL \ auti 
tuvių išvažiavime vien 
todėl, kad ten ir Bulot:

nuvarve.

tuviai labai susirūpinę iri 
sako, ar tik Bulota neat-' 
sakantesnis kandidatas Lie-! 
tuvos karalium/? TuK mano

Kunigų teorija.

Drakonas

Ciciliko nesugavo.
— Vaje, vaje, Jonuci. Gir

dėjau, kad atvažiavo čia 
kokis dzidėlis bedzievis, ka
tras nori visus kunigus iš- 
pjauc ir visus gerus katali
kus velniui parduoc.

— Kokis bedzievis, — 
klausia Jonas, —ar tas 
ždraica kunigas Mockus?

— Nugi tas‘Jonuci, tas.
— Kas tau sakė, Marė?
— Vakar buvo pas mus

—m --------------------------...................... .

jų, pataria visiems 
nams apsivesti.

mą “Darbininkas” suteiks 
katalikų kunigams? Juk ku-

miantis “Darbininko” 
nešimu, išeina, kad jie 
prasikaltėliai. Nors man ne
sinorėtų tikėti. O gal juos 
gaspadinės sulaiko nuo pra
sikaltimu? v

visi

gTemykite LIETUVIAI!
cc
M

o

Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 
užimtose vokiečiais.

JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ
GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANES. 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% metama 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-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
PAJ.jIRAL M D! AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
jiibj r«x i t t. ihp.andavdju baksus laiškams — 
GRU M A TO M S.

1 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.

BANKER JOHN KOVACS
~ j . Kilia: 155 CLINTON AVE„M Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borosgh sf Brooklyn.
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

KRAUTUVĖ
Savininkas 12 metų praktika

vęs čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., Tel. 964-3

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PAT A R N A VIM A S VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

p.
95

R. GAYSON & CO.
B A I.TREN AS, Menadžeris.
BANK ST., Room 7
V\ ATER BU R Y, CONN.

JOKŪBAS KANCLERIUS

l’akric- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados
teisingą 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
253 WYTHE AVE., kamp. North lot 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 53.11.

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IP 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo 

i nors no i
... ,........        metu? Ar

užkrėsti kokias nors no sveikumais Ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
z\r kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligų, 

tai stenkitės apsauguoti jos. l'žsakykete 
lluostrota knygute jusu prigemttj. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europis garsingo specialisto, 

kurioje randas Įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas-Kaip užlaikyti sveikata ir išau-

—Barzda.—ir dekavones nuo užganeuintu 
kllętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme nertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CA L\ z\Cl'l<A sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus l’.>. 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžute 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory, Box 645, Union, N. Y( 
UNION LABORATORY,

Box 645, Union, N. Y.
Siučiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaStu perslutlmo, meldžiu išsiųsti 
man tolaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute1 “Teisybe Apie Plaukus.“ 
APasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

226 Broadway, k a m p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

>AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją 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. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų. 
VKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. t

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

įvairios Dainos.
Tai yra stora, 2J6 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštus.

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 
ii o gauna už tai atlyginimą 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 uz Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
•> So. Boston,

siųskite

Mass.

DR. I.A. LEVITT

.. I •’ .t tN'at/wr $MotI

A

V '• . • <- vFx -kk <

17 J- U *
/Y ' !»,' ’//

Geresnis
Tabakas

Juos

Išgarsino

Galima Nusipirkti

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigtui Imperatricl Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikiai pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

819 Walnut St.,NEW A R, N..J.
_ . . 3052TelefonaB 4Q85

BURGEON DENTISTAS
Bkausmą dantų sustabdau 
o.ntsyk. Ištraukia be jokio 
mkausmo. Paklauskite, ka« 
pas mane dantis taisė.

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

DAKTARAS
Matulaitis
419 BOYLSTON ST.. BOSTON.M A SS

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offiso valandos: nuo I0—12 valandos 

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

M

Market

LIETUVIŠKA i

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo ... 
Kraujo Valytojas .. . 
Vidurių Reguliatorius 
Trojanka ............ 25c

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenu®

BROOKLYN, N. Y.

.......... $1.00 

.......... .. ' i 1.00 
............ 50c. 
50c Ir $1.00

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM, 

linksmai laiką praleist.
-Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

FARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

GERIAUSIOS PARMOS.
Pirkite v pas mus farm-s didžiau

sioje Lietuviu Farmerių Kolionijojf 
Amerikoj. Tu kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 3GU—Lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius. 
Deeds ir vystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žente derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžcme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu ge-' 
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki4 pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. K vie ame visus miestų dar
bininkus ir bi nierius apsigyventi 
gražiame ir sv ikame krašt , kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, ap‘ ’’’nkč pirklybimo miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų f.*rmų, kad apie mies
tą nei parnislyti nenorėsite, 
site ant farmos s 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

Turė
ti užtikrintą gerą 
laiku farma pati 

skolas, ir jūs lik- 
turtingais farme-

a

Michigan.

A.KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

geriausių cigaretų 

už 5 centus-ZIRA.

ŠVELNIAUSI CiGARETAI.

WlS-* X-j *

■ iN. <•:i“v

i Akušerka
■t kur«4 Woman* Medical m

2) College, Baltimore, Md
j? Pasekmingai atlieka »avo darbĄ prie 3
9 gimdymą, taipgi suteikia visokia* rodą* lt ~ 
įį pagalba invairioae moterų ilgose. £

• F. Stropiene/^.V.*..’ |
g SO. I3OSTOIN. MASS. i

©CBS“ Skaityk! 
Buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
A O R K S U O KITI- G. A. BARONAS, 
p. o. g. d. McKees Rocks, Pa.

Telephone Yardi iSI er 111

TIKRA LIETUVIŠKA A DTU7V A
CHICAGO JE AKI 1EK A

Mę» užlaikome knogeria«Blw« vaiitva. Su didele atyda llpildaat 
receptas kaip Amerikoa, taip ir Karopoa daktaru. Patariaava par 
laiškui isteikiam dykai.

Savininkai ir Proviaoriu
F. A. JOZAPAITIS

M«1 80. BALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781. 1

ČIA GAUMA UŽSIRAgYTI “LAISVŲ”

. ■ ' . . y ...
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veiklus.

(Stovėtos (Jotkardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo verte neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

Gaukite Sevcros Preparatus nuo savo aptiokoriaus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

hardišk;) Aliejų skausmas pradėjo mnžintis ir kol suvarto- 
■-" k ■- tie skausmai visiškai išnyko.'’
John Mikulustik, R. F. D. 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

IGb
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yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas, 
ra tos dienas, kad neprisieina vienam iš šein 
narių toki vaistų vartoti.

V

RED. ATSAKYMAI.

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

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

£

v WT^HpTTM7 A tekšnos dvaras Rapočkio; 
I I H Illy apdeginti Šereliai. Mokyklos

w ¥ prie rusų valdžios buvų įtai-
VILNIUS, vasario 5 d.
Pabėgėlių grįžimas na

mo. Vilniaus šelpiamasis ko
mitetas praneša, kad iš bu
vusių Vilniuje 30.000 pabė
gėlių dabar tenai belikę tik
tai 7000, daugiausia akade
mikai ir prekijai. Iš šitų 
7000 tesą vos 560, kurie pri
valą šelpiam, komiteto pa
šalpos arba senatvės įstai
gų pagalbos ,kiti patys iš
simaitina. Ūkininkai ir ama- 
tninkai visi jau išsiskristė 
savo namuosna.

Kaunas.— Su duonžen- 
kliais galima nusipirkti 350 
gramų—vadinasi, penki aš- 
tuntdaliai rusiškojo svaro— 
duonos arba 160 gramų mil
tų ir 40 gramų bulbių mil
tų. Tie ženklai padaryti iš 
raudono skylėto storo popie
riaus sklypelio, kurio vieno
je pusėje tam tinkami įsa
kymai išspausti vokiečių 
kalba, antroje — lenkų. Be 
duonženklio niekas negaus 
nei duonos, nei miltų.

Mokesnių sutvarkymas. 
Apie mokesnių sutvarkymą 
vokiečių užimtuosiuose kra
štuose galima tuo tai’pu štai 
ką pasakyti. Vyriausiajam 
rytų vadui įsakius, Kaunui 
uždėjo keturis atskirus mo
kesnius, kurie reikės mokėti 
jau nuo sausio pirmos, bū- 
entė 1. žemės ir trobų mo

kesnis, 2. amato mokesnis, 
3. prekybos leidimo mokes
nis (pardavinėti degtinei, 
vynui :r tt.), 4. šunų mokes
nis.

Apskrities vyresnybė ar
ba miesto burmistras suda
rys vietines komisijas, ku
riu nuomonė bus išklauso
ma, kaip žinovų. Kaunas 
bus padalintas į penkias mo
kesnių uždedamąsias apskri
tis, kuriose šalia apskrities 
viršininko veiks dar garbės 
pagelbininkai. Tas darbas 
bus netrukus pradėtas. Pir
miausia bus ištirtas pama
tai žemės bei trobų mokes
niu! lygiai ii’ surašyti ama- 
tninkai, kuriems uždedamas 
mukesnis.

Vokiečių valdiiifi leidus, 
Šiaulių adv. Feliksas Bugai- 
liškis, Pilies gatvė, 41, atvė
rė kūdikių priegaudą, ski
riamą nepasiturinčių tėvų 
kūdikiams nuo 5 iki 13 me
tų amž. Kūdikius prida
bos mokytoja Vasiliauskie
nė. Kūdikių prieglaudos na
me mažieji galės pabūti nuo 
8 valandos i-yto ligi 4 vai. 
po piet. Jie tenai prižiūrimi 
atliks mokyklos uždavinius, 
mokysis gaminti rankomis 
dirbamų daiktelių ir likusį 
laiką praleis bežaisdami. 
Tenai juos ir valgidins. To
kios įstaigos šiauliečiai bu
vo jau labai išsiilgę.

A
|

I

sytos Punkiškių kaime, Gu- 
čiūnuose, Nevešiuose, Vait- 
kūnuose ir Meliunuose, bet 
šimet nepanaujimo; vienur 
ii* kitur vaikus moko patys 
sodiečiai, bet sistematinio 
mokinimo nėra.

“Dabartis.” Į

GERAS 
LINIMENTAS

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 ■ym*i

SEVERAS GOTHARD OIL

Jaunikaičiui, Jersey City, 
N. J. — Kad tamsta Siuvai 
merginų kambary ne pir
moj valandoj naktį, 
kad korespondentas 
bet 10:30 vai. vakare 
nai tikim, o kad gavai į žan
dą, tai bus tamstai lekcija 
ir kitą sykį neisi į kamba
rius, kuriuose 
miega.

P. Krakaitis (Detroit). 
Gyvenimo dienos gauta. 
Peržiurėsim truputį vėliau.

K. P. (Scranton, Pa.) Ant 
los korespondencijos never
ta atsakyt. Žmogus išreiškė 
savo nuomonę ir tiek. Tuomi 
viskas ir gali pasibaigt. Tuo 
klausimu jau daugelis “Lai
svėje” atsiliepė, bet prie 
vienodos nuomonės nepri
ėjo. Vieni vienaip, kiti ki
taip mano. Tegul jau taip ir 
lieka.

PERSKAITYK I
Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašyi 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

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

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
Kas prisius už

M
M

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.
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'9% alcohol

reumatizmo, neuralgijos, niksterejimų, užsiga
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialitsns Moteriškų ilgų 
314 E. 50th St., New York, N. Y.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ. 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskai,
P. O. Box 749, Melroea Park, Ill.

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrosi Park, IR.

Protokolų raštln. Alek. Morkus.
907—22nd Ava.. M.lraia Park. DL

Box 600.

Y.

Fin. raštin. W. Strumilie,
1314 8o. 50th Ava., 

Ildinlnkaa F. Lapinski,
P. O. Box 1109,

Clc*r«, III.

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
KOMITETAS:

SL. Gugii, 1840 S. Halat-id St« 
Chicxgv, m.

Viee-Prezidentae 8. Mankui, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

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

N*w York, N. Y. 
Suslnešimų Sekretoriui 2) J. Na- 
viackaa, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y. 
T. L. Dundulln, Box 611,

W*itrill*, Iii. 
H’inamų Sekretoriui Ii) J. Stasiule
vičiui, 229 N. 6th 8t„

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, Masi.; 
J. J. Gerdauskas, 73 Well*! St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigui reikia išpirkti varde 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, HI., 
$1,000.00, e Jii įrašęs į knygai pasiųs 
iždininkui.

MelreieAK
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
676, Melrose Park, Ill.

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

Pa.

Pa.

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 pri
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton, Pa.
Finansij rast. Mar. Urba,

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

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

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
A. Meškauskas, 1222 Pine St., 

Easton, Pa.

kuria yar po kaucija

Maršalka J. Garnis, 
634 Ferry St., Eatson, Pa.

Susirinkimai atsibūna kas pirmų 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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. Werdauski*.
Susirinkimai atsibūna kas trtSfa

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

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. Wickliff Ave.,
Collinsville, Ill. 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,
416 Wickliff Ave., Collinsville, Ill. 

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

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

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

Pirmininkas F. Raškevičis, 
1012 So. Main St.

Vice-pirmininkas B. Vosylius, 
535 Island Ave. 

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtč, 
622 Hulin St. 

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

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West St.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

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

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepiraitėi 22 k. ... Si.H 

IJžpiombavimaa k d c Ir aigščiaa.
Išvalymai ....................................... M«,
Užplombavimai aakin .............  $1.60

Skaudanti dantį duok ištrukti ry
te o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
887 Bedford Ave., Tarpe 1-roet Ir 

1-moi gatvig. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame liet* vilkai.

Draugystėms, Kuopoms ir Kimbami! 
Išdirbu visokias

KI KARDAS, “BADGES”. GUZIKUS

Visokiems piknikams, šermenims ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias

Ant
siunčiu

123

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampelius.

4. STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

Mokslo Nereikia Jieskoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikų tt 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta, 

Nurodyxnai ir knyga DYKAI. Įdėk stempų. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiue Mokykla, 1327 N.RobevSL,Chicat»

SALOS, (Ežerėnų pa v.)
Čia nedidelis bažnytkėmis, 

medžio bažnytėlė.. Čia į- 
steigta vokiečių_ etapų ko
mendantūra. Vokiečiams 
užėjus, visoj parapijoj bai
siai buvo prasiplėtus chole- 
rina. Daugybė žmonių iš
mirė. Per kokį mėnesį kas
dien būdavo po du, po tris 
nabašnikus. Lygiu būdu pri
kamavo žmones ir šiltinės. 
Pavyzdžiui, Jurkuopiuose — 
tai didelis kaimas, perpus 
išdegintas, nebuvo grįčios, 
kur nebūtų įsimetusios šil
tinės. Sirgo visi nuo mažo 
iki seniausio. Ant vietos ne- 
bux ? nė gydytojo, nėra nė 
aptiekęs. Kad kiek aptil- 
džius tos ligos platinimosi, 
buvo atvažiavęs vokiečių ka
riuomenės gydytojas. Sude
ginti šie kaimai: Punkiškis, 
Gučiūnai, Jurkuopiai ir še-

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

kurių išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptieki iai pripažįsta 
geriausia.

Ištepant moste veidų prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidų 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dūmes-p’ėtmus sau
lės nuodegimus ir lašus. Kaina dė
žutė $1.00.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

stubos: 358 So. 3rd St., B’klyn.
K. Vilkas,

298 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
F. čižauskas,

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

58 GansevGor* St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitia,
231 Berry St.,

Pavalkis
37 Stagg St.,

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

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

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

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Ava.

Vie* -pirmininkai T. Rimkui,
1830 RusbcK Rd.

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis, 
St.

St.

K.

S.

M.

New York City.

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

J.

PARSIDUODA SALIUNAS
Biznis gerai išdirbtas (į 

savaite padarau $300-400). 
Lietuvių apgyvento j vietoj.

Martin Wiakis
6 Fleming avenue, 

Newark, N. J.

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

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

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

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

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

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

Pa.

Pa.

71—78

DYKAI!
Naudingas dėl visų, kurioj atra- 

sit didelę dovaną. Rašykit tuoj.
A. K. C. Maigia Co., 

125 E. Main St„ Amaterdam, N. Y
’ 63-78

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Pavalkis,
87 Stagg St, Brooklyn, NX

1527 E. 83rd
Finansų raštininkas A. Banialis, 

1830 E. 17Hi
Iždininkas T. Neura,

2202 Hamilton Ave.
Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,

1452 E. 83rd St.
Dainų repeticijos atsibūna kiekvie

nų seredų nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečių pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuve, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

834—29th St., Brooklyn,
Trustisai: M. Liberis- 121

St., B’
Roebling St., Bldyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai;
1 kuopos M. Viitrakiūtč,

292 Manhattan Ave., BTclyn, N.Y.
Kuopos Brooklyn*—V. Vltkeričla,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N.

N. Y.
Grand

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

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

P. O. Box 176, Ansonia, Ctaa.
Finansų raštininkas P. Ragelšls,

fc

140 EAST 22 ST,N

į 7? 4

Pa.
113, 
Pa.
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Pa.

Pa.

Pa.

Pa.
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Sta.
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Ave. 8U

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

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

Turtų Kontrolės Komisija:
F. Urlakis,

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

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

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

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

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

Laupurex,
kuopos Ig. Rasinskis,

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

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

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

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

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

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

2

8

5

7

8

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY 

Valdybos
CITY, PA.
adresai:

Pirmininkas W. Žemaitis
312 E. Centre St.

Pirmininko pagelbininkas P. Iseda, 
315 E. Centre St.

Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 
St.1025 E. Pine

Finansų raštinin. P. Petčiulis, 
1227 E. Pine

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 
Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma-
hanoy Ave., W. SimniŠkis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svlntickas,
515 W. Pine St.

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

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 raštininkas VI. J iečių s,
67 Stags St, Brooklyn, N. Y.

Iždininkai Kadmiam® Slinkus,
KN Larimer St, Braoklyn, NX

TREJOS DEVYNERSGS 
urba •

_______ TREJA NKA
Suixdtda U r? fūatrtij gydantut

Sutaiiyta au degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba kar&u 

vynu dePskilvio
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenj. 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutini* ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli 4itQ cydaniiij 

augmenų užmerkti | viena kvorta čyato spuxiio 
ir tiek pat vandene, arba iivtrtl čyatame van
denyje ir po 14 valandy gerti po puH eOldebo 
arba manau.

VINCAS J. DAUNORA, AptitUriM
229 Bedford Are., Brocldya, N. Y.

Kampas North a-to* gctvA*.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

perkrausčiaus nuo 109 
Grand Street į o numeriu

J. MARTIl VITU
157 GRAND S

SERGANTIEJI!
NUSTOJOTE SVEIKATA IB I £2ARTUS LIROS. 

Diena p* dienai, ■ •tat m
sžiiimm gydymu uergančlg luteal*. 
Prrsintatykite mu, kiek 
tižiau, 
Jeigu 
toj ant 
nuolat 
laukdamas, kreipkii pai gerai m> 
^rantantį daktarą ir specialistą 

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

ryti, kad Išgelbėti gyvastį ir psail- 
kins apie ligą. Gydaa per 20 metų 
visokias ligas su didžiauaiomiu ps- 
sekminia, kaip tai: nusilpnėjimą, c*- 
slkrittasą kraujo, pilve, Širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Dil gydymo nervą ir lytišką ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spindu!iai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dil ta, 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapume.
ant rytojaua, bet tnejan ateikite pm

ai 
kiek palinksminau gyveniaą. 
jamii gyvenimas įkirij* var» 
visokias gyduoles ir Jisčiatii 
blogiau, tuomet, sieke ae*

NeatidilioHta

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., Lexlnsrton ir 3rd Ave., New York City

i
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mo- 
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in i! teitai 
ir plaukų

75c. 
slin- 
Sl.00 
$1.00 

ant

v

522 Lorimer St., Brooklyn, N. V,

plaukų . . .
(užtrynimo 

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

MjYFURNITUBE ffi 
687 3Avė. 658 5U! Avę: |

■ , BROOKLYN, N?Y.. '

! ♦ «SK1

(/) c
so7Q

s

VIEWS ŽINIOS.
Viena didžiausių kriaučių 

firmų pripažino unijos 
reikalavimus.

Rosenthal and Co. padare 
įtartį su Amalgameitų li
nija, pripažindama kiekvie
nam darbininkui po $1.00 
savaitėje daugiau mokesties 
ir uniją. Firmoj dirba nema
žiau, kaip 5000 darbininkų.' 
Streikas tęsėsi apie porą 
Savaičių. Dabar darbininkai 
grįžta su pilnu laimėjimu.

Iš lietuviškų dirbtuvių 
pilnai streikavo Williams-■ 
burgh Tailoring Company, | 
Tamasaucko ir Teleišos. Ki-1 
tose dviejose dirbtuvėse B 
L. U. T. C. ir G J Yuskau 
cko buvo sustabdytas dar
bas, bet kadangi tose dirb-ps*. 
tvvėse turėjo kitų firmų' 
darbo ,tai darbininkams ne
prisiėjo eiti streikam

Pereitą savaitę executive 
board nubaudė M. Bučinsko 
dirbtuvės du darbininku ūži 
peržengimą unijos įstatų.

Vienas iš jų dirbtuvės už- 
Veizda S., o kitas N.

dyti uniją ir tuomi jums pa
kenkti. Jūs, man rodos, ge
rai žinot kokią galę turi 
unija. Atsiminkit kaip pir
ma buvo, kuomet buvot ne
organizuotos ir kaip dabar 
yra. Dabar su jums bosai 
apseina žmoniškiau ir už
dirbai daugiau. Tai kam 
klausyti tokių, kurios agi-

PARSIDUODA SALIUNAS 
geroj lietuvių ir lenkų apgy
vento] vietoj. Biznis išdirb
tas. Pardavimo priežastis— 
savininkas serga. Kreipkitės

F. Karpavičius,
301 Jackson Avenue,

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
FOTOGRAFIJŲ GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių ' rūšių atliekama 

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

MOTIEJUS KICIIAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE.. BROOKLYN

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
_ C A F E —

Telephone 595 Grecnpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryteNuo

Nuo
Nuo G—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Pranešiinas kriaučiams.
Dėlei visų žinios, pranešu 

'raugams kriaučiams, kad

neatbūtinai turite atsinešti 
ir unijos mokesčių knygelę. 
Nuo šio laiko niekas nebus 
siunčiamas darbą be kny
gelės. J. A. Bekampis

O jūs, unijistės, Parsiduoda FORNIČIAI dėl 
4rūmų labai pigiai. Parda
vimo priežastis— išvažiuo
ju kitan miestan.

J. Bičiūnas.

kaip priklausė t, taip ir lai
kykite.'? prie unijos, nes kur 

ivienybė ten galybė. Dar ne- 
'paskutinis laimėjimas, —tik 
pradžia. Pasižiūrėkit Į klo- 

lakrnakerius ,ar geležinkelio 
I carbininkus, jų negalėjo 

P< rgaleti nei policijos buo- 
| žės, nei niekas kitas, nes tu- 
' ri tvirtą organizaciją —uni-

Noriu pasakyti ir toms, 
kurios užsiima tokiu bjau
ru darbu, jog mums yra ži- 
omi jūs vardai ir jeigu ne- 
nustosit varę tokį darbą, tai 
bus viešai paskelbta var
dai. Gėda tokiu murzinu 
darbu užsiimt... Jau sykį 
streiką sulaužėt ir tuomi sa- 
v< susitėpėt ,tai stengkitės 
toliau taip nedaryti . Ži
nau, jog ateis eilė ir 

'dirbtuvės darbininkai 
įšaukiami į streiką. Tą sykį 
visos kaip viena, išeikit į 
streiką.

Reikia žinoti, kad tokiu 
darbu nieko gero neatsiek- 
sil, kaip tik blogo sau ir 

‘jkitiems. Vistiek jūs esate 
darbininkės ir kuo ilgiau 
savo reikalų nesuprasit,

jūsų 
bus

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

OF AUTOMOBILES 
147 East 40th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Panl Gvolu.

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

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

Maliauską ir Vidžiūną
Musų kainos daug žeme
snes, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVU 
IŠMOKESČ1U

šalin darbininkų priešai!
Kaip jau žinoma “Lais-'tuo ilgiaus bus pačioms blo

ts” skaitytojam, jog niarš’|piau. Rodos, šis streikas tu
rėjo pamokinti. Pačios ži- 
Lut, kad daug geriau uni- 

veik 100 jLi dirbtuvių darbininkams, 
negu neo rga n iz uo tų. T ai kam 
būti sau priešu? Tokiu yra 
tik nesusipratėlis darbinin
kas. Nebūkite jūs tokiais!..

kinių išdirbystėj buvo visuo-! 
tinas streikas Laimėjo dar
biai n kai
dirbtuvių. Kitos nelaimė- 
tik todėl, kad darbininkai 
nesilaikė vienybes. Vieni 
streikavo, o kiti streiklau- 
žavo. Bet dabar tų dirbtu
vių darbininkai vedami į 
streiką atskirai. Ir kaip mi
nėjau “Laisvėj”, tas darbas 
eina pasekmingai.

Kas radot?
Nedėlioj 24 d. rugp., laike 

išvažiavimo LDLD. vietinės 
Bet, štai, atsiranda tokių kuopos į North Beach, tula 

ypatų, kurios veda agitaci-1 mergina pametė bakselį su 
ją prieš uniją. Kaip žinoma, 'Įvairiais drabužiais (žiurk- 
Salant and Salant dirbtu-'štais, nosinėm ir tt.) Mano- 
vės darbininkai yra organi- ma, kad ji pametė svetainėj, 
zuoti; didžiuma merginų, laike išpildymo progranio. 
tarpe kurių nemažai randas 
ir lietuvaičių. Lietuvės vi
sos priklauso prie unijos. 
Dabar gi, kaip organizato
riai sako, atsirado tokiu lie- 
tuvių merginų iš pasalios, 

kurios įkalba dirbančioms _ __ ___ _  ______
Salant dirbtuves darbinio- |vakare.
kėms, kad tos nemokėtų į| Draugės, malonėkite atsi- 
uniją ir ją apleistų. Girdi, lankyti, bus apkalbama kuo • 
kam už dyką pinigai unijai pos reikalai ir reiks rinkti 
mokėti. !delegatus į LMPSA. susiva-

Bet jūs, unijistės neklau-' žiavimą.
svkit tu, kurios nori suar-Į Sekretorė M. Undžienė * * ' *

Kas radot, malonėkit atneš
ti į “Laisvės” redakciją.

LMPSA. 1-mos kp. mėne
sinis susirinkimas atsibus 7 
d. Sept., 1916 Tautiškam 
Name 101 Grand St. 8 vai.

Tik ką išėjo iš npandos

JUSTINO TUMĖNO

LAISVES
KALINYS

Aitai veikalas turi rastis kiekvieno 
Inteligentiško ^nrbininko knygynėlyje. 
Autoriaus varu... ^ntaai už save kal
ba. KAINA 30 c. >. Kreipkitės | 
“LAISVE”. 183 La. BLING 8TIL, 
BROOKLYN. N. T.

Brooklyne ir visoj apielinkėj.

APTIEKA
Gyduoles teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuornan agiausias. Gy- 
duo'es galima gauti j>er pačtą ir ypa
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduol

Nuo
Nuo
Nuo
N110

es:
Reumatizmo ............ $1.00
kojų prakaitavimo ... 50c. 
perša’imo 
pleiskanų 

kinio .... 
ataugimo 

Nuo vištakių 
kojų .

Tikrra lietuviška I
Taip-pat visokių vaistų dėl visokių 

lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius patarimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymu^ 

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

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

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškaa Kcntraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

LIETUVIU UMJOb MUZIKAM U
BENAS

Šluomi pranešam visoms draug-! 
1 joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
įmausią kainą dėl teatrų, koncertų 
halių, piknikų, veselijų ir del šlaiji 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu 
vių draugijos ir šaip visi rengėja 
gairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma 
lor.ėkite kreiptis į L. M. Unijos of Įsą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, r«ng 
damos įvairius pasilinksminimui 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantę 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienais 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
ta’ neturi viršmintos kortos—ti» ina 
zikantai ne unijistai. Viršmlnėta* 
kortos yra išdudamos kas trįa mėn» 
iiial naujos, todėl samdytojai malonė 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, ka« 
pradėjo atsirasti tokių muzikantą 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina unijlitaia 
U grajina po vardu L. M. U.

Ldet. Muzikantų Unijos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną serą- 
don vakarą po N78 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Galima gauti šias knygas:
žmogaus gyvenimo slo-Zenyba ir 

kinys
Paslaptis ....................................................
Gyvenimu Banga ........ ..................
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkai ...........................
Išvogimas iš l’aviako 10 kalintų 
i’ileniečiai ..................................... ..
Kulvilė, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
Šeimynos istorija ........................
Socijaldemokralų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai .r Prasikaltėliui . . 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už ................
Darbas, kaina .................................
Raudonas Juokas, kaina .............
Moteriškė ir Meilė .......................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
Moralybės išsivystymas ............
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio korssponden- 
tuL Kaina tik ..............

Reikalaudami knygų adraauoklt 
taip:

ibi 
ibi 
16( 
2<n

SS<

25< 
10< 
20«
llh

7S< 
75< 
85c 
20c 
10< 
25<

TLAISVe”
183 Roebling st,

Brooklyn, N. Y<

Pranešimas visų žiniai
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met 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 išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems 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. BUSH
119 Grand St- Brooklyn, N. Y.

Kiekviei,., , . .. H-vingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
512 E. llth St..

NEW YORK 
Cor. Ave. B.

Jonas MATHUS

Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

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

DEL TAVO KOJŲ.
Nekentėk. kitą dieną. Į- 

trink musų išdirbtais vai
stais “Caustic Pencil” ir 
labai skauadntis kornas ar 
koks šukelėjimas tuojaus 
pradės nykti kaip bema
tant. Gvarantuojame. Jei
gu jums tas nepagelbetų, 
sugražink mums, o męs 
sugražinsime jums pini
gus. l’risiųsk 50 c. (slain- 
pomisar Money Order) ir 
aptu rėš i.

A. P. OWENS, DepL 
101 E. 11 fit h Street, 
New York, City.

JOHN KULBOK
CAFE

Dtde'is hotelis, gera vieta 
kolei vingiems, kam bari <d 
syti parai nuaia madą, ir 
busit užgan",<’:’,<>.

<- * > mH

JOHN KULBOK Savininkas
291 Wythe Ave.. Cor. So. 1 st 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 297 Green point.

Al n 1/ 01 n KEIKIA JIESKOTI :: &
lwl B S K ik I II ®8^0’ kad mos fl°ro()on,e taip
i VI O ilk U L U ir lietuvio Kalbos granatu Mė
IliWliVBav bmosb Itaosarae laike, list Išmoksta. liiwtyMB tl 
iBMHnHOBnnaBHHMaflESi knyga OYKAt. |dek sfempą. Adresu;
LIETUVIU KORESPOMDESCUiME MOKYKLA. 2019 Lo Moyaa SL CHICAGK

Macys & Marcin Furniture Co
2E

PERIOD

Kodėl Bra- 
įklyniečiai ne-

G ERIA US1A S DIDŽIA U SI A S 
IR ŠVARIAUSIAS BALIO

NAS VISAM SO. 
BOSTONE.

mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, t.
o persitikrinsite. 7)

JONAS MATHUS ?
(Lietuvis Savininkas) A

342—344 W. Broadway J
So. Boston, Mass. ,

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo). 1

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

&

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbaramuoju ir laidoju nu m i rustus 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasi važini ji marus.

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

Telephone 7867 Main
A

ir persitikrinkiteUžeikit
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.

09

co

® c

$

Jei nori, kad gerai išrė
dytu m, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pas

K. LIUTKŲ-
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynio- 
Čiai gerai žino, kad pigiau Ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St)

t, SUČĖDYK PINIGUS 
? IR SKAUSMĄ.

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

10«

Šimtas kostuinerių iš visų 
kraštų ir tautų, išinokėdain 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, paa> 
lieka tikrais savininkais 
rianaią daiktų.

vlvnkla klraą.

linki*.
H«k »ak«n-

triūsą, kad Ii 
šitos įstaigos 
būtą ašgani- 
dinti ne šim
tai, bet tlka*

■ lema patinka 
.r reikalinga.

Jūaą tarpa
Tienintili ta* 
aia krantnvl

198-200 Grand St
Tarpe Drigga ir Bedford Avenaoe. Broeklya* N. T.

Telephone 1173 Greeapolnt

aganuna geriausius lietuviškui 
valgius. Pietus galima kaun po 15c 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičiau
2 HOPE ST.. Cor. Roebling St 

BROOKLYN. N. Y.
?....................

Bjauriauai*. .^aublubh dantų 
sustabdomas antayk. IŠTRAU
KIMAS dantlas atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas "bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise ui prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—110 So. 2nd SL, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviška.!, Lenkiškai 
ir Rusiškai.




