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Haličius dar vis tebsiran- 
da austro-vengrų rankose. 
Rusai dar nepajiegia paimti 
tos tvirtovės.

si m me an 
ta “užmu 
kavo kapi

užsakė patronu ii- apavu ųž j 
$12.00(tf)0O>—-

Irkurgi musų kapitalistai
negarbintų dabar Rumuni-

22 BELGAI SUŠAUDYTA
Amsterdam.— Haselte, 

I Belgijoj, vokiečiai teisė 62 
į žmones neva už šnipinėjimų 
i22 atrasta kaltais ir su-

Atėnai, 20 d. rugsėjo. — 
Eina gandas, buk austrai 
rengiasi apleisti Triestą. Jei 
šis gandas bus teisingas, tuo* 
n et galima spręsti, kad au> 
strams riestai prisieina.

Tegul kiekvienas musų

kalbėdamas 
gauna

Associated, 
pranešama, i 

’amu a-< 
visiems

MIESTAS TURI SAVO 
KEMPĘ.

\Los Angeles miestas turi
Rvo vasarinę kempę, kur

n n 
V M' R $

tu o ta “slaptų” vįlliečių

V. BERGERIS LIKS PIL
DANČIAM KOMITETE.
Viktoras Bergeris iš Mil

waukee liks Pildančiam ko
mitete Socialistų Partijos. 
Už jo prašalinimą iš Pildan
čio Komiteto balsavo 8,040 
draugų, už palikimą —11,-

KA GALI PADARYT GE
RAS IŠRĖKI JAMAVI- 

MAS.
Grand Forks, North Da

kota. — Kodėl Minnesota* it

REIKALAUJA KOALICI 
JOS KABINETO.

Vienas Vokietijos reich-

HALIČIUS DAR NE RU 
SŲ RANKOSE.

Ties Stokhod upe (Galici
joj) rusai tapo atstumti

V -

stago atstovas reikalauja į- 
tckmmgame laikrašty “Ber
liner Tageblatt’, kad Vokie
tijos ministerija susidarytų 
iš visu srioviu atstovu, o ne C 4 C 7

tik iš atžagareivių partijos.

Londonas. — Oficialiai 
paskeltba Izondone ir Ber
lyne, kad Somme fronte iš 
priešakinių linijų nuvesta į

reivių, kurie jau ilgiau ne 
galėjo laikytis, nes nežmoni 
škai pailso. J jų vietą pasta 
t' ta naujos jiegos. Londo 
ne oficialiai sako, kad bri 
tn 29 divizijos (apie 580 tuk 
si ančių kareivių) pasiųsta 
užpakali pasilsėti. Kiek vo

kymų Ispanijos biznieriai 
pramonininkai lobsta n- 
svietiškai. Jie džiaugiasi 
kares ir nori, kad. ji tęstu

MINISTERS) SŪNŪS
UŽMUŠTA.

Londonas. — Leitenantą: 
?C}ui£h, sūnūs pirmojo mi

i as privertė lokius dienras 
čius, kaip Des Moines Regi 
ster ir St. Louis’o Post Dis 
patch patalpinti plačius ra 
poHus-^apie Bensono p ra

Paskiausios telegramos 
! praneša, kad pagal vokiečių 
apskaitliavimo, tai britai ir 
i’rncuzai Somme’s fronte 

i.iuo 1 d. liepos iki 1.5 d. rug- 
jsejo netekę virš 500,000 ka- 
'reivių ,tame skaitliuje britų 
lesa 350.000.
į Kelios dienos atgal anglai 
buvo apskaitliavę, kad Som
me’s fronte vokiečiai nete
ko 320,000 kareiviu. Reiš- 

ikia ir vieni ir kiti turi kuo

MDOBLISTŲ TEISMAS.
Duluth, Minn. — Čia pra

siėjo teismas aidoblistų va
rvu Carlo Tresca, Juozo 
.min ir kitų, kaltinamų 
užmušėjvsteie” D. Mairo-

lš Rymo telegramos pra
neša ,kad popiežius Benedi
ktas spalių mėnesi mano 
dar vieną kardinolą paskir
ti Amerikoj. Tuo kardino
lu būsiąs arciv^’skupas Han- 
i a iš San Francisco. Jis da
bar turi 59 metus amžiaus, 
gimęs Rochester, Įsk Y.

Iš Šveicarijos praneša, 
kad vokiečių gene ralio šta
bo buveinė iš Šiaurinės 
Francijos perkeliama į rytų 
frontą, kur eina kova su 
rusais. Iki šiol generalio 
štabo buveinė visa laika bu
vo arti vakarinio fronto, 
kuris skaitėsi svarbiausiu 
visli karės frontų. Jame 
generalio štabo viršininkas 
ir pats kaizeris nuolatos sė
dėjo ir išleidinėjo įsakymus.

oc

jų yra ir Golenvo, Namuro gentkartūms. Briand prade- 
burmistras. jo garbint Francijos talki-

-------------- (Uinktis ir šaukti, kad reikia 
covoti tol, kai Vokietija ne
jus galutinai sumušta.

Atstovai smarkiai nle-jo

iding Coal (’omo. v ra 
s. Wilkes Barre Coal 

. po Readingo kontre 
’aidžia užveda prie?

BJAURI ŽMOGŽI DYSTfi.
Philade’phia. Pa. — 6 d. 

rugsėjo Petras Balčiūnas 
pašovė Oną Gedviliutę ir 
pats nusišovė. Priežastis tos 
tragedijos sekanti: Balčiū
nas gyveno su Gedviliute, 
kai}) vyras su pačia ir susi
laukė kfųlikio. Pagaliaus 
Cedviliutė sužinojo, kad jis 
vedęs ir Lietuvoj turi pačią, 
lai atsiskyrė nuo jo. Balčiū
nas j‘i kalbino, kad grįžtų 
atgal ir gyventų. Kadangi 
Cedviliutė griežtai nuo to 
atsisakė ,tai minėtoj dienoj 
Balčiūnas atėjo pas ją ir 
paleido tris šuvius. Paskui 
i l iūgo Į vidų ir norėjo kūdi
ki nušauti, bet neradęs jo 
tiioboj, pats nusišovė. Da
iri r Cedviliutė guli ligonbū- 
ly, bet. vargiai pasveiks. Kū
dikis 19 mėr 
•atsiliks naši

centu už viena.
Kad tai visur taip butų 

giamasi!

; RUMUNAMS VIS NESI- 
SEKA.

j Rumunams kaip nesiseka, 
j taip nesiseka Dubrudžoje.
Išvien su rusais jie buvo už
ėmę naujas pozicijas tarpe 
Dunojaus ir Juodmarių. Ta- 
čiaus ir čionais jie tapo at- .bet kalėjimo administracija 
stumti. išduosianti lavoną, kada

IŠPANIJA LOBSTA.
Lordas Northcliffe prį 

1 telegrama i Loud 
fimes” apie savo Įsi n mb 

. kelione ■ po Ispanija.

kalbas.
Galia 

StauntoiY Ill.'lJenson 
telegramą i 
Press, kurioj 
kad nuo šiol t 
gentura siuntinės 
Amerikos dienraščiams at
skaitas apie Bensono pra
kalbas, susidedančias iš 300 
žodžių. Atskaitas rašysiąs 
patsai Benson as.

A. BENSON APGALĖJO 
ASSOCIATED PRESS.

^Socialistų Partijos kandi
dates Allan Benson iš Yon
kers, N. Y. apgalėjo garsią 
telegramų agentūrą Asso
ciated Press, kuri pristato 
kasdien telegramų suvirs 
700 Amerikos dienraščių.

A. Benson dabar važinėja 
su prakalboms po Iowa, Mis
souri ir Illinois valstijas. A- 
pie jo prakalbas Associated 
Press nieko neminėdavo. 
Mat, tai yra aiškiai kapitali
stiška įstaiga. Tuo tarpu, a- 
pie blaivininkų partijos kan
didato į prezidentus prakal
bas Associated Press vi
suomet plačiai bubnydavo, 
nors blaivininkai gavo pen
kis syk mažiau balsų negu 
socialistam Bensonas įpyko. 
Kalbėdamas Des Moines, St. 
Louis ir k 
jo Associated Press 
vėjo ir kapitalistų laikraš
čiam. Prieš didelę minią ji
sai pradėjo aiškint, kad As
sociated Press ir kapitalistų 
laikraščiai slepia teisybę.

V. Bergerį norėta 
lint iš komiteto už 
žvalgas militarizmo 
vynės” gynimo klausimui)

CASEMENT PALAIDO
TAS ŠALĘ RXZBAINIKO.

“The Fremdenblatt” 
(Mambų rgišk is) praneša, 
kad Roger Casement, airių 
revoliucionierius, kurį An
glijos budeliai neseniai nu
žudė, palaidotas Pentonvil- 
b kapinėse šalę razbainin- 
ko. Giminės gavo leidimą 
uergabent lavoną Airijon,

gina tegul rašosi prie Lie
tuvos Moterų Progresyvio 
Susivienijimo.

mokėdamas tik po $7.50 į 
dvi savai ii.

Kempė randasi San Ber
nardino nacionalėse giriose.

Kaip tik generalio štabo 
viršininku tapo paskirtas 
Ilindenburgas, tai]) ir bu
veine pernešama. Mat, Hi-n- 
denburgas visą laiką buvo 
tos nuomonės, kad pirmiau
siai reikia Rusiją sumušti. » 

ii eiti prie kitu, 
s laikraščiai, paši- 
1 lindenburgo rmo-

Mat, patriotai ir tą vadi 
1 pirniyneiga ir net laik- 
štį užvardino “Pirmyn.”

vokiečiu submarine, 
uline 53 angių ir nęu 
šalių laivus. Daugiau 
skandinta prekyba: 

iv.u Lamanšo kanale.

Suvienytų Valstijų krei
seri* “Des Moines” 24 d. 
rugsėjo išplauks j Palesti
na su įvairiomis medicino
mis ii* apsistos Jeruzolimo 
uoste Jaffa. Iš ten “Dos 
Moines” mano paimti apie 
200 žvdu ir atvežti i šią ša
lį. Suv. Valstijų valdžia pa
siuntė Turkijos ir Franci
jos valdžiai telegramas pra
nešdama, kad ji siunčia sa- 
ao kreiseri i Palestina.

i imi snburgąs mano savo 
pienus pradėt gyvenimai! 
vykdinli. Sakoma, kad da
bar vakariniame fronte lik
sią vokiečių kareivių tik 
tiek, kad atmušus atakas, o 
visos kitos jiegos būsią pa
statytos prieš rusus.

Ar tie spėjimai teisingi, a- 
teity pamatysime.

VALDŽIA KONFISKAVO
10 MILlONŲ KIAU

ŠINIŲ.
Italijos valdžia išdrįso 

konfiskuoti nuo spekuliato- 
riu 10 milionu kiaušiniu, su-4- 4 V 7

Briand, dėtų šaldyklose, kad parda- 
tai- vus juos brangia kaina. Val- 
kad džia gi

UŽMUŠTŲ CHEM 
NITZE.

Londonas.— Kuomet vo 
kiečių mieste Chemnitz gnu 
ta žinia, kad daugybė L 
miesto darbininkų žuvo mū 
šiuose tie 
joj ,tarpe 
štamų kilo didelis 
mas, kuris pavirto 
ch monst racija.

Minia užtraukė 
temacionalo”. Ant žmonhi 

S pasiųsta husarų pulkas. 
'-■Tarp minios iš husarų kilo 
-j Imusys.

Užmušta 10 demonstran- 
,s tų, o sužeista apie 300. Iš 
1- husarų užmušta 5, o sužeis- 
1- ta apie 40.

BULGARAI ATLEIDŽIA 
MONASTYRIŲ.

Serbų spėkos stumia bul
garus iš Makedonijos. Iš 
Londono praneša, kad bul
garų kari u me nė jau bepa- 
sitrąukianti iš Monasty- 
riaus. Sykiu su serbais vei
kia rusai ir f rančų z a i.

Iš Salonikų praneša, kad 
bulgarai tapo sumušti tie* 
ežeru Ostro^o. Serbai štur
mu paėmė viršukalnė Kai- 
makcalan. Bulgaru kontra
takos atmušta.

Italu kariuomene

LIETUVAITĖ APSIGIMĘ 
DVIEM VEIDAIS.

Waterbury, ‘(Jo n n. — Čc 
snauskų šeimynoje gimt 
mergaitė, kuri gyveno tik 
valandą. Per ta valandą j 
snėio pakrikštyt Marce . J 
apsigimę dviem veidais. Kū 
dikis išrodė dideliu gamto 
navatnumu.

READINGO TRUSTAS.
Readingo trustas kontro

liuoja visas kietąsias mai
nas. Po Readingo kontrole 

Railroad oi

J' W į

IR Vii.LA DARBUOJASI.
Kiok iau sykių buvo rašy

ti , kad \ illa užmuštas ir 
palaidotas, bot kaip darba
vosi, taip ir tebesidarbuoja. 
Jis su keliais tūkstančiais
savo armijos užpuolė ant
M oxi ko miesto Chihuahua ir 

KVMTK pnidejo jį atakuoti. Tarpe
1 * ’Vilios armijos ir konstitu-

Chicago, III. Rumunija jau cionalistu prasidėjo smarki 
kova. 197 villiečiu užmušti 
ir 81 paimti nelaisvėn, kurie 
t nujaus buvo sušaudyti. *

Villiečiai pirmiausiai už
puolė ant kalėjimo, parkui 
j įveržė į valstijos palečių 
vidury miesto. Komandieras 
Chi-hua-hua generolas Tre
vino lengvai sužeistas.

Mieste Chihuahua įvesta 
kiekvienas miesto gyvento-1 karės stovis daugelis areš
tas gali praleisti vakacijas,

Vonmjos miestas Dubno, Kurį prieš kelis mėnesius rusai atmušė nuo austrų. Sc er a perstatė Dubną jau 
\ rusų rankose. x x

KlIEčJAi PERKELL
U V ELN E GENERALIO

ŠTABO Į RYTŲ

WILSONAS NE VELTUI 
“DARBAVOSI.”

Wilsonas neveltui “dar 
buvusi”, agituodamas už I 
vai. darbo die.ną del gelžke 
Įminki). Jam, mat, rupūj* 
gdžkelininku balsai.

\V. G. Lee, prezidentą 
celžkelininku brolijos, tu 
rinčios 133,162 nariu, pa 
leido atsišaukimą, kviesda
mas unijistus paduoti savo 
halsus už prezidentą Wil
son a.

Panašius atsišaukimus 
žada paleisti ir kitų unijų 
atstovai.

apgyventos švedais ir no r 
vegais?

1869 m. atvyko į Minneso 
tą garsus norvegas 
Hansen. Jisai pavarė 
laikraščius plačiausią agita
ciją, kad visi jo tautiečiai 
vyktų į tas valstijas.

Tai ką gali padaryt laik
raštija.

švedai, norvegai ir danai 
labai pasiturinčiai gyvena 
Minnesotoj ir šiaurinėj bei 
pietinėj Dakotoj.

■*'>W

LAIKAS DEL TAIKOS 
DAR NEPRIBRENDO.

Graikija reika-1 Francijos parlemento at 
stovas Brizon pasakė, kai 
dabar jau atėjo laikas įvy 
kinti taiką. Jam atsake pir 
masai ministeris 
griežtai priešindamas 
kai. Briand pasakė, kad džia gi, konfiskavusi kiau 
dabar dar nepribrendo lai-.sinius, pardavė žmonėms pi 
kas del taikos. Jeigu taika 
butų įvykinta šiame momen 
te, ji virstų pavojum ateities

Graikijoj Įsikūrė naujas 
laikraštis “Forward”, kuris 
a cituoja, kad Graikija kuo- 
greičiausiai prisidėtų prie 
barės.

!' . > ' v-1

GRAIKIJA NUSIUNTĖ Vokiečiai paėmė 2500 
ULTIMATUMĄ VOKIETE į nelaisvę.

JAI IR BULGA 
RIJAI.

Afinai. — Manoma, 
Dakotų valstijos^ taip tirštai Graikijos valdžia jau 

"2?isiuntė ulŲmatumą Vokieti
jai ir Bulgarijai. Ultimatu
mo terminas baigiasi čet 
vergo ryte. <

Per lauja sugražinti tuos karei
vius, kuriuos vokiečiai pa
ėmė į nelaisvę ties Kovala

; dali
Balkanų kiečių pasiųsta ant “vaka 
ii buka- cijii”, oficialiai pranešimai 
an. nepasako.
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LAISVĖ

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
O varge, varge! Stebėtina 
tip tai dar nesusi misi y te

respondentu, atsiliepė apie apkaltint socialistų, 
taikos šalininkus socialistų! Jieškokit moters — 
partijoj, kaipo apie 
fool pacifists”.

Tokie prasitarimai nedaro1 
jam garbė

sako 
darn ' franeuzai, jeigu įvyksta ne- 

I laimė.
Jieškokit socialistų — sa

iko musų “broliai” tautinin
kai, kada jiems nesiseka.

cagietis Šmotelis rekomen
davo draugams laike rinki
mų agitacijos vaikščioti 
iŠ stubos į s tūbą, 
literatūrą ir agituojant už 
S. P. kandidatus. Tas agita
cijos būdas yra labai atsa
kantis, deja, tik labai ma
žai išpraktikuotas.

Drg. Dundulienė iš West
ville, Ill., priminė, kad jos 
miestelio socialistai, prieš 
rinkimus miesto viršininkų, 
buvo a{Watkšėi()ję visus pi
liečius. JI r pase 
kuopuwiausios.

KEWANEE’S ATSITI
KIMAS.

Alkoholis ir
Draugija

i, ■<....i................. .. ......................................  m Knygos autoriai priima,
draugus, nenusileisti. Visa kad alk“kiera?. . «čri 
partija ateis jutus pagelbon, .Inams *s>e>^!a»’a didele p.

Tada būt galima. biznio įvedimas aštuonių 
i dienos ir 

i nuošimtis ge- ’ tuomet kompanijos galėsią 
iančių ar blaivininkų prasi- (pakelti tarifą, 

apima žengia prieš valstybės įsta 
mažesnį skaičių gyventojų, tymus 
parodo daug didesnį procen

i jeigu bus reikalas

JĄ POLITIKA.”
Japonų laivas “Shiny o 

I Maru” atvežė p. M. Yčą
'. Žilinską į San Fr<
o kitą dieną po atvy- sumos

apgailėtiną padėjimą iš vininkų.
priežasties girtuokliavimo, padaryti teisingesnę išvadą,' valandų darbo 
Kai kurie pirmesni tyrinę- ar didesnis 
jimai, padaryti kituose Šve 
d i jos apskričiose ir

ga priduoda tiems faktamsnurodo, jog toji pinigų su
ma, jeigu alkoholio ne liūtų ir išvedimams, prie kurių 

’galima gauti, dar neliktu su-į priėjo toji iš 50 vyrų komi- j 
taupyta arba sunaudota sija Suv. Valstijose ir ku- 

'naudingiems ir būtiniems rios išvedimai dar nėra nau- 
ir: daiktams. Negalima nedalei-1 jų mokslo tyrinėjimų sumu-

cisco, 
kiniui “San Francisco Exa
miner” korespondentas, pa

platinant nee’s, III., kalbėjo žinomas įsišnekėjęs su M. Yču Palace
savo pienburniškumu A. Ra
čkus. Anot klerikalų “Drau
go”, klausytojų prisirinko

buvo

Taupinkite penus, feni- 
gius, ir kapeikas — rėkia 
Anglijos, Vokietijos ir Rusi
jos patriotai..

Kiekvienas centas dolerio 
. vertas — priduria buržuazi

nė spauda.
Bet ten, visuomenės vir

šūnėse, ministeriu ir karalių 
tarpe, visiškai neaps i reiš
kia taupumo dvasia.

suomet, A Račkus išplūdo 
socialistus. Matomai, mitin
gas buvo pusėtinai karštas, 
jeigu Račkus pasakė:

“Socialistai šią naktį 
nemiegos, nes darys bom
bas, kadangi Račkus ry
toj duosiąs socialistams 
dar daugiau.”
Įsitėmykit šiuos Račkaus 

žodžius! Įsitėmykit todėl, 
kad —

“Naktį iš Subatos į Ne- 
dėlią, apie 2 30 vai. No. 
Main ir kitose gatvėse pa-

hotely, jau pranešė svietui, 
kad Konstantinopolio “auk
sinis ragas” tikrai kliusiąs 
caro imperijai.

M. Yčas pasakęs, kad tal
kininkai jau galutinai suti
kę pavesti Konstantinopolį 
Rusijai, jeigu teutonai bus 
sumušti. Rumunijos prisidė
jimą prie karės M. Yčas 
sveikina, tačiaus apie rusų 
armijos kelionę į Konstanti
nopolį per Bulgariją— jisai 
atsisako ką nors tarti, nėsa 
tai yra “didelis karės sek
retas”. Jisai taip pat mano, 
kad ammunicijos 
jau ne]) r i truks.

Hearsto “Examiner” va
dina M. Yčą “caro pasiunti
niu i talkininkų šalis.” ___ ,

Rusijai

' • I- - .......... -3 butų išleista | Nėra nei mažiausios abe-
ant kavos, saldumynų ir'jonės, kad dalis blaivybės 
kitų smaguriavimo būdų. !apaštalų skelbia savo evan-

Vienok mes neprivalome geliją apie alkoholio absoliu- 
per daug žemai statyti iijtinį kenksmingumą su tuo 
ekonominio nuostolio, ką tikslu, idant tokiu budu nu- 
girtuoklybė suteikia darbo kreipti draugijos atydą nuo 
žmonėm. Tai yra labai svar
bu. Tačiau mums trūksta 
reikalingų skaitlynių ir 
faktų, kad butų galima mo
ksliškai nusakyti tuos nuo
stolius. Ypatingu yra tas, 
kad alkoholio gimdomus e- 
konominius blogumus da
žniausia labiau atjaučia kiti 
žmonės, negu patįs gėrėjai.

Girtuoklybė kenkia darbi
ninkų klesos reikalams, ma
žindama intelektualę ir mo
ralę kovos spėką dėl geres-

tikrųjų viso pikto priežas
čių.

Alkoholis ir prasižengimai.
Labai sunku sužinoti iš 

tos medegos, kuri surinkta 
įvairiose šalyse, kokie prasi
žengimai būtų papildyti, 
jei alkoholio vartojimas 
butų įstatymais uždraustas. 
Toje knygoje paduota Dani
jos ir Švedijos statistika. Ji, 

i tarpe

Drg.) ('h. Edw. Russell i1
praneš4 iš Ixmdono apie.
Britanija karaliaus i'kspen-

Privati mm kason kara-1
liaus ir 
$555.000.

karalienės eina

Tarnams karališki' dvaro

Mat, prezidentas nemato 
gelžkelių kompanijų apy
vartos, nemato, kiek jos da
bar turi pelno ir negali su
prasti, ar galima įvesti as
tuonių valandų darbo dieną, 
nepakeliant tarifo. Matomai 
Wilsonas nežino net pradi
nės aritmetikos ir nesupran-

ių
. leistų at

. Jš Berlyno praneša: kusi-, šiomis dienomis “Tarp- 
joj siaučia baisus badas. tautinė komercijos komisi-

Maistas pabrango ant 100 ja’> išleido apyskaitą, kiek 
procentų. | gelžkelių kompanijos per 12

\s. Betrograiio praneša: jn;ėnesjų turėjo įplaukų ir 
Vokietijoj siaučia baisus ba- išlaidų. Pasirodo, kad 1. d. 
das. Žmonės sukilo pries vai- l)irželio 1915 nL iki x d> bir.das. Ž

apie
var-

želio 1916 metų gelžkelių 
kompanijos turėjo gryno 
pelno $1,176,804,000! Rei
škia, kiekviena gelžkelio my
lia kompanijai atnešė $5.134. 
gryno pelno: Pereitais a- 
pyskaitų metais gelžkelių/ 
kompanijoms kiekviena my- * 
lia atnešė $3.763 gryno pel
no. Kaip matome, tai šiais 
metais kompanijų pelnas žy
miai pakilo, vienok Wilso
nas to nemato ir nesupran
ta. Jis tyrinės, skirs tam ’ 

| tikras komisijas, kurios sau
gos, kad gelžkelių kompani
jos “nesubankrutytų.” Jei
gu joms bus “pavojus”, jei
gu eis prie “bankruto”, tuo-

Pirtis jaują vanoja.*
H- *

“Lietuva” rašydama 
Minnesotos streikierių
gus ir valdžios brutališku- 
ma, sako, kad visuomene tu- 
ri prieš tai protestuoti.

Kokia visuomenė?
Juk, ačiū perkūnams, tau

tininkų Sandora dar nesu
rengė nei vienų prakalbų 
prieš valdžios brutališkumą.

Aš negaliu sau įsivaizdint 
B. Baluti, kalbanti už IWW. 
streikierius. *

* *
“Lietuvos” Jurgis girdėjo, 

kad “Laisvė” rengiasi par
duot savo mašinas “Kovai”.

Tai dar didelis klausimas.

nių darbo ir gyvenimo sąly- rocĮos> parodo sąryšį taiųie 
'gų. Ji trukdo dvasinį ir ma- alkoholio ir daugelio prasi
te rial į išsivys ty m ą; Gi rtuok- įžengimų. Bet toji statistika 

neturi didelės moksliškos 
j vertės, nes tos skaitlynės su- 
, kalėjimų viršinin-

: ligoms njku įr kunigu su lyg pačių 
ankstyvai mirčiai, iš dalies , prasikaltėliu atpasakojimo, 
'ir tame, kad ji silpnina dar- 'juk yra žinoma, kad prasi-

Mat ly^čs tiesioginės blogos pa
isai buvo nariu vadinamos se^in^s del daibininkų iš-.

Į dalies yra tame, kad ji gali rinkto 
l ligoms fry 

, iš dalies

ve virš 10 šūvių. Nedėlios 
rytą parapijonai patyrė, 
kad niekšai šventvagiai parlamentarinės delegacijos,į v

išmušė su plyta gražinusį aplankiusios Angliją, Fran-: P^ezaseia
šv. Antano lietuvių bažny-'ciją ir Italiją, 
čios langą. Taipgi išdau-l 
žyla klebonijos langai.” 
Tiek rašo “Draugas”. O 
Naujienos” daro išvedimą: 

“Kam neaišku, kad kle-

Ko-ko, bei gi
•ponas moka!

Laša i
Dedamasis' Lininktj spėką ir norą dirbti, kalteliai daugiausia

bažnyčios langų daužymu 
sutaisė tyčia, idant už- 
siundžius tamsius žmones 
ant socialistu? Nes koks- 
ki kvailys šiandie tikės, 
kad socialistai plytomis ir 
bombomis kovotų prieš 
bažnyčias! Račkaus “pra
našavimas” apie bombas 
iš vakaro prieš tą “užpuo
limą’ ’rodo, kad klerikalai 
patįs žinojo, kas bus tą 
naktį ir kad jie patįs, o ne 
kas kitas, ir yra bažnyčios 
langų daužytojais.” 
Žinoma, kad taip! Kaipgi 

k’taip tasai A. Račkus butų 
žinojęs išanksto ir net pas
kelbęs, kad sekančią naktį 
bus skandalas! Negi iš nyk
ščio išlaužė Račkus istoriją 
apie bombas! Turbūt, jau 
jų išanksto buvo padarytas 
visas pienas.

Jeigu šitas skandalas bus 
teisme negrinėjamas ( geis
tina butų!), tuomet tasai 
Račkaus išsipildęs pranaša
vimas apie bombas bus ge- 

_  _ v__  __ riausiu argumentu prieš 
ri+tsGs nusiminimo ir piktu-, klerikalus. Teismas, turėda- 
mo jah bus sulaužęs tą plun-'mas siūlo galą, be abejones, 
ksną, kuria jisai parašė atsi- Ju ims ir prie kamuolio. Kle- 
šaukimą į lietuvius patrio-, rikalai, be abejones, krem
tas, jieškodamas 1000 vyrų, ta dabar sau pirštus dėl 

autonomi-! Račkaus prasiplepejimo, o 
Draugas” apie tai nei pū

— $629.000.
Užlaikymas karališkų na

mų — $965.000.
Kunigaikštija Lancaster 

moka karaliui $305.000.
Kunigaikštija Cornwall 

moka kronprincui $210.000.
Karalius ir karalienė gau

na labdarybės reikalams — 
$66.000.

Extra išlaidos — $40.000.
Užlaikymas namų senosios 

karalienės Aleksandros — 
$350.000.

Įvairios imsies karaliaus 
darbam;
nė alga Šlez wig-Holstein ku
nigaikštienei — $30.000.

Dukterims karaliaus Ed- 
wardo VII — $90.000. 
taip toliaus.

Kokia šaiži gyvenimo 
ronija! Tie, kurie liepia tau
pyti patįs aukse paskendę.

$100.000. Meti

NĖRA ŽMONIŲ, NĖRA

| Męs manome, kad gerbia
masai “Tėvynės” redakto-

norinčių sudėti
jos fondą n po $10.00.

Šauksmas buvo trinks- sc lupų neužsimena. Matyt, 
mingai paleistas ir parem- nusijaučia katės pieną palie
tas. Prasidėjo patriotų mo- jusios. 
bilizacija. Ir ligišiol, nepai
sant karšto rėmimo, eilėsna'sios žinią, kad Kewanne’s 
stojo tik 37 vyrai. O kur dar 
963?

Lawrenciskis Z. Jankaus
kas, tas amžinas Jeremiją, 
rašo p. J. O. Sirvydui į “V. 
Lietuvninkų” —

“Nusiminęs esmu, kad 
randasi mažai lietuvių, 
kurie tikrai mylėtų savo 
šalį!.. Ar negeriaus butų, musų draugų Kewanee! Ku- 

. idant pavirstame į apkur- nigas, davatkos, davatkinai, 
tusį, bejauslį kūną? Jei! __ ____ _

tik taip lietuviai rūpintų- siundo ant jų tamsią minią, 
ai Lietuvos laisvės reika- Kovoti su ta atžagareivių 
hh kaip dabar, genaus, galybę yra labai sunku.

Naujienos”, sakosi gavo

klerikalai išrinkę komitetą, 
kuris skusiąs socialistus 
dirbtuvių viršininkams ir 
miesto majorui. “Draugas” 
mano, kad su socialistais 
lengva bus apsidirbti, nes 
ju yra tik 25.

Įsivaizdinkit sau, 
dabar

koks
sunkus padėjimas

gal net dalis miesto “tėvų”

»itų”
i '■

Bet mes kviečiam musų

r_ Paskutinis išvedimas nelie- 
h čia valkatų, taip vadinamu 

i saulės brolių, kurie dėl įvai- 
. riu priežasčių v ra visai at- vi J v v

si tolinę nuo darbo ir apart 
girtuokliai. 

Moenchoellero

rų), kalbėdamas apie Kon
stantinopolį ir apie caro im
perijos resursus, p. M. Yčas 
iŠ pirmos dienos Įgis visišką . ,
užsitikėjimą rusų ambasa- FJlh b^U ir 
(los Washingtone ir tu Ame-1Į n^hoefero, 
rikes visuomenes sluoksniu, ir kitų mokslinmkų tyrinėji- 

talkininkus mai uar()d°, kad valkatų sa- 
aplinkybių Minimasis nuo darbo nėr gir-

pasiteisinti tuomi, kad buvę 
Įsigėrę... Beto ir dėl kitų

ku rie stoja už 
Prie panašių 
mes visai nesistebėsim, jei-

aukų.
L

VOKIEČIAI PATRIOTAI 
Už HUGHES.

Vokiečiai patriotai 
šiai nekenčia Wilsono. 
ii jų laikraščiai išsijuosę agi 
tu o ja už re pu bl i ko nu 
didatą Hughes.
“Cincinnati v so:

kan- 
Padėkime, 

Volksblat” ra-

Wilsonas 
lapkričio

tuoklybės pasekmė, bet grei
čiausia įgimtas protiškas 
silpnumas, arba draugijos 
sąlygų iššaukta liga. Girtuo
klystės gimdoma tinginystė 
yra pereinančio pobūdžio. Ji 
atsikartoja ir užeina peri jo-

davė savo mašinas zece- 
riams — tai šių r faktas.*

Mariutė Radzevi- 
bepar-, 
laukia 

kun. Žilinsko 
ir M Yčo. Juodu turėsią a- 

■į;i titaisyti,.ką Bulota sugadi-! 
no.

Kas prieš Bulotą — tas

se siu 
šimtu t.

Panelė 
čiutė iš Englewood, 
tyviška lietuvaitė” 
atvažiuojant

do, jog tiek ir tiek pra
sižengimų padaryta pasigė
rus. Jeigu tas apskaitliavi- 
mas pats savaimi ir butų 
absoliutiškai tikras, tai ir j 
tada dar lieka galimumai 
čaleisti, kad daugelis iš tu , .v. ,.. . , 1 . , , ‘ party viskas!.prasižengimų, kurie dabar 1 J 
papildyti pasigėrus, butų< Kas už Yčą - tas bepar- £Xnkmyti

‘ tyviskar 1

Jie(tuoklių gali būti veikliausi ippnaįs 
įgi ir geriausi darbininkai sa-Įim nanildvi

vaitėmis ir mėnesiais
vietos. Bet, tada jie i 
da girtuokliauti ir geria sa
vaitę, mėnesi nuo vietos, a-

h o visai nebūtų pasaulyj.
Yra žinoma, jog daugelis 

žmonių yra su įgimtais mo
rališkais silpnumais ir palin- 

: prasižengimų. 
sa'jJie papildytu prasižengimu 

nuo ; ‘ ...............

“Jeigu 
laimėti 
muose, tai jisai visų pir- kiam girtuokliavimo būdui 
miausia turi i 
New Yorko ir Illinois,o(____
valstijas. Bet jisai gali at- ino# . 
sisakyti nuo tos vilties. 
New Yorke ir Ulinosie dar 
labiau neužsiganėdinę jo |rinejimu, ant kuriu pasire- 
politika, negu Maine. Ir L - ' •
New Yorke ir Illinoise y- apįe k‘aĮp įtekmė 
ra daugybe vokiečiu bal-' 
suotuojų. Ir tie balsuotuo-'

’ .n01.’1il)^e darbą nei nemąstydami
i rinki- kolei viską prageria. To

užkariauti yra didelė įtekmė ant darbi- • i i •• i — • •ninku ekonominio

Mums nėra užtektinai pa- 
I matinių ir sistematiškų ty

n iant butų galima spręsti a-

ir tuomet, jeigu alkoholio ir 11 
visai nebutu. Bet tokie žmo
nės greičiausia ir pasiduoda 
girtuoklybei, todėl dažnai 
a t s i tai ko, kad jie laike pra-

Viešpatie mano, kokios 
principiališkos tos Chicagos 
lietuvaitės. * 

4: *

‘Liaudies” poetai Stiklelis
Jovaras jau pergyveno

savo įkvėpimo mėnesį.
Strazdas tai]) pat jau ne

čiulba.
Dabar ateina 

i poetai, pikti ir
, . . .... ... I kurie dainuojabai sunku patirti, ar kokio J

Kapitalo gi dievui neuž- 
I tenka į metus vieno miliar- 
' do, šimto septyniosdešimts 

milionų, astuonių 
keturių tūkstančių

dolerių gryno pelno. Jis iš
sižiojęs šaukia: “Jeigu aš 

į nors menką dalelę iš savo 
i pelno paskirsiu darbinin
kam, tuomet pats badu pa

stipsiu !”
Visai kiteūp butų, jeigu 

'gelžkeliai būtų visuomenės 
I rankose. Tuomet nereiktų 
šaukti, kad gelžkeliams 
gręsia pavojus, kad jie gali 

atnešdami 
įtiek pelno. Darbininkai ga
ilėtų dirbti po 8 valandas į 
dieną, gauti didesnę algą ir 
gelžkeliai kelis milionus į 
metus pelno atneštų.

švenČioniškis.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
J. Gvazdinskui. — Apie 

Račkaus pliauškalus - blevi- 
zgas “Laisvės” skaitytojai

as.
tas prasižengimas butų bu
vęs išvengtas, ar ne, jeigu 
alkoholis nebūtų, tačiau ne
galimu tas nėra. Ir mažes
nis skaičius parinktų atsi
tikimų, kuriuos butų galima 

[visapusiškai ištirti, išklausi-

Besotis kapitalo 
dievas.

intelektualai. - . v. , , ..
pasišiaušę, &erai zino> t°del gaila vietos 
apie savo viską atkartoti. Tokiais 

.argumentais, kaip kad už- 
I duotis, su priešais negalima 
kovoti. Reikia vartoti rimte
sni argumentai. Korespon
dencijos netalpiname.

TMI). kuopai. Binghamto- 
ne.— Jeigu kas ką išvadino 

i “Laisvė” negali 
atsakomybės. Paga-

Kapitalo dievas juo dau-'vagiu, tai 
giau gauna, tuo daugiau rei- imti ;
kalauja. Jo nasrai tokie bai- liaus, mes negirdėjom

. . . . . v . ----------------- ---- ......... ......... , išnagrinėjant sus ir skilvys taip pašėlusiai kalbūtojaus kalbos ir nieko
jai nieKuomet^ neužmirš, pas (]ieiUį> Abelnas įsitiki- prasikaltymo sąlygas-duo-' niato, kad, rodos, išsyk visą negalim pasakyti.

nimas (Švedijoj) yra toks, Įtu daug svarbesnę medegą, darbą prarytų ir į pusę va- Bartuliui, Waterbury.

ant darbo spėkos yra perdi- liejant prasikaltėlio gimines 
celis alkoholio vartoji ųias ir draugus

kad Wilsonas buvo ne ne- 
utralis.”
“Illinois Staats - Zeitung” 

sako, kad toks prezidentas, L 
kaip Wilsonas, yra stačiai t..........
pavojus Amerikai. Jam pri- geismas pastato juos alko- 
taria ir Pittsburgo “Frei- 
heitsfreund”. Šitie visi laik
raščiai eina už Hughes.

kad toji įtekmė nėra didelėj 
ir įžymi. Mes daug žmonių 
matome, kurių kasdieninis 
alkoholio suvartojimas ir jo

Bartuliui, Waterbury.
—Perdaug draugas pyksta
te. Aukautojų pavardės,

holikų kategorijoj, ir kurie 
vienok yra pripažįstam! 
\ eikliais ir tvirtais darbiniu 
kais savo amate.

Iki šiol padalyti statistiš
ki tyrinėjimai apie sąryšį 
alkoholio su skurdu skaičiu-

tam

PRIEŠ MAŽUMĄ.
Patriotiškoji didžiuma 

Francijos socialistų galuti
nai užviešpatavo “L’Huma- je yra gana dideli. Bet jie 
nite” skiltyse. Tenais per- padaryti pagal daugelio ir 
dėm “šviečia” Renodelio ne vienodų metodų, tankiai 
dvasia. Mažuma, kuri agi- taip vienpusiai ir su
tuo ja už taiką, reikalavo, tikru tikslu, kad jie neturi 
kad partijos organe “L’Hu- paliekamos vertės. Stokhol- 
manite” butų suteikta ir mo miesto oficialė elgetų 
jai vietos sklypelis. Tačiau [statistika 1907 ir 1908 m. 
ji vietos negavo. Francužų rodo, kad nuo kiekvieno tuk- 
socialistų mažumė spiečiasi.stančio miesto šelpiamų el- 
aplink “Populaire.” [getų tik keturi pakliuvo i tą

įeini ilgos eilės skaitlinių,]landos skilvys viską sumai- 
kurios surinktos sulyg pa- tų. 
v’ršutinių prasikaltėlių at-| 
pasakojimų ir surašytos ]<aį pareikalavo astuonių 
žmonių, kuriems stoka tuo- valandų darbo dienos, tai dėl, kad netaisykliškai para
še klausimuose kompentiš- gelžkelių kompanijos prade- šytos. Mes turime perraši- 

1 darbininkai nėti ir savotiškai pataisyti, 
neturi sąžinės, nori kompa- kas užima daugiau laiko,
n i jas priversti prie bankru- Pirm negu pykt, reik ištirt 

laiku, dalyką.
» | V-po kankalas. Męs nega- 

-------- uždirbą ir tt. Suv. Imi supaisyt, kas rašoma 
Valstijų prezidentas, reika-Į “Ateity”. Ant kiekvieno 
laudamas kad parlamentas krektelėjimo neverta atsi- 

valandų liept taip ilgom kritikom, 
gelžkelio

I Kada gelžkelio darbiniu- negali būt taip greitai patal
pintos kaip straipsniai,

kuino ir reikalingo beparty- j0 šaukti, kad 
viskamo.

Chroniškos girtuoklybės į- 
tekmė ant prasikaltimų ne
gali būt išrišta tuo būdu, 
kaip tą daro Danijos statis
tika, kuri paprastai suskai
to tik, kad tiek ir tiek pra
sižengimų papildyta žmonių 
“kurie atsidavę girtuokly- 
bei.” Norint gauti nors kiek 
mokslišką išvadą, mums rei
kėtų žinoti koks nuošimtis 
žmonių tam tikro senumo a- 
belnai toje šalyje ir apskri 
tyj “atsidavęs girtuoklybei”.kra komisija, kuri ištirs visą'Streikieriams reikia ne ei-

to, nors pastaruoju 
girdi, gelžkelių kompanijos 
mažai! uždirba ir tt. Suv

išleistų aštuonių
darbo dieną dėl
darbininkų, susirūpino ir Linksma mums, kad išdrįso- 
gelžkelių kompanijų reika- (te išreikšti savo nuomonę.a 
lais, kad jos ištikro “nesu-j Visuomet taip darykite. 15- 
bankrutytų” ir pasakė, kad (traukos tilps.
bus ištikro paskirta tam ti-

K. P. (Phoenixville, Pa.)

Lakštingalės Vaikui —
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ir koks nuošimtis yra blai-’dalyką, kaip atsilieps anglių, bet mokėjimo kovoti.
‘‘ ' .......  ... . - ■ ••■.kfiį,



MANO PATEMIJIMAI
LAISVĖ

Lengva nustoti.

“Matomai M. Juk’o 
nuomone, dora — tai 
labai lengvas baga
žas, kurį lengva ir a- 
timti iš žmogaus.”

(Iš p. P. Leono rašinio, 
tilpusio “L. B.” Nr 26 (55).

Doros niekas neatima, nes 
tai neatimamas, bet nusto
jamas dalykas. O kas be do
ros, nuo to ir nėra kas atim
ti. Dora, be to, toks 
kas, kurios kai kurie 
lengvai nustoja.

donomis. Neužmirškim dar 
ne taip seniai mirusių Ang
lijos Viktorija ir dabar gy
venančias Liuksemburgo ir 
Holandijos “valdones.”

Moterims darbininkėms 
turi rūpėti svarbesni daly
kai.

daly- 
labai

Atėmė dora.
Jei vyriškis suvilioja mer

ginų, tai kai kurie sako, kad 
t mmet nuo merginos lieka 
atimta dora. Vyriškis gi, 
nors ir didžiausias paleistu
vis, nenustoja doros. Toks 
supratimas apie doros atė- 
ąpimų ir jos nustojimų —tai 
grynai tas visuomeniško su
rėdymo supratimas, kuria- į 
rne vyriškis viešpatauja ant 
moteries.

Ne tas doros nustoja, su 
kuriuo blogai pasielgia, bet 
tas, kuris blogai pasielgė.

Cenzorių gudrumas.
Reichstago pirmininkas 

uždraudė skelbti tūlų K. 
Liebknechto kalbų. Uždrau
dimo priežastis buvo klai
dingai suprasta. Visi manė, 
kad toji kalba gali žmonėms 
teisybę pasakyti, — o juk 
teisybę prisieina slėpti. Ced- 
licas (Zedlitz) laikraštyj 
“Post” nurodė “tikrų” už
draudimo priežastį. Mat, pa
triotams pampo, kad Vo
kietijos juodašimčiai, iš
girdę Liebknechto žodžius, 
neužmuštų jo.

Kaip gaila pasidarė Vo
kietijos patriotams K. Lieb
knechto !.

mų, kuris į valdybų išrinko! mirtin 6 razbaininkus (pira- 
reneguojantį p. A. Janulaitį, tus), kurie buvo pagauti

1909 metais p. P Kuzma ant “Charles River”. Kada 
iš socialdemokratų frakcijos j juos žudė, tai “Boston News 
išstojęs, prisidėjo prie “Vii-! Letter” pirmų sykį pasiuntė 
ties” širšino. Tūlas pažysta- savo reporterį, kuris sugrį- 
mas pripasakojo man, I 
laike polemikos apie Kuz-’jų, i 
mos renegavimų p. P Leo- ščio. Ta jo istorija labai 
nas tokius pat reneguojan- žmonėms patiko ir padarė 
čius vadina, nes “kairiausio-‘dideli įspūdį. Nuo to laiko 
jo sparno” veikėjai. Kodėl pradėta visur siuntinėti re- 
taip atsitiko? Mat 1914-1916 porterius, nes patirta, kad 
metais pats p. P Leonas at
sidūrė klerikalų širšinyne,— 
tai ir reikia pasigyrti, kad 
jis draugauja ne vien su at
žagareiviais, netik su juoda
šimčiais, bet ir su “kairiau
siais”. Tikrai advokatiškas 
gudrumas!

Ponas P. Leonas gana gu
drus paukštis. Noi^s jis ir 
gerai žino, kad Rusijoj viso
keriopos demokratiškos or
ganizacijos smarkiai perse
kiojamos, Tiors valdžia ne
leidžia organizuoti šelpimų I 
nukentėjusioms nuo karės 
demokratišku būdu, bet vis
gi jis tyčiojasi iš pirmeiviš- 
kesnių elementų, kodėl tie'

Moterims socialistėms 
garbė.

Konservatorių “Deutsche 
Tageszeitung” rašo, kad 
dauguma įžymesnių moterių 
socialisčių Vokietijoj — ma
žumos šalininkės. Jei Uit 
teisybė, tai Vokietijos mo-. 
te rims socialistams garbė.

ketų oęganizuoti platų šel
pimo darba. Jei p. P. Leo
nas liko klerikalų advoka
tu, tai visi iiimkiai tinka, I 
kad tik kandžioti tuos, ku
rie nenori sekti klerikalui, 
vuodegoj.

Kasdieninio darbo demokra
tui geismai.

“O tokiais demokra
tais, kuriems v ištiek, 
kokia kalba bus kal
bama iš Lietuvos sei
mo tribūnos, mes su 
jumis nebūsim.” 

(Liberal-klerikalų princi
pas).

Nors lietuvių Rusijoj tik 
apie 1,5%, bet visgi lietu
viams rūpi, kad jų kalba bu
tų guodojama, nevaržoma. 
Kas kita, kada eina kalba a- 
pie ne lietuvius. Nors Lie
tuvoj ir didžiausias butų 
ne lietuviu skaitlius, bet vis-V 7

gi jie visi Lietuvos seime,— 
kuių iš dievo malonės kas 
nors iš “Antrųjų” duos, — 
privalo kalbėti vien lietuvi
škai; juk tautininkams taip 
n alonu butu, kad Lietuvos V 7
nelietuviai lietuviais liktų.

Moterjs ministerial.
Ši karė moterims augštes- 

rėųjų, valdančių sluoksniu 
. labai Naudinga. Tame laike, 
kada motepfs darbininkes 
vis labiau vargas spaudžia, 
kada išnaudojimas vis kįla, 
augštesniųjų sluogsnių mo
te rįs vis naujus užkariavi
mus įgyja. Norveeiios stor- 
tingas (seimas) išsitarė už 
permainymų pamatinių val
stijų įstatymų, kad mote
rims butu leistina dalyvauti 
ministerijos taryboje, kaipo 
jos nariai. Ir nestebėtina,

į/<į
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Dainius

varguoliu* <

Mūzos jam davė lyrą auksinę,

♦

Vaidilos Ainis.
4—IV—1(>.

Br. Vargšas.Laike

I

Žmo- 
obal- 

lyg

Dainius netroško liaunų vainiko; 
Jis nenorėjo meilės skaistuolių,. 
Jis tenorėjo trečio dalyko:

Mūzos paklausė dainiaus jaunuolio, 
Kas jam patinka, ko jis norėtų — 
____ ________ ? meilės skaistuolių.

Liejo narsumo jam į krutinę, 
Siuntė pasaulin taip pašarvotų.

Šiauliai, 1914.

kad žęs parašė tų žudynių istori-,Liauirų vainiko? i_.VL.....
ja, užimdamas pusę laikra-,Ąr su vargdieniais žengt malonėtų?

žmones to reikalauja.
Bėgy 225 metų Amerikos 

laikraštija ant tiek pakilo, 
kad dabar leidžiama di
džiausios paklodės, suside
rančios iš kelių dešimtų pu
slapių ir daugybė storiausių 
žurnalų. Jeigu dabar Ben
jaminas Harris, kuris pra
mynė laikraštijai takų, išvy-

Pirmas Amerikos l ii dcilicii tmius la.il^rasC' u 
ir žurnalus, tai, be abejonės 
griebtųsi už galvos ir pra 
dėtų aukti: “Nejaugi tas 
viskas užgimė per 225 me
tus” ?!

Z.-a

Lyra jam buvo — meilę gaivinti, 
Laimę didžiausių, taikų našinti. 
Kardas — kad visų blogų kapojus, 
Narsi s— kad žengus, nieko nebojus.

Vaidilos Ainiu.

laikraštis.

d. rugsėjo sukako 225

ŽINIOS.
So. Boston, Mass. Rugsėjo

11 d. vėl prasidėjo mokslas

18
metai nuo pasirodymo Ame
rikoj pirmo laikraščio. Da
bar gi Amerikoj egzistuoja 
virš 30 tūkstančių įvairių 
l>eriodinių leidinių.m Pirmo 
laikraščio leidėju buvo Ben
jamin Harris; jis gyveno!
Bostone. Jo redeguojamas M Petrausko konservatori- 
ii leidžiamas laikraštis bu-'joj. Šiais metais, konservą tė
vo spausdintas Richard rija mėgins sutverti orkes- 
1 ierce spaustuvėj. Dabar, tra. Konservatorijos adre- 
kuomet mes paimame Ame-sas: 395 W. Broadway, So. 
rikes laikraštį į ranką, tai Boston, Mass.
stebimės iš jo didumo. Bet ---- ---------

’pirmasis laikraštis buvo la
ibai menkutis: išėjo 4 pusią-1 “Apšvietus” draugijos pra- 
'pių; puslapis buvo 7 colių kalbų “Novelty” teatre kun. 
pločio ir 11 colių ilgio. Spau-j Mockaus bylos vedimui pub- 
sdinta buvo tik 3 pusi., o Lika sumetė suvirs $41.00. 
ketvirtas paliktas tuščias Lasvamaniai ir kun. Mockus 

Z.-a.), (^1 yP^tišku susirašinėjimų, turėtų įsitėmyti, kad kovą 
Benjaminas Harris pir-'už žodžio liuosybę visų pir- 

i ir

Nupint gražių vaizdų aš negaliu,
Nes visados,
Kai tik imu kiaušy ties spindulių
Slaptos maldos,
Išgirstu slegiamus vargšų žmonių 
Dejavimus.
Ir vieton įspūdžių man malonių,
Randu skausmus,
Ir skverbiasi sielon liūdni vaizdai,—
Niūrūs būrys!
Ir gema šėloje skausmų aidai,

Brooklyn, N. Y.

iai, daugiau dolerių!
“Galima drąsiai pasa
kyti, kad pusė” (ma-.
no pabraukta, !
išeivių Amerikon ėjo, - ■ j . . -
ten visai be reikalo, mam s^vo laikraštuke dau- minusia veda socialistai 
tiesiog tingėdami na- ^‘^y^hii rase apie valdžią, jų draugai.
mie darhuoties ir pri- jinJ]itarizmų ir tt. Pasiro- ’-------------

džius tam lapeliui, Bostono- ‘‘ ę
\aidžiai tas nepatiko: ji pa-,j,ja kUOpa LSS. nebuvo 
sake, kad leidimas tokio < 
laikraščio, tai tik kiršinimas 
liaudies. Tokiu būdu jo

niekindami savo že-

N. 28,
584).

Koki griaudingi žod 
dangaus balseliai!
Bet visgi, niekintojai

tinginiai, — daugiau dole
riu duokit!..

praeiti ir pamatyti atskirtosius, tarnus Blo
go. Kas yra gyvenime purvinu Blogo ran
kų dasilitėjęs, tas nuo pusiaukelio grįžta at
gal, nes tai yra vieta, kurioje sųžinė praš
neka. Sek paskui manęs jaunikaiti.. Jeigu 
vietomis kelias tau išrodys pavojingu, įsi
kabink i mano rubus, į mano plaukus ir pa
vojaus nebus; laikykis stipriai.

Už tankaus, milžiniško miško, pralin
dęs pro griuvėsius, kur saulės spindulys 
niekados neužklysta, pasimatė plotas že
mės, apaugusios kupstais ir kadugynais. 
šen ii’ ten kyšavo liernenjs nudžiuvusių me
džių. kreivi ir šakoti, tarsi užnuodyti nuo
dais supuvusių kūno kritusių iš rankos 
Blogo; vietomis žemė buvo užpilta rusvu 
skystimu panašiu į mišinį ašarų su krauju. 
Sunkus oras spaudė kįlančią tvankų prie 
žemės ir troškino. Nei vieno mažo lopelio 
dirbamos žemės nematyti, niekur nesimato 
žalumyno, jokio gyvo sutvėrimo, tiktai ko
kie tai šešėliai, panašus j mones, braidžioja 
po ta purvų ir kabinėjasi ant išdžiuvusių 
medžių šakų.

— Juk ten žmonės braidžioja ir kabi-

— Taip, — atsakė jam mergaitė, — 
žmonės, atskirtieji žmonės, tarnai Blogo, 
žmonės, kuriems nėra vietos naujoje vieš
patijoje. Jie čia amžinai tyli, nes vienas ki
tam netiki, jie nežiūri vienas kitam į akis, 
nes jie mato titkai melų; jie nieko čia nevei 
kia nes nieko gero padaryti negali ir nemo
ka. Matai, kaip jie čia gyvena?..

— Tai žmonės dvejopi iš vienos pusės 
ir vienodi iš kitos: vieni bemoksliai. kiti 
pasiekę augštesnius mokslus, bet visi vie
nodai klaidino liaudį Vieni klaidino žmones 
vesdami patys nežinodami kur. kiti-gi norė
jo parduoti ją už piningėlį, žibantį Blogo 
rankoje, štai čia, arti, braidžioja laikrašti
ninkai. Jie skelbė tai, ko patys nežinojo, 
žadėjo tą. i ką patys netikėjo, apgaudinė
jo žmones, nes taip jiems diktavo Blogas, 
a<kišęs piningą. Tenai, toliaus, ką ant ša
kų virves narina ir i kilpas mėgina sprandų 
įnerti, tai — politikieriai. Jie kabinėjasi ša
komis idant nms ant valandėlės pakilti iš 
degančio ežero ašarų ii’ kraujo. Jie tankiai 
pasinaudojo Našlaitės skatiku, prižadėdami 
gerus laikus, tinkamesnę valdžią, prižadė
dami net savus karalius. Čia, po kairei—
tautos daktarai. Jie drebėdami dabojo tau
tos pulsą, jie žadėjo išgydyti tauta, jie me
lagingas žinias skleidė apie jos sveikatų ir 
kuomet jau tauta konvulsiviškai pradėjo 
drebėti, prisiartinus kryžiui, kuomet jų 
lii^ną tautą, didesnieji *pradėjo mainikauti, 
paleido pulsą. Žiūrėk tiesiai, tai liaudies ad
vokatai. Žiūrėk kokie jie menki, kokie ma
žučiai, kokie silpnus ir jie žadėjo užsistoti 
už tautą. Net vardan tautos kalbėjo, pri
žadėdami pajudinti pasaulį, sugriaudinti 
širdis karalių, gudriai atgaivinti tautų ir 
už tai per Blogo rankas Į jų kišenius pylė
si daug, daug žibančių piningų. Tenai, pa

— Kiekvienas turi atlikti savo pasiun
tinybę, kiekvienam paskirta jo dalis; Kiek
vienas savaip ją atlieka. nors daugumas 
ir vienodai supranta. Kaip iš tūkstančių 
šaltinėliu ir mažučiu grioveliu susideda 
milžiniškos upės ir savo galybe griauja 
augŠtus kraštus, kaip savo galingu šnab
ždėjimu, pasakoja negirdėtą pasaką. taip 
ir gyvenimas, mano jaunikaiti, pilnoje savo 
galybėje turėtų išrėdyti tiktai gražia pa
saka, kurios atėjo ant šio svieto, išklausy
ti žmogus.

Bet... nelaimė!. .

Brooklyno apygardose jo- 
► i1’ 

r era suspenduota dėlei ren
gimo kun. Mockui prakal-
1 ų. Drg. Gražys ir Dayton 
veltui taip susirūpinęs.jam pačiam prisakyki į 24 

. valandas i šs i kraustyt iš Bo- 
11 j stono. R. Harris’o lapelis

buvo Jjirmu ir paskutiniu 
numeriu.

Po uždengimui pirmo lai
kraščio ir išvijimui jo leidė-. 

■ jo—redaktoriaus, praslinko 
apie 14 metų ir niekas ne- 
Ldrįso pradėti leisti naują 
laikraštį šioj pusėj Atlanti
ko. Pagalinus atsirado ant
ras drąsuolis, John Comp- 
Lell, Bostono pačtos virši
ninkas, kuris uždėjo antrų 
laikrašti, užvardytų “Bos
ton News Letter”. Jo laik
raštis patiko valdžiai ir ji

HENCENDORFAS APIE 
AUSTRŲ SMŪGĮ.

Atstatytasai nuo tarnys
tės austni štabo perdėtinis 
Hencendorfas daro priekai
štus vokiečių vyriausiojo 
štabo vadui Falkenhaimui ir 
feldmaršalu i Makenzenui. 
šiuodu vokiečių strategu aps 
varsčiusiu, kad gen. Brusi- 
lovui nei j galvą neateisią 
pradėti brukties ant nepai
mamos austrų fronto tvirto
vės tarp Pruto ir Rumuni-! 
jos sienos. Taigi juodu už- 

, ne tik nepersekiojo, bet dar Įsispyiaisiu, kad austrai per- 
srovių. žmones, dfŲ'gi pritarė ii* rėme jį. Šis laik-įmestų savo kariuomenę įta
kai nojo ir kairiausio- l aštis buvo leidžiamas per Jų frontan ir pradėtų ten vi
jo (.) sparnų.’ (Iš 72 metu. !sotina italų spaudymų. Gen.
p. P. Leono sti’ps. til-| leidžiant “Boston News Hencendorfas ir austrų val- 
pusio “L B. ’ N r 26, Letter”, 1704 metais pa- džia gan priešinusis tokiam 
£§)• įgarsėjo pirmas reporteris, vokiečių sumanymui, tečiaus

su

tas prie netinginių pusės.
Tinginiai, pagalvokit apie

kit pasitaisyti...
.. no

prižade-1 ■ ai

kai riatįsias sparnas”.
“Susirinkimo daugu
ma vienok nesunau
dojo visai savo tei
sių: ji komitetan iš
rinko nevien deši
niuosius, bet įvairių

Igarsėjo pirmas reporteris,
Taip aprašo pusiaulibera- kurių dabar Amerikoj ran- Vilhelmui paliepus, nors 

las-pusiauklerikalas tą Lie- dasi devynios galybės. Bir- skaudančia širdimi, austrai 
tuvos “labdarių” susirinki- želio mėnesį teismas nuteisė paklausę ir prakišę.

bėga Blogas. Raišdamas, susirietęs, su aki
mi išvirtusiomi ant kaktos ir kruvinais na
srais, bėga, atkišęs pažaliavusį ir raupotą 
delnoje pininga.. Daugumas žmonių šalinasi 
jo, nenori matyti jo baisaus, šašuoto kūno, 
bijo dasilytėti apsipylusių žaizdom rankų ir 
sukinėjasi visa gyvenimų, kad neįminti į 
kruviną ir išdegintų pėdą, bet daugumas 
dasilytėjirnu užsikrečia baisiausia liga. Jau 
apjakę graibo po jo delną, kad pagavus ži
bantį šmotelį; širdis, jausmai ir sąžinė pa
žaliuoja ir apauga tamsiai raudonomis ker
pėmis, kuriomis apaugęs Blogas.

Todėl tai visas pasaulis išmargintas 
žaizdonh, todėl visas žemės kamuolys vai
toja, todėl saulės spinduliai šaltesniais at
rodo, todėl ugninė ašara į maistų pavirto, 
todėl tai žmogus žmogaus krauju misti iš
moko.

Bet yra antras, galingesnis karžygis — 
Geras. Kuomet Blogas jieško tiktai pavie
nių pasekėjų, tai geras, lakstydamas paže
miais, telkia milžinišką talką, telkia minių 
neužkrėstųjų, tveria nauja viešpatiją, ku
rioje jau nėra vietos mylintiems ir sekan-

išnaudojo tiktai ypatiškiems reikalams, ką 
sakyklą pavertė i paprastų politikavimo, 
keiksmo ir apgavystės vietą, ką puikų Kri- 

,sf'»us veidą perdirbo į badyklę.
Tu žiuri aiškiai, tad eisime toliau... •
Ir jiedu ėjo vis tolyn. Takas darėsi 

vis platesniu, saulės spinduliai aiškėjo, oras 
liko lengvesniu, o pakalnė vis labiau ir la
biau nyko ruko. Užlipo ant kalno... Kiek tik 
akys užmato lyguma ir lyguma.. Pievos 
žydi oras giednis ir pilnas negirdėtos, 
šventos dainos susiliejančios į vienų iškil
mingą akordą, ir oras, ir žemė, ir padangė, 
ir augmenis viskas gyva, viskas kvėpuoja, 
viskas gyvuoja nepaprasta gyvybe.
gaus žodis įgijo naujų 

sį ir naują reikšmę ir patys žmonės, 
kitokie, kokių pirmiau jis nematė.

Jaunikaitis puolė ant veido ir karštai 
bučiavo minkšta, kvepenčių žemę.

-- Matai aną rūmų? — užklausė mer
gaitė, rodydama į baltų milžinišką mūrų, iš 
visų pusiu apsuptų jaunomis eglaitėmis.

— Matau, — pritroškusiu iš džiaugsmo 
balsu atsakė jaunikaitis.

— Tai pačios liaudies rankų darbas, 
tai žmonių Butas, kur jie susirenka savo 
reikalus apkalbėti.

Tuos žodžius tamsi pakilo oran ir nu
plaukė link balto muro ir už valandėlės vi
sai išnyko. ,

— Kas ji?! — Sušuko jaunikaitis.
, Senukas, paskui plūgų eidamas, išgirdo 

jo žodžius ir lyg nustebęs klausimu, šypso
damas atsakė:

— Tai musų karalaitė — Teisybė... O 
tie balti namai, ką matai priešakyje, tai 
jos namas.

ii viešpatija.
— Kur ji? Lyg iš snaudulio pašokęs ir 

į tų pusę atsigrįžęs, iš kurios girdėjosi žo
džiai sušuko jaunikaitis.

Jis matė augščiau ant kriaušo, stovin
čia mergaitę. Ji buvo panaši į pasakiškų 
karalaitę; prisidengusi lengviu, melsvu, 
mažai kuo skirtingu nuo'padangės ploščiu. 
Palaidus šviesiai geltoni plaukai siekė že
mę, ant galvos gulėjo didelis ramunėlių ir 
vasilkų vainikas ir taip išrodė ji turi daug 
akių, į visas puses mato ir nieko nuo jos

t.
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— Kur?! Kur toji stebuklingoji viešpa- 
i? — dar kartų užklausė, priklaupęs jau

nikaitis.
— Sunkus takas į tų viešpatijų, — 

švelniu balsu, tarsi visi gražiausi skambė
jimai butų sulieti į tų vienų balsų palengva 
ir aiškiai pradėjo kalbėti pasakiškoji kara
laitė, — ir sunkus todėl, kad pirma reik
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DURNIUS
Eina du sykiu savaitėj 
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Leidžia Lietuvių 
ttpaudo.^ Bendrovė, 
Brooklyn, N. Y. 
Liutkus, Sekretorių 
lasicrius V. Rauki' 
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• S3 Roebling St., 
Pirmininkas C h. 

s A. Jurevičius, 
'dys, Redak.orius 
>i n ink as rod. V.

Vėžiui prisieina susidurti su 
žmogaus karektėritim tik tuo
met, kuomet jį meta į verdantį 
vandenį ir jis, iš priežasties žmo
nių, pradeda rausti.

darytas ant springsų ir kuomet pradedi 
spausti, tai ir juda. Mes gerai žinome tas 
gudrybes!

Męs visi pritarėm “profesoriui” ir pra
dėjom protestuoti, kad Durnius atsinešęs 
mechaniškai padirbti] vėžių, nori mums į- 
tikrinti, kaip mažiems vaikams, kad jie gy-

MOTERIMS NAUJIENOS
kitų moterų, ’ skaitančių 
Markso raštus. Kada po
nios Milner advokatas už
klausė, kad Dunn prirodytų, 
kur Marksas savo raštuose 
skelbia apie laisvą meilę, tai

$3.50; pusei
Kanadoje ir

jje ;r u-runeziuose — 
metų Amerikoje $1.25 
u ž r i ■ be ž i uos c- b 1.75.

Apgarsinimų kainos ant -užkiau

uai bcsiŠpysojantį ir laukiantį iš, šalies ne
žinomos paramos, tuojaus man noris gar
džiai nusijuokti iš jo kvailumo.

Kada aš jį atvedžiau į savo kompaniją.

,Jeigu netikite, kad čia gyvi vėžiai, 
vieną sulaužysiu ir tuomet persitik- 
, kad ne mechaniškai, bet gamtiškai 
tas! — sušuko Durnius.
Kum teki daiktu, gadinti! — atkirto 

<oritm”.— Aš manau, kad tokis daik-
aštuoja pusantro rublio, o

K orespondentams.
Tūli musų draugai kores

pondentai, aprašinėdami to 
ar kito asmens api-i\ 
piktinasi thorn i, jeigu 
vas žmogus, k 
skuba bažnyči

kitaip elgiasi vietos mote
rįs: joms tas darbas, rodos 
visiškai neapeina ir nesigir
di, kad jos nors kuo prisi
dėtų prie leidimo “Moterų 

ima Balso.”, 
su-| Lietuviu

Teisėjas tą plūdiką iš- i 
leido po kaucija $100 ir ūž
ti raudė per šešis mėnesius 
’ ribėti. Jeigu jis nenusirą^ 
mins, tuomet hus aštriau 
nubaustas

Pasirodo, kad socialistų.

kaip save re-
Telephone Greenpoint 5231.
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Šiuomi laiku LSS. yra 
299 moteris. Gana mažas 
skaitlius. Moters rašvkitės

jungos.

Lietuvių So 
ga priėmė sel 
ei ją apie a gi t 
ctarbinirikių Ltrpt

i ci a

komanduoti.
— Na, meldžiu susipažinti su naujais 

draugais! Tai mano senas draugas p. Dur-
nius!

— Baronas Padauža, — pridūrė ant
ras.

Durnius nustebo išgirdęs tokias pavar
des ir nedrąsiai pažvelgė Į naujus draugus. 
Matomai, jis savo amžį dar pirmą sykį 
pakliuvo į tokią kompaniją.

nežinodamas kur padėti šimtą vėžiui, suvy
niotų į laikraštinę popierą ir gaidas, ku
rias laikė rankoj.

r\š paėmiau rišulėlius ir paprašiau se

!!ti-;jmn

(dm-!

Nors mes buvom susitarę iš jo paSjūo 
bet nežinojom kaip pradėti, nes ik-tu : 
pirmiau išsidirbę tam tikro ph. m . Bu 
uis “prufusoi ius“ pralūlo:
— Ką tamsta ten popieroj turi?
— \ ežiai. Einuo namo ir žiūriu, ka

va dėl darbininkų
tik tuornui

vai -iii, jei

k ; • i’ •.r.,, . . ■ •1 * irkli! i ai ir nm
' — Tai i’* nm

m

atneš gau :• 
mes is te n i 
savo eiles ii 
nuo tos kovos 
darbininkes, kuri į 
čius taip didžiai a 
skutimu laiku ir kurių 
rankose yra musų ateitie 
— jaunoji karta, LSS. fL 
tasis. s u važiav i m a s r:. y i i . i 
draugus kuodidžiausią a- 
t.vd/in pt Lroii i i nvUovii

Kūmas 
moteris Durni

matai, kad jis gy
“Profesorius

nori
kud

mane pajuokti 
Js-i j 
, .„„u.

P

akydamas tarė.

darbiniu 
m n, rem

1
.1

uan

u tas tm-

ne stovi 
matais i 
savo tik 
(PnimT

proh'sonui i aKis, ar 
“Profesorius” nctiF 

iė net įsižeidusiu.
Nejaugi tamsta

i:.' nesi

v io

prakalbas. K all,ė jo 
seika. Prie kuopos p 
apie 4 naujos narės.

usiViemjiino
1G d. i ugsej i

Pru-

12 d. rugsėjo “Laisvė-^ 
bute ivyko pasikalbėjimas 
keliu žymesniu vietos mote

sukas iš Philadelp. Tartas: 
apie “Moterų Balso” reika
lus ir skaityta tūli rankra
ščiai. Visi dalyvavusieji pa
sikalbėjime tvirtinax kad 
pirmam numeriui Nuplaukė

“Moterii Balsas
Ma-

noma, kad laikraštis turės 
pusėtino pasisekimo.

Drg. S. Reikauskas sake 
• mums, jog būvant Connec
ticut valstijoj jisai užrašė a- 
pie 40 egz. “Moterų Balso.“

Drauge M. Bubliauskienė, 
kain mums rašo D M-mol
io, Mass., per vieną tik 
savaitę gavo 40 prenumera
tų. “Taip turi daryt visi” 
licjjia musų korespondentas.

klaust

nori pajuokti

juoko

Matu, o tamsta, kaip matau. 
Turi tamsta atsiminti, laid

gerai žino,

Liktų, kad oertikrimis “profesorių.”

žinoma, t

mus i pu. u n. tarė

pinamai nei Kritu.... ___
įkaitę net jų raštų ir pasa
koja, tą, kas ant galo liežu-

]\io užeina.

prantame
pasipiktinimas turi pamato, prie

■ i y v i š 11 as S u r,—m as re n g i a s i 
suvažiavimo, kuris į- 

tačiaus vistiek patariame .vyks Brooklyne. Aš abejoju, 
savo draugams susilaikyti 'ar musų moterįs ims daly- 
ruo neprielankių komenta- 'vumą tame suvažiavime, 
ru ir pašaipas Jink tių jau-'Nors ištikrųjų Birutes dr- 
nųjų porų, kurios ėmė šliubą'stė turėtų tuomi rūpintis.

................ i’S vistiek esa-j randasi apie 200 
j .... - . . in‘e Įsitikinę, kad tai lįetuVaičių. Jos išsidalinu-

rodosi, kad ji.s kas.nors apgavo: vieton gy- yl.a grynai privatinis (laly-'sjos į srioves. Pirma vieta 
vų, |teike mechaniškus. v. _. įkas, o kišties į privatinius1

"'visos dirba įvairiose dirbtu- (
} vėse; uždirba mažai. : A IZT A. <i 3 d. rugsėjo apsivedė drg. j ti

",B. Černiauskas su P-le_
1 ėmė duo'es galima gauti per paėtą ir ypa- 

'civilį; vestuves buvo’ ra. ‘ tiškai,kokios til<1 pasaulyj vartojamos.
i •■ . . . j Ypatingai u-laikau puikias sekančiasimas, be jokių triukšmų. | gyduoles:
(Dig. B. Černiauskas prigu- 
di prie LSS. 89 kuopos ir yra

Durnius atsistojo, pavadino mane į 
šalį ir pašnabždomis užklausė:

— Klausykite, nejaugi jis ištikro ma-

— Suprantamas daiktas! Ne tik jis 
bet visi supranta, kad čia mechaniški vč-j bažnyčioje. M<

TUOJAUS BEIK ALINGAS 
g< ras darbininkas, kuris gerai moka 
kii t.i n.esu. Turi mokėt kalbėti angli
škai ir lenkiškai. Darbas, kaipo Lie
tuvių Montello kooperacijoj, ant visa- 

| dos. Alga nemaža. Reikalaudami in- 
i formacijų, tuoiaus atsigaukit pas:

W. PUNDIS, 
Montello Co-operative Ass’n.

Aš savo amžy nesu matęs žmogaus, ku-jtiškam laikraščiui; nei „ . 
ris taip tvirtai tikėtų kad jis neklysta, kaip i korespondentams neišpuola.' 
kad tuomet Durnius tikėjo. Vienok ir jo J Ateityje1 mes netalpinsime 
smegenis pradėjo maišytis ir apkvaišo. Ikorespondencijų, kur jaunos! 7', W/.'.iza.'rT''Zi'U r.PDurnius, nieko_nesakęs, paėmė iš “pro- wrus‘bus peikiamos ir pa- i Adomavicmte. &hubą 
fesoriaus” rankų veži, įucjo atg'.il į popieriG įuokiamos už ėmimą šliuboi 
ir priėjo prie lango. į bažnyčioje. Tegul bus tame

Jis ten ilpidaiką.stovėjo užsimąstęs, ol({oĮv]:e 'pilniausia toleran- 
paskui pradėjo pirštais trinti paausius, ma-!c;i<J. Pilnai pakanka jeigu 
tomai, noredams atsipaikėti. Man pąsidare'p(’.respondentai tik naminės,

r jaunieji ėrnū šliubą. Pa- 
visuomene mokės padati

I prašiau
orione

jm
— Gerbiamas 
buvote nastuk

’ - to\ i. ar jau tei

man ‘

diįsta man tvirtinti, kad vėžiai neraudoni, 
bet juodi! Tai kokiems gi galams tuornei 
uikoma:,pa raudo, kaip vėžys?..

— Tai tik virtas! —- liūdnai atkirto vė
žių savininkas.

— Atleiskite, gerbiamasis! Jeigu męs

lyginimo, tai juk niekad neimsime perdirb

užima pažangioji sriovė. Jos 30 fnUrwall Street. Montello, Maw*, 
I . A . ... .. . i Brooklyne ir visoj Hpiehnkej

n oje.
iVetos “kūmutės” 

labai susirūpinę, kad 
abaugai nėjo į bažnyč

trojanka 25 50c.ir$L

Nuo Reumatizmo ........... $1.00
j Nuo kojų prakaitavimo ... 50c.
! Nuo p< rfa'imo milteliai 75c.
I Nuo pleiskanų ir plaukų

kimo ............................... $1.00
Del ataugimo plaukų ... $1.00
Ni uu vištakių (užtrynimo ant

koiu ................................... 25e.
Tikra lietuviška

•ai vi okių vaistų dėl visokių 
!:c’i Kaip dėl vyrų, taip ir dėl 

Visokius patarimus duosiu 
Klau.-ianti per laiškus, tepri- 
t;k kra-os ženklelį atsakymui. 

• tu.< sutaisau teisingai ir su
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai. visados kreipkitės pas mane, o 
rusite užganėdinti.

Lietuvis Aptitkorius ir Salininku*

FEL. KUDIRKA
Gi Grand St.. Brooklyn.N.V.

NAUJOS POROS.
29 d, rugsėjo op: ivede 

nomas Brooklvno lietuvi.
dešimtinių kruvinai

‘-luicia

.m, Kad aptiekorius Feliksas 
iuo.se ir'dipha su drauge M. 
daiykai- Lenesevičiiile iš Cam

haigč'ą
ratilio ir, nenoro- ,.r;r- j į • I I JY

Velniai žino, vogiau geresnius daiktus ir 
l alėjimo nesėdėjau, o dabar už kailinius 
reiks sėdėti! Kada kailinius pavogiau, tai

I

Baronas prisitraukė prie Durniaus ir

— Baisiai nekenčiu to 
smulkmenomis i;žei‘mm

įhinome, toi tik popieri Jų 
y:. - ; lukst: :Fių, nešimi Gir

:<i!l b'.illK', m i 
lulvkiB'so reilmimg

i atsiimi iii ,had 
ogika. K u.' 
■0.1'110 : jis s 
ihai d an

K u Linkėtina 
laimingo še i 
mo.

Porai
•m

11 mu;
i. Ka-

tekino-

i.i mi-
. dliKtu -ų U
Norėdamas greičiau prieiti prie dūl 
nvle i vandeni nuodu, kuri eerč pi I • ' i 4 4 ’ 1 7

.įėjo matyti savo n 
oadege. vaikui prieg 

vie iau surasti numerį

Uos ir

gystoj
K

butu

pasiėmęs kamštį vieton dešros šmo- 
tndė sugraužti. Jis jautėsi, mūs drau

da jau visi sukilo, tuomet ir Durniu i 
prisiminė, kad reikia keltis. Atsistojęs, 
paačfavo už vakarienę ir pasakė, kad ji< 
būtinai turi eiti namo.

— Apie tai nei nesvajok! —tariau aš.

minei* 
urn.

Daktarė Johanna Baltru- 
į Cleveland, 

kelias

koma: “Jis šoko kaip tigras”, — tai juk ne
reiškia, kad jis šoko, kaip iškeptas arba

Mes negalėjom išsilaikyt nuo juoko, bet 
bijojome, kad Durnius nepastebėtų,’kuris 
žvalges i visas puses, norėdamas surasti 
nors vieną savo šalininką.

Neturėdamas kitokių faktų, kad vėžys 
juodas, paėmė jį dviem pirštais ir bailin
gai ištiesęs ranką tarė:

— Žiūrėkite, jis juda! Kaip dievą my- 
x 'gyvas vėžys!.liu, tai

o

priešą.
Šiomis dienomis Brooklv- I v •

ne tapo suareštuotas Rus
sell G. Dunn, kalbėtojas an- 

Pvislygos. Jis, be-,
blusdamos socialistus, pasa
kė, kad visos moteris, ku i

4. J |
rios tik skaito Karolio Mar-i

T , k'/o raštus, yra pasckėic^.as, LSS. ii kuopos ’ ■ 1 - 1
,su p-le M. Koliriau 
s Nove Havern Com 
ėmė civil’šką. 
čliv.a naujai ])ur 
»'o o; v v e m m o.

JOKŪBAS
nauj

CAFE

E. Cambridge, Mass, 
rugsėjo apsivedė d r

kiniu 
šliuba

bl 1.

ir. o.

L R. Pušini

vvrenee. mm s, - 
’*m ausivem (iri.

lik

bU

imą prie

utį na miujavedziams 
>o šeimyniško gyveni'

Mažoji Vargur’e,

GARDNER
Motai 

: moterų 
<< :.... ♦ Draugystės

liu tmoj arba nelaiminguose 
atsitikimuose. I metus laiko

girsi daug naujo... Tik gaila, kad musų didesnį 
kompanijoj nėra nei vieno draugo, kuris'didinus 
daug ką pasakytų, dabar jis sėdi centrali- 
riame kalėjime už papildymą mažos

iš jam pasakyti šiuos „ žo-

męs į glėbį savo vėžius,

Tuomet ponia Fannie Mil- 
• m. r pareikalavo, kad tas ne- 
pi.’ustaburni; butų suareš- 

11 o -. - i as u ž į že i d i m ą jos ir

50 narių. Per visą laiką jos 
narės darbavosi, kad įgijus 

skaitlių narių ir pa
savo iždą. A beinu 

judėjimu nesirūpi-ai otero

pažangesnių

buvo parengusios dvems 
; > t; ik a I has, kel i at ą pikui k ų 
ir šokiu.

Dabar Lietuviu Moterų 
, i ‘og re sy v i škas S u s i v i en i j i- 

mias rengiasi prie išleidimo

Kada Durnius su visais skubiai atsis 
velkino, žiūrėdamas kur tai į šalį, tuomet j 
“profesorius” jį persiprašė: ;

— Atleiskite man, nes aš kaslink tams- savo organo “Moterų Bal
tos vėžių turėjau klaidą.’ Išsyk man pasi.ro- so”. Kitų miestų moterįs ir 
dė, kad tai vokiečių išdirbystės, bet arčiau draugystės darbuojasi, ren- 
prisižiui’ęjus ir patyrus mechanizmą, paai- ka prenumeratą, skiria iš

idi$ystčs palaikymui

KANCLERIUS

Pahsle-

imam ko- 
nograiinu- 
eiai Ir ri

muos 
teisingą

rod »
TEJSIN GI AUSI A UŽEIGA
253 \l Y THE AVE., kamp. North 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

BOSĄ K STATE BANK

hi jos B A

K o' o (M

I : d< I i; i rp n
turi ).’<

p ms -.nt kiekvieno jūsų į ar* įkalta n;o,

As l o I III . l l'A B? f K MII E KVklAtS 
\ AMJllS v Al bl IJO.J.

1 a j i J na \< ki« č a s Lietuvą 
iau| 'n nii | 10 sijos valdiškas 

Atminkite,
giniitu ms ar pažystamu n.p
.ih. rivskiio visuma t p r l'OSA K STATE BANKA.
,:ž $.‘'.3,00 gulite nutivtiJiO riblię, kui u< s tmp n rl.u uždirbti

• - $1.137.13’. >5
l< ; i f i d ;s . k: < n u s.v ban- 
li i> ų. u . 11- i < i u«, 4 rd ju- 
ili ai 11 m i i i ir išmokėti 
te ju< s ; l.€*SAK STATE

Lai\akortes pnr<’i.<dnn <> imt v'M, p( i i vf\i Im’jv YP kimpanijOB 
ės. K hiui-k ite infermi ciju. Ratui nūs n.t» ikian.e d>kai.

BANK n< | i<| r; s’itt greitu mipin u kaiitiilo, per 
ir b'.'iAie i į i f-kt.ih n.«>• i i < i'; i s i. I <r rsylva

s į i'del'i Hl< į < r : < p> j uis n < i es'Ut-: 
I ai k)\č <• i N’i'v ) d< p: zit; h • - i

SUG1 Į'/.O BRCOKLYNAN SENAS LIETUVIŲ APT1FKOK1US

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

užganėdinti n.ūsų patarnavimu, teipgi,

Beto musų uptiekoj yra atskiras 
ofisas, kur akių specialistas egzaminuo
ja .silpnas akis ir pr t-ik“ akinius.

DR. H. A. MEDOFF 
Buvęs ant kam p. N. 2nd ir Berry St. 
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuviu

Taigi visi, kurie buvote
kurie norite gauti gerą, teisingą patarimą, kreipkite! pas

ĮsiB J
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Tel, 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

mm

ir u 
Non

Svetainėj

x Kanu riskie-

ru ir merginu išdirbtus 
-!< — A. Kaminskienė^.

Apskričio suvažiavimo;

115"kre““ < A. SHRUPSKl
* Pas rnus galite gauti ska-

2 c « p
K ( C rf

70 
A !

KENOSHA, WIS.
27 d. rugujūčio buvo pra- 

kalbos, kurias surengė su-’ffi 
'vienytum jiegom LSS. 58 ir 4' 
or a* oro i..TZ.,n V-

£ i 2 k t 
s’ ‘E 

f ir. . 
Z . W X

ą.
vienbal- V 

i nutarta rengt ateinu,n- J’ 
meta pikniką su vyčiais! /

l-s ys. Simanavičiai 
įvaikius: po $1.— J

•abalaukaitė, J
A. Masnorienė, t

Janulkmis, 
Rimavičia. 
kns Alni n

1UI-, 
M. i 

Žutautus, J. Vaitkus ir AL; 
Žilienė; po 30 c. — V. Jaku-

LAISVE

KORESPONDENCIJOS T klauso tik du socialistu
■ ........ ...... n' tai ne dabar prisiraši-- ------------------------------------- - j .. .

bet seniau.

■bet balsuoti slaptai.
visa

nuo

balsavimo kun.

ma
tyt!

BRIDGEPORT, ( T. į “kalbėtojum” kad

kalbas ir
3 d. vogtojo buvo pikni- kviečia p. A. Nalivaiką. i nešimu"

Žmoni1.] susirinko apie 400.

Lietuviškos
bet nepril u v o

NEW BRITAIN, CO.NN.

šaukta v;u-
lietu-

ir ■

1)

tai
1S

. U.
nedavė.

7 mėnesius kori
m iš

tu *> u*, u s
1,’

jomis

iti
u

tstovų

liaus kas tai i nešė, * /

ir brolį.n et i

GARDNER, MASS.
so-

...

J. D. B.ščiuose.

PITTSTON, PA.
t< 11Konferencija

ki-

M

D. j 
Kai

I 
į w

■ V

’ Šocialistiškas laikraštis 
l“laisve” net maršrutą Mar-

nuomone 
ly vau ti,

“beparti- 
priklauso 

jpartiviai nariai, kurie moka

4 d. rugsėjo, “Darbininku Mickevičių
•r • • • * • 1

Dienoj”, musų tautiečiai ū- į ir publika

Grikis
1 - < i n i ; y i

J J. Gerdauskas, M Noima
nas ir M Čeponis. Nubalsa
vus, J. J Gerdauskas gauna 
17 balsų, kun. Grikis — 14, 
M Neimonas ir M Čeponis

len nei ja 
vri dieno

nu- Į PadolskĮ niekuo savo teisi- 
Re- 'nimo nepamatuoja.

svetimu aruodu, e- c

m a i ko u fe re 
per pamoksi.- 
bus visuotina

...... r, ,, 
Nubėgo pas ku

pimus.
Konferencijos pirminin-

Kas dabar daryti? Išren- 
k a ko m įsi m nueiti pas

tovai. Kadangi 
draugysčių pirm y

DES MOINES, IOWA.
d. rugsėjo, no ilgos

t, mirė Steponas Kušins- LDLD.

sai nėra, bet 
“Meilikavimu l

ir kitų nariu rinkimai. Ka- 
sierium išrinktas Skrituls- 
l'os, sekreto r. A. Mikolaus-

pradeda aiškinti kokiu tiks
lu sušaukta ši konferencija

žnimii
1 > t :t 11 i

uu- susirinko nedaug- bet už tvlėti... Kas nori pasiklau- 
dauskas rezignuoja nuo pi r- ■ 7 1 • 1
mininkystės. Bet apsižiūri 
kad kun. Grikis jau pahc

sykį visos būvi 
ir jų tarne kuni 
Bet kunigas vis

liavimas, šauksmas, staugi- gana peiktinas: publika la-' 
mas neapsakomas. Bet apie.bai pasipiktina ant rengėjų, 
sušo’pimą nukentėjusių nuop» rengėjai nežino nei ką pu-' jį^.^ dalinti 
1 r* z . t i t» < . i vii z i 1 . I * E. .. ? * y 1 _ * a T I*

kun turės apie tai plačia ^karūnai Nejaugi p. Kar-
............... ...... v,. , . „„.i,, .sekas nemato skirtumo tar

iu B. Matulevičiūtė 
os komisija: R. Rise 

apkalbėjimui kas link aukų vičiutė, J Kazlauskiutė ir 
rinkimo “Lietuvių dienoj”. Čeponis. Taipgi išrintka

karės neužsimena

ksnos parapijos, Užlaikio kirti tą dieną moterų aukų 
kaimu: turėjo 33 metus am- rinkimui. Jeigu už dyką nie- 
žiaus. šioj išaly išgyveno 9 gas neapsiims aukų rinkti, 
metus. Lietuvoj paliko 2 nutarta dešimtą nuošimti 
Lukteri (? Red.) o čionai skirti rinkikams. Taipgi vi-i

3 d. rugsėjo LDLD. 
Svaiginančių gėrynių taipgi'kuopa rengė prakalbas 
netruko. ibėtoiu buvo užkviestai

havimą' žmogus nukeliavo į uždaryti diskusijas ir tuomi 
amžiną pragarą. viskas pasibaigė.

\ elionis paėjo is Kauno' Nutarta kreiptis nas sve-

isirmkimu kas ten pra 
kad vyčiai apsiima p( 

tuojaus

laidoti, aukų nebus skiriama jiems 
palaido- penkta dalis, tuomet kilo

Arba pasakymas, 
|laike triukšmo prięš 
šią Ta barą nebuvo

o kilo
tu o mot! T •

• • ! IJCll

a1^1 šalies

Gerdau kac sutiko ap-.ei 
s1 vo vieta jam. Kunigėlis ta 
lytą buvo “nesavam dūke” 
i)- kf'ujisija negalėjo su jno- 
mi susikalbėti. Griežtai at-

tas Lauk
davęs' iuc-

- .visui’ii; pakraipą, vslcs. I _ J . •p, t.( ganeuinimui jų \ 
*S* 1,1 lAuskriLi.; nu'tarė 1i .L .../su-,.......

ties mot tris gavo £200.
Kadangi velionio na 

tikinti, tai norėjo palaidoti ;y šv. Kazimiero di 
su bažnytinėmis ceremoni- Delegatų pribuvo

p. Karsokas aukų rinkėjam^ neliktų vie- 
ja^klausimas kaip rink- pa atgaivinta^tai pažangio-Į Sv. Petro draugystė iš- tuos “aiškinimus’^rašo, mangos Washingtono^žemėje!

lę rujų teisiu- 
dangaus vi- 
kad visokią 

ir . 
to

is neužginčija.

korespondentų ileikis, A. Stkas, A. Klimą- 
Ta komisija žioplinėja gat , kritikuoja, bet viską patvir- pas visas srioves. Gal būt,’vičius, J. Miškinis, A. Pak> 

~ • • ii • _ • -i j • > • I j • v • • 1 —• T J *  1 * J 1 v* T~A V * • y • ■

GIRARDVILLE, PA. Įkų pakėlimu? Kunigas rei- 
Nors čia* lietuvių mažai .kalauja, kad komitetasWmtu 
ndasi, bet jie savo veiki- rinkamas rankų pakėlimu, 

m veik aplenkia tokiusjTuli delegatai įneša, kad 
neėstus, kaip Mahanoy City nominuoti viešai, bet balsuo
ti Shenandoah ,nors ten ti slaptai. Didžiuma sutinka1 
lietuvių skaitoma tūkstan
čiai ir veikimui begalo pla
ti dirva. Bet musų dranga 
shenandoh’riečiai nusiskun-

kiam iš tokiu kalbu. Tiesa, 
. . . . , . v . gal kituose miestuose ir yra mygeriau būti., kad jūs duo- teisindamas buvusį \

- - - j r . r- geresnių SLA. kuopų, bet,; tumet po, penKinę ant
.. ......................... .v.’ ' n usu nuomone, nereiktu jšiu, o tuomet gal dievas

Nominuojama į pirminin-

iš tos priežaties šią vasarų 
stengėsi apsieiti be kamba
rių susirinkimams.

Visai kas kita pas girard- 
villiečius. LSS. kuopa ne
skaitlinga nariais, bet pini- 
giškai laikosi gerai ir per 
jos pasidarbavimą tapo su
tverta LDL^C kuopa, kuri 
puikiai gyvuoja ir užlaiko 
dėl susirinkimų kambarius.

abar manoma greitu lai- 
• ku rti knygynh. Tam ti

kslui Ifeista laimėjimui $20 
vertė.Ą drabužių. 4 d. rugsė 

 

jo buvi\ parengus pikniką ir 
viskas labai gerai pavyko. 
Reikia pažymėti, kad LDL. 
D. 41 ’kuopa tik trįs mėne
siai, kaip gyvuoja, o jau ka
soj turi $50 gryno pelno.

Geistina butų, kad vie
tos lietuviai, mylinti ap- i 
svietą, lašytųsi prie LDLD. 1

būtųjų, kurie aiškins dar- 
Dabar tūli socialistai iš- ! lininiui vargus ir nurody< 

sijuosę darbuojasi dėl SLA.,’kaip jie gali savo būvį pa- 
. _ , . , o ju bosai, nieko neveikda-!

nes svetaines duris pabėga. m- čills s(>cjalistus.
1 askelbus rinkimų pasek- I dina iS )eromi arkliava.
mes, J Skntulskis prašo, kad!
Gerdauskas atsisakytų nuo 
pirmininkystės ir užleistų 
vieta kun. Grikiui. Gerdau
skas sutinka tą padaryti, tik

isiU'.u nuo pirmininkystės 
ir pridūrė, kad tik dabar 

•rinkimas, i pradėsiąs kovoti. Skritul.-u 
onai pri- .Iis užklausų su kuo ir prieš 

il.f jis mano kovoti, bet ku- 
susirinko Tiąėlis nū ko neatsakė.

Patartina kunigėliui tan
kiau lankutis i tokius konfe
rencijas bei susirinkimus, 
gal tuomet išmoksi nors 
kiek mandagumo ir suprasi, 
l aip žmonės turi elgtis vie
šuose s u s i r i n k i m u o s e.

Minėtoj dienoj 
nuo 17 draugysčių 
ir atėjo kunigas Gi 
visa savo parapija ’ 
šiai liepia esančiam komite 
tui užimti vietas svetainėje 
o ne ant pagrindą. Reiškia 
jis čia pirmininkas ir gas 
padorius: komitetas privali

“bepa r l y A’ i ų ” d ra u g y sč i ų 
veikimo.

Kai]) kitur, taip ir pas 
mus da'- yra užsilikusių taip 
vadinamų “beparty v ’u i ’’

šaukti, kad pereita konfe-.draugysčių bei kuopų, kalu 
rencija buvus nelegališka ir,tai: SLA. kuopa ir TMD. 
jos išrinktasis komitetas e- kuopa. Bet jų veikimo Irgi 
sąs nelegališkas. Komitetą!nesigirdi. Mat, jeigu veiks, 
turėsiąs šis susirinkimas iš
rinkti.

Kįla ginčai. Tūli delegatai, visiem 
nurodinėja, kad komitetą visas jų veikimas — tai pa- 
privalo rinkti ne parapija-1 rengimas į metus sykį ba- 
nai, bet draugysčių atstovai. Į liaus. Kas tame kaltas, kad 

’Pagalinus, delegatai paima’j< s neveikia, tai sunku pa- 
viršų. Tuomet kunigas nusi- sakyti. O gal v 
skundžia, kad vyčių ir LKR. mo, kad kuopė 
kuopos negalėjusios išrinkti vės”, o prie jų 
savo atstovų ir reikalauja,!, ...----------------
kad konferencija dabar pa- gerai rėkauti? Jeigu ir pri

erašo nauju narių, tai ir tie 
, nieko neveikia. Bet už 
itų kuopų lyderiai moka so- 

vautų keturi delegatai (nuo icialistus niekinti. Vietos so- 
visų draugysčių po 2 delega- jcialistų kuopos narių ki
tu). Kunigas pasiskiria.save taip nei nevadina, kaip tik 
delegatu ir dar pasišaukia 3 piemenimis. Mat, kai" 
parapijonus. ■"

būrelis jaunu vaikinu, »F A V ’
vaikštinėjat, dainavo 
kias dainuškas, kurios 
cialistams bei pažangiajai 

... jaunuomenei visiškai nepri- 
piemenimis. Mat, kain tik ^nka dainuoti.
1912 m. Lawrence ta>o kuo-,

Tšytis prie LSS. kuopos ir SS. 89 kuopos Reporterio.’mano užmetimų jisai nesu- si melagių 
joje veikti. Reikia pažymėti, ___ ___ ______ ______ ( u , ____, -■ _______ ,______

I .kad prie SLA. kuopos pri-įvėmis ir klausinėja, kas per Tina, tiktai žinoma, prideda- tečiaus jeigu socialistas ko- šys, Paužutis, Alizė ir Pet
ir vienas tas Reporteris. Ne (mas savotiškus išvadžioji- 
u, galėdami surasti Reporte- mus.

;rio, sumanė net j kuopos su-! Kritikuoti p. Kąrsoko “ai- 
je siiinkimą atsilankyti. Kuo- skinantis” neverta, nes jisai 

tokių narių, kurie kalba a- pos organizatorius M Vaitie ir patsai savo sukritikuoja, 
p:e SLA. ir TMD. beparti-(kus gavo ])rarešimą, kad jie bet visgi matau reikalą al- 
viškumą, tai mes, Lawren-'atsilankysią ir prašysią sakyt į nnkuriuos dalyku:'., 
C(.’o socialistai, tik nusijuo- kuopos nurodyti Reporterį, kur paduoda neteisingus is 
kiam iš tokiu kalbu. Tiesa, Gudriai sugalvota! Bet ary vedžiojimus. P. Karsokas.

Jeigu kitų miestų SLA. kuo- 26 d. rugpjūčio, “The Dine,tik sutikęs, kad Bulot 
pos veikia, tai tik paside- ’Parke”, buvo gėrymas svai j jo reikalauja. J 
kavojant socialistams. Lai'galų vietos unijos. Įžanga i ir nuolat agita 
socialistai paliauja jose vei-' parką ^1. ypu.tai. Garsino.' prakalbų niek; 
kę, tai taip miegos, kaip kad;kad bus visose kalbose kai-.kautų, tai, giri 
musų mieste miega.

gerinti. Matomai tuomi no
rėjo daugiau publikos pri
traukti. Jeigu ir kitu mies
tų unijos panašiai riša dar
bininku klausimus, tai ge
niau apie jas nei neminėti.

kirtu mas su

< jums nepatiko (kiti tau-'

P; Karsokaid. Jūs 
daugiau nieko nepažeminate j 

jam neau- kaip tik savo vardą apgin- 
jisai ture-'darni ir teisindami “savų-' 
Chicago. Ir jų” netikumą. Ant menkes-;

jeigu taip butų ištikrųių atėnės vertės išvadžiojimų ne
sitikę, tai Martus su Padui-^atsakau, nes jau ir taip pur
škiu žadėjo turėt daug gar- daug. Monotoniška, ir per- 
daus juoko. Ar tokia agita- daug vietos užims “Laisvė- 
cija negalėjo kenkti aukų jo”.
rinkimui? Taip, tiktai p. Į J. S. Vaškevičius,!

neįvykus su- 'rv(]s 
rengta viešos diskusijos, Di- a,;s , 

J. Kavlaičia.’skusuota: “Ar LDLD. ar gjiriaJ 
___ _________ ’iMD. yra visuomenei nau- bind?, __ ------ _ __ e i • 1 b L’ 12 1 

dingesne?” Didelė didžiuma 'u-ivo

< - i v.mui muse prakaulu, taip ir parake, kau1. y ‘. • ros durnos pelną pasiusti taiuasiremdami i , .../.. 1 1 y
draugijai Lietuvon, kuriai
Bulotai ir Žemaitė nurodys..sius tikėjimo prieša.s, nėjo 

išpažint ies ir t L Kunigui! -', 
sužinojęs a))iu velionio gy
venimą, atsisakė jį laidoti.' 
Tokiu būdu tapo ] 
tas ant miestu kapinių.

Dabar rani iona.i džiau-

gfe.vi»i peaiž
Mafi/.,

A. Galiriska/s.”
Taigi be reikalo p. Karšo 

kas tokius niekus rašinėja 
b* dar pridurdamas, būk aš

i las laiškas randasi pas 
A. Bulotą, ir-dar nesunai- 
jkmlas. Gal p. Karsokas no
rėtų jį pamatyt? i

Karsokas, neprirodęs nei 
mažiausio melo mano kore
spondencijoj, bando ją su-, 
lygint su tilpusią “V. L.” N> 
31. Ta i sės ą m o n i 11 ga! Juki 
it n “tautininkas”, išsvajo- I

'rinktu auka. Nesutikus een- M's nebūtus daiktus . apie , 
trui su konferencijos nutari- '"'VŪ- >’rl.‘'ase visokių me-j 
mais. nutarta visa darbą lik- .Pg.11 veikalav;

mas $2o.00 uz dieną, pade n

niu susirinko gana daug. 
Tik gaila, kad rengėjai ne- 
parūpino jokio programė
lių. Beje, pastebėjau, kad 

be- 
to- 
so-

TaiiiLta kokius maršrutus |l 
skelbia Bulotams ir Žemai- į 

“Laisvės? Nr. 72 p. Kar-jtei jūsų principiališki or-šj 
sokas pripleškino net pusę'ganai “V. L.” su “Lietuva”, r 
puslapio pamokslo, tik gai-,0 gi tokius, kad jeigu ^šie 
la, kad aš iš jo pamokslo nie- j laikraštukai turėtų šneką,: 
ko negalėjau pasimokinti. į tai Lietuvos Šelpimo Fondo
Kokiu tikslu

kaip 'ramstai patiktų, 
socialistu laikraštis v suvienytų draugysčių komi 

tetų ir nutarta pasiųsti

ką ič —po 50 c. Su smulkiom 
tai]), viso surinkta $14.56.

tai j Vakare buvo susirinkimas 
u tei

kia gana vietos duot atsa
kymą, ir tokį, kokis laikra
ščiui ir jo skaitytojams ne- štuolio vardu 330 kronų ir 

i vilniui Vileišio vardu 500

Kaz. Braževičius.

d Telephone 595 Greęnpoint.

H Daktaras J AVSEV1ČE

ę Specialise as širdies ir 
Plaučių ligų.

8---10 ryte 
12—-2 po p;«t 
6—8 vakare.

Nuo 
N u o 
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN. N. Y.

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

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

niii susirinko apie 300. Kai-
bėtojai susirinkusius pilnai
užganėdino, nes kalbėjo t ik y "

Ar r.ori but gražus?
.le-gi: taip, tai nusipirkite Mosties, 

kuria ifii rba Ment hululuni Co. ir vi
si dak’arai »r .a, 'i<’ ’ ai pripažįslA 

i iauUa.
i'paiit moste veidą prieš einant 
per kelis vakarus padaro veidą 
ir skaisčiu. Mostis išima viso- 
snuogus ir dėires-p’čtmus sau- 

nuodegimus ir lašus. Kaina de- 
ė 50e. ir $1.00.

J. RIMKUS,
Box 3G. Holbrook. .Mass.
79.

Prarešiiras vUų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso- 

ki<>.~ rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ku
ki Ližių arba j] parouog tai visuo
met kii-ipkitės ypatiškai arba laišku. 
Ni.rėdamai parduot biznį, parašyk, 

biznis yra. kaip seniai išdirbtas 
kokią kainą norėtum parduot, 

lamas pirkti, paminėk, kokiam 
e nori, kokį bizni ir kiek maž- 

danjr jralūtum įnešti vinilu. Taip-pat. 
męs išpiliiome visokias- anlikacąss 
paduodame .visok as prova^ geriau- 
s'.-ms advokatams kaip loR-aliŠkae, 
taip ir kriminali.'kas. Taip pat ei
name už perkalbi'tuja visokiuose rei- 
k.-.l jose. Visus aujrščlau paminėtus 
dai'-k’is, mes atliekame teisingai ir 
sa-miškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

Lukminas, L. Bangoms, J. 
Vaičių liūnas, J Simanavi
čius, J. Lauška, Orlauskienė, 
B Lukošienė, M Cimont, S.! 
Sosnovskis, M. Paukštiene 
ir K. Pakšienė. Su smul
kiom viso surinkta $70.00.

u >♦

s1 v.\ .

.n

Atydai Lietuvių
< TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS Užėmė VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo gipiinėtns bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turimo

Sutarti su Vokie Įjos Banka
Berline, todėl valinio persiųsti pin uus j tas vietas ant sumos na- 
augšėiaii 800 markių (apie r25 rubliai).

MCSlJ B\NK,AS PO Nuolatinė VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI G VA R A NTUOTI.

iNorėdarni erauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO. Bank.eriu.
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ąve. cor. 7th St, Now York
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Broliai katalikai ir tau
tiečiai, meskit kepures į 
augštį ir šaukit ura! Tegul 
Amerika dreba, nes atva
žiuoja “gospodin” advokatas 
Martynas Yčas. Broliai, ren
kimės iš kalno priimti savo 
svečią. Jūs gerai žinot, kad 
jis neprastas koks mužikas, 
bet caro tarnas ir popie
žiaus pantaplių bučiuotojas. 
Įsitėmykit tai. Organizuoki- 

\ mes, kad ir vėl tie cicilikai 
nepadarytų tokios gėdos,

nuodėmės, 
tai kunigėlis užklausė:

— Ar kartais, mano vai
keli netepei arkliam taukais 
dantį], kad mažiau avižų su
ėstų?

— Savo amžy nesu tokio

Kunigėlis nudžiugęs davė 
jam išrišimą.

Praslinkus keliems mėne
siams, vėd vežėjas atėjo pas 
kunigėlį išpažinties ir išpa
sakojęs visas nuodėmės, pri
dūrė:

— Kunigėlis davei man 
avižų nupirkimui,

Turim iškalno sutaisyti pro
testus ir, jeigu tik kuris ei- pinigų 
cilikų laikraštis pasižios, — bet aš ištepiau arkliam tau- 

turim užpildyti kais dantis, kad mažiau avi
žų suėstų ir tuos pinigus sau

protestais 
visus savo laikraščius. Jūs 
žinot, kad tų cicilikų laikra- 'pasilikau, 
ščiai prieš kiekvieną musų 
gerbiamą veikėją devynia 
galybes prirašo, 
k i t, kiek turėjo

— Mano vaikeli, kas su 
U vim pasidarė?! Pereitą 

tik pamisly'sykį sakei, kad savo amžy 
nukentėti i tokios nuodėmės nepapildei, 

M. Šalčius, o dabar prisipažįsti!
t. Šimkus, Maliauskas ii

Karuža. Bet žinokit, jog M. K. pirmiau aš nežinojau, kad 
čas yra dar didesnis veikė-1 ištepus taukais arkliams 

jas. Kiek iis prakaito išlėio Idantis, jie paliauja ėdę, bet 
man kunigėlis pasakei, tai 
dabar ir pabandžiau.

— Matai, dvasiškas tėve-

kol išgavo vagoną makaro
nu dėl broliu lietuviu! Ar 
tai nepuiki pagelba? Ar ne
gerai, kad turi mūsų bro
liai makaronų, kuriu gali 
gaut pas Olšauskį nusi
pirkt? Kitų tautų komite
tai to negali padaryti ir 
jų pabėgėliai makaronu ne-

(imirus papūgas.

Lamuose papūgą kuri mokė

tą senbernį atsilan-

Bet juk tai dar neviskas. 
Jis mokėjo prisitaikyti prie 
caro valdžios ir jeigu tik 
caras laimės karę — Lietu
vai autonomija, kaip blynas 
iškeptas. Jis nukeliavo ir 
pas šventą tėvą ir gavo jam 
varde, lietuviu pabučiuoti į 
pantaplį.

Sakysite, jog ir Karuža 
buvo Ryme. Bet žinokit, kad 
Karuža tik už durų pastovė
jo, kuomet Yčas ėjo bučkio-’

negu
Karužos...

odei, broliai katalikai ir 
tautiečiai, visi ranka ran
kon, kad cicilikam užčiaupti 
kakarines.1 Jeigu mes to ne- 
padarysim, tai jie ir iš Yčo 
padarys tokią komediją.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gi mines gubernijoje 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIET 
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. 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 TAUP1NIMUI ant 4% metam* nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI 1’0 PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvaranlnojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ- 
TVIRT1NU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
P Al A R.A T.’ iki DI LUEIYIVS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
j>) lęjL h t t. IŪRANDAVDJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G RUM ATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

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

NEW YORK. Borough of Brooklyn.

O)

M

(D E NT 1ST AS Gera pato’
iym« t

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai, geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ĄTAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 

Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų
Todėl kviečiame 

Siunčiant

durių. Bonkn 50c.
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
kyli. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs.
galima siųsti pinigais arba stampomis.

1. SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekoriua
411 So. 2nd Street, kampan Union Av»

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

-> AK TLIKL IN ALL 
KNYGĄ APIE LYTI 
GYVENIMĄ?

Joi dar neturi, tai pasiskubink gai>- 
ti, nes knyga gali greit :šaibuigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

i

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

Ta knyga ivikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hy^ijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 puri, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. t

KAKNA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra- 
Ki daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. 7 arp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
JOSEPH MPMAN. M. 1)

Specialitsaa Moteriškų Ilgų 
314 E. 50th St., New York, N. 1

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

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs IŠti 

riame ir pasakome vi as ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neui 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 Ir 21013.

didžiausia 
s receptai 

daktarų.
aptieks

siųskite

Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Kalbame lietaviikal.

K onservatorija

daktaras

Market

123

I’.
95

y

Visokiems 
t. t. 
šok ias 

Ant 
siunčiu

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubarns! 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

■*3

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... fi.lt

Už.plombavimas ite Ir asgiėlas.
Išvalymas ....................................... |t<
Užplombavimas sakas ..............  tft.tl

Skaudantį dantį dusk Ištraukti ry 
te o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOV
817 Bedford Ave., Tarpe t-re* t> J. DANDERIO

VYRIŠKŲ, IR MOTERIŠKŲ 
ČEVERYKŲ IR 

DRABUŽIŲ

Mokslo Nereikia Jieškotį
iJDelto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką it 
lietuvių kalboN gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokstu 

Nurodymai ir kny£a DYKAI. įdėk atompą. Adresas]

lietuviu Korcspoodencipie Mokykh. 1327 N.RobevSLChica|>«

| Telephone Yards Kšl er lik

TIKRA LIETUVIŠKA A DTW1Z A 
cincAGOJE Ar i ILK A

Savininkas 12 metų praktika
vęs čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST..

WATERBURY, CONN.

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengias’ 

dorai ir teisinę:.! gyventi, bet kok 
iie gauna už tai atlyginimą ir koks ft 
likimas, —parodo vieno tokio žmo 
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už 
imantis, jog skaitosi, kaųio gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo Žmo

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

KAINA TIK 25c.

395 Broad w:
So. Boston, Mass.

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adreBu:

J. STROPUS,
6 Lonng Si.,

So. Boston,

Muzikos
ve) prasidės 10 dieną 
rugsėjo ir eis kaip 
ėjęs visus m o k s I o 

metus.
DR. I.A. LEVITT

S1 ’ RG EO N 1) E N TĮSTAS
■oriausia pirmeiviška užeiga

pasežlaikome kuogorlantilHu vnlitMit. Su didele atlyda išpildai*, 
receptą* kaip Amerikon, taip ir Ea ropos daktarų. Patarime* 
laišku* suteikiam dykai.

Savln'nkaa Ir Provlsorlsv
F. A. JOZAPAITIS

2611 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL
Gyvenimo Telephone DroVer 7781.

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

dantų sustabdau
Ištraukiu be jokio

Paklauskite,

Skausmą 
■ntsyk. 
tkausmo 
pas mane dantie taisė.

NEWARK O
AKUŠERKA

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

O. STROLIENk
Jauniškaiti

S ĮSI Walnut SL.NEWAR, N J.
™ . S052Telefoną. 4()85

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.tuoti, kad jis duotų kelias 

dešimtis dolerių pastatymui 
naujos klebonijos. Kunigėlis 
Įsikarščiavęs sušuko: “At
mink, kas užmiršta dievą, 
tą laike mirties užmirš ir 

j dievas!'' Papūga, tupėda- 
Ima kitam kambary, pridū
rė: “Taip, kaip tu.”

Kunigas tęsė toliau: “Vi
si šykštuoliai užsitarnauja 

j dievo rūstybę!” Papūga vėl 
šoko: “Taip, kaip tu.” 
Kunigas nežinodamas, 

kas su juomi ginčijasi, la
bai perpyko ir pradėjo šauk
ti: “lisi bedievis, jei išdrįsti 
tyčiotis iš bažnyčios ir iš 

i dievo tarno!” Papūga dar 
Į garsiau atsiliepia:
i “Taip ,kaip tu.”

— Plūsti, netikėli!
— Taip, kaip tu — atsako 

papūga.
— Meluoji, tu, niekše!
— Taip, kaip tu.
— Esi beprotis!
— Taip, kaip tu.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE

piknikams, šermenim* G 
Darau visokius Medalius u »)• 

; atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavimo pri- 
samjielius.

A. STRUFA3
Novelty Manufacturer

Ferrj SI., Dej>t. L. Newark, N, J.

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

P ATA R N A VIM A S VISOSE 
K A L BOS E.

Kreipkitės prie

R. GAYSON & CO.
B A1 ,T RE N A S, M en ad žeria.
BANK ST., Room 7

WATERBURY

taip-gi norim-'

sėdėjo, atsistojošauskui.
šakar-Makar.

pęr duris.
B. B.

Priėjęs

Valstija

būti pasekmingai gydomi 'Pamištos

Redaktoriai musu sriovės, 
>risipirkit atramento, po-

lėtumet atlaikyti kova su 
tais rėksniais cicilikais. O 
jūs, paklusni katalikai ir 
sandoriečiai, nepragerkit 
pinigų, bet laikykit, kuomet 
atvažiuos Yčas, tai jam ati
duosit, kad jis galėtų nu-

bės, pradėjo šaukti:
— Būk prakeiktas per 

amžius!
Tuomet papūga įlėkė į tą 

kambarį, kuriame kunigas 
jam ant

Ne vieta žmogų puošia.
-Dailiai apsirėdęs jaunas 

vaikinas voliojasi purvyne 
ir negali atsikelti, 
policmanas ir sako:

— Kaip tau negėda to
kioj vietoj gulėti?

— Ne vieta žmogų puo
šia, bet žmogus vietą — at
kirto vaikinas.

Pasitaisė.
Kunigėlis gavo naują ve

žėją, kuris po kelių mėnesių 
tarnystės atėjo pas jį atlik- 
ti išpažinties. Kada jau iš-

— Taip, kaip tu, taip, kaip 
tu!..

Kunigas nusišypsojo ir iš
ėjo

Jis irgi galėtų.
Tūlas jaunas vyras, labai 

mėgo pamėgdžioti kiekvieną 
vyrą ir tas jam gerai sekėsi. 
Sykį jo moteris klausia tu

— Ar tamsta galėtum Vi
same kame pemėgdžioti ma
no vyrą?

— Su mielu noru, tą galiu 
išpildyti, jeigu tamsta su
tiksite

Mano
Ypaiiškas 
Pranešimas
Vilties.

AA noriu susipažinti su kiekvienu scr- 
cnnCiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kati jie mane 
Žinotų, teisingi) draugą ir gerediiri — 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš esu—ka uS 
esu padaru praeityje Ir kad žinoti) apie pra
kilnų darbiu kurį aš dabar veikiu. IR mano 
paveikslo jus g-.iUlc matyti, kad aš užsiėmiau 
■aediciuos prnktlkavimn per daugel), daugel j 
metų. Mano plaukai dabar yra pubalų dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinųjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tns se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žluo. M noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras l>ei moteris 
savo negulės man atnefitl). AR Jiems teisin
gai patarsiu. leiskite man būti jusi] draugu 
ir geradariu, Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir Utuitykitc mano pra
nešima vlltlea.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakim.Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (henioroidai). 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai 
namuose už labai mažą užmokėsi

Mes

ir chroniškų ligi; kaip Syfilis ai ha Kraujo užuuodi- 
jiinas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstu Negales 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Jojo pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. .Ii yra 
sandeliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—■ 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų sval- 
kata, stiprybė ir gyvingtunas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nusiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vaitą į svei
katą ir pasinuudokito jos laiku paduotais patarimais, .lys patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk Havo pilnų vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stenipą, kad laiškas pas mus ateity greitai.

Dr. J. Russell Price Co., luoo-o so. Clinton st„ Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus paaiysti visai dykai, apmokėta 

pačta jtMsų brangią inedikališką knygą.
Vardas ir pavardė........................................ ....................................................................

Gatvė ir No.................................................................................................................

Matulaitis
419 BOYLSTON ST.. BOSTON,MASS

Ne'ali didžiojo miesto knygyno, 
Offiso valandos: nuo 10—12 valandoe 

Nuo 7—9 vai. vakare 
šventadieniais nuo 10—4 po piet.

LI ETŲ VISK A

APTIEKA
LIETUVIŠKA

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

Ir visokias kitokias gyduoles nuc 
visokiu ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenut

BROOKLYN, N. Y.

armos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pil kite pas mus farm -s did’iau- 

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendina
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
darn pirkėjams wararitumus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktu? be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtu* 
visokio didumo farmų parduoti? iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžen.e. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mes neišdirbtos, geros.kuri parduoda-

_ ma visokio didumo plotais, pigiai, pa 
•' 1 $6.00 aker:s ir brangiau, ant lengvų 
f išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
& žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
i išmokėti. į ydamas tokiu* būdu ge- 
| riaušių farmą. Pasiskubinkite nual- 
? pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
| gyn. Atvažiuoki4 p-.“ mus, męs už- 
1 tikriname jus, kad surasit farmų pa- 
Į gal savo norą, ir už ką būsite mums 
? dėkingi. K vie 
I hininkus
1 gražiam ir sv ikame krašt 
P pilna apli «k vaikams mokyklų, baž- 
i nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
!, kelių, a,, ‘nkė pirklybinio miesto 

Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose farmas, ir jums taip 
tiks ant mūsų f .rmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite, 
site ant farmos 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4e.

Tikras adresas:

A.KIEDIS & C0
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

fl

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. IIENSAS
69 Gold SL,

BROOKLYN, N. Y
Telephone Main 7529.

me visus miestų d«r- 
ir bi nierius apsigyventi 

kur yra

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

Turt- 
u užtikrintą gerą 
laiku farma pati 

skolas, ir jūs lik
tu rtin gaiš farme-

Michigan.

MM
■

j
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St.

HL

IK,

Box 604.

Clear*, Hl.

N.

N.

A. Meškauskas, 1222

Maršalka J. Gamis,III.

m.
m.
III.

m.
111.

kas

Eatson, Pa. 
kas r'-nil

Et.
pa-

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

/v'* I. r L .i-' < * J-!

LAISVĖS ŠONŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis 

312 E. Centre
Airmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centre St. 
?rotokolų raštininkas A. Ramauckas, 

St.

Fin. raštin. W. Stnimlli*, 
1814 So. 50th At*., 

lldlnlnkaa F. I-apinskl,
P. O. Box 1109,

SESUA ANTRA..

<

iZ

w.
W.

i .
ta*.

Z
III nc

John MikuliiHtik, R. E. J>. a

4

O

7

as 8

Kurie muzikan

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

vienbal- J. M ARTU AITE

3. Kuopai pairus,

0

KODĖL NESIGARSITI K LAI
jeigu NAUDA YRA

ANT LYTIŠKU ORGANU

Mm.....

LANDES

Ncatldtliokita

K.
140 EAST įZ ST,N.p».

i
> - '

DR. LANDE S

lė labai veiklus. 
priulėjiiH vnrtoti 
ir kol suviirto-

tai ištikimiausias lietuvių drau- 
kad

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorim 
229 Bedford Av» , BrooJkljna, M. Y.

Kampas North a-to* jatrta.

nauduotifl gyvenimu ir jo

Box 9(i, Iron .Mountain. Mi^li.

Akušerkaį 
?*SaiKUsl karsą Woman* ą

College, Baltimore, Md ą
atlieka savo darbą & 

gimdyme, taipM suteikia viaokia* r-idaa 9 
ipaRtJba <nvairlo*o moterų ligos** į?

F. Stropiene,tu^J“.V.‘<Z I 

«O .BOSTON. MASS W

“Trejos Devynerios” (Trejanka) —
gas gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. Tačiaus reikia žinoti, 
tik tikrai lietuviškos. Jų tai ir reikalaukite aptiekosc, bet jei nerasite, 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c. o tuojaus aptu
rėsite.

PROTOKOLAS 
Augščiausio i Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoj 7-to 
Suvažiavimo.

Atsidarius antrai sesijai, 
buvo delegatų vardašaukis, 
peršaukė sekr. J. I Aleksis, 
iš delegatų pasivėlino šios y- 
patos:

J Liepa, ant 2:50 m i n. A 
Maseliunas pranešė aplei
dus 2-rą sesiją, kaip 2:30 ir 
J Ramoška nuo 6, pp. abiem 
šluotas pavelinimas.

J A. M ašelių no vietą, ku
ris buvo maršalka, liko iš
rinktas vienbalsiai G. Par- 
<-evskis.

didelių diskusijų, nekurie 2- 
ros kuopos nariai moteris 
taip nužemino, kad jos nie
kam daugiau netikusios 
kaip tik blakėm gaudyt ir 
tokios moterįs, reiškia nega
li dalyvauti su vyrais sy
kiu. Ant galo nutarta pa
siunti nė t kuopom p ra neši- 

’ nius, kad iš kiekvienos kuo- 
’.pos išrinktų po 3 komisijos 

narius dėl suforniuliavimo 
pieno. Priimta vienbalsiai.

2, Kad kuopos pačios be 
centro tarpininkystės išmo
kėtų ir priimtų įvairias i- 

ui išduotų 
Sumanymas

Įvairus dalykai.
1, narys 5 kp. A Gustau- 

skas reikalavo pašalpos 
šaukdamosi į delegatus, ku-

tik raportus.
atmestas.

i 3, Kad visi 
; užsimokėtų iš 
'mėnesius, sumanymas atme-

AI’LA. nariai 
kalno už tris

3-čios kuopos įnešimai.
1, Kad centro iždininkas

ris buvęs sueistas laike jo, vžsistatytų didesnę kauciją. 
Atmesta vienbalsiai.

2, Kad turtų kontrolės ko
misija butų renkama iš 4-ių 
i narių vietoje 3-jų —atmes
ta vienbalsiai.

vestuvių, (darant mestines 
dišių daužyme). Po didelių 
diskusijų pripažinta, kad jis 
sau' biznį darydamas sutiko 
nelaimę, o tokiame atsitiki
me konstitucija nieko nesa
ko, tad ir suvažiavimas su
manymą atmetė, 24 b. prieš 
18.

2, Narys 5 kp. J Mitkus gijos parašu ir nariai turėtų 
sirgęs suviršum metus lai-jjuos naudoti; 
ko, aplaikęs pašelpą ir liga 
tesėsi toliaus, sulyg konsti
tucijos taisyklėmis, minėto 
ligonio stovis liko apsvars
tytas sekančiai: 1) nutarta 
užklaust ligonio ai ’is rei
kalauja nuo draugijos dau
giau pašelpos? ir jeigu taip: 
tai centro sekr. atsišauks į 
kuopas, kad paaukuotu ne
laimingam, tik vienu sykiu, 
priimta vienbalsiai.

3, K Baltrušaitis sirgęs į-

4-tos kp. įnešimai.
1, Kad APLA. pasidarytų 

savos rūšies žiedus su drau-

sumanymas 
atmestas vienbalsiai.

8-^os kp. įnešimai.
1, Kad panaikinti prievar

tą skaitymo organo ir mo
kėjimo už jį. Po didelių dis
kusijų ir visokių nesusipra
timų Įnešimas priimtas visų 
prieš 8 b. (tam pritaria ir

2, K'jil organas nebūtų 
.aisvė” bet kokis Įeitas 

laikraštis. Sumanymas vien- 
vairiomis ligomis ir nepildęs balsiai atmestas.
daktarų nurodymu gavęs iš
APLA. $91.00 reikalavo ir 
daugiau už ilgesnę ligą.

DELEGATŲ ĮNEŠIMAI.
1, K. Varašius paduoda 

Vienbalsiai nutarta nemokė'- sumanymus, kad kuopų pi- 
ti daugiau patol, pakol ne- nigiškas ir kitas nejudina- 

mas turtus nebutu užrašo- 
mas ant ^rokio sukraipyto 

į vardo, bet tięsiai ant APLA. 
kur angliškai (Supreme Lodge 

of Lithuanians of America), 
priimta vienbalsiai.

i 2, Kad kuopos neleistų 
Lsavo turto (ir nedarytų jo
kių aukavimų negeistiniems 

'dalykams, arba darant ko
kią dovaną, nedaugiau kaip 

kuopai susitvarkyti minėta- $‘^5*00 
me reikale. | naudai,

1-mai kp. pastebi, kad bu- Si^j* 
ų pažymėta ant įstojimo \

rių naujai {stojančiam na-1 paimtas į cetrą, 
riui į APLA., priimta vien- vienbalsiai, 
balsiai.

2, Kad atspauzdinti ligo-'hunui naujos konstitucijos, į 
laikines'komisiją įnėjo šie draugai: 

r Varašius, Jos Kaževa, 
I? Pikšrius, I P. Rasinskis, 
Jos Mickevičia, G. Parčev- 
skas, V. Armanauskas. Pir
mininku konst, komisijos K. 
Va rašius su kuriuo visuose 
konstitucijos reikaluose rei
kia susižinoti.

paaiškės ligos pasekmės, 
dalykas paliktas ištyrimui.

4, Narys 2- kp. K Petrikas 
reikalavo pašelpos, L„_ 
sirgdamas negavo, ir su lyg 
2-ros kp. fin. sekr. K. Za
bielos nurodymo, kad ligo
nis neturėjęs teisingo dak
taro paliudijimo ir tokiu 
būdu negavęs pašelpos, da
lykas paliktas pačiai 2-rai

išskiriant 
priimta

PERSKAITYK!

GERAS
LINIMEMAS

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra fos dienos, kad nepri.sieina vienam iš šeimynos 
narių tok; vaistą vartoti.

SEVERAS GOTHARD OK
('Severus Got kardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimontas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė ucapibran/'intji norint, ap 
turėti palengvinim;} nuo

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

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

Sk.utj kite Aį . laišku :
Muno motoris 1.1

(lunkite Soveros Preparatus nuo savo aptiokoriaus. Negalint gauti, ui- 
sisnksk tiesiai nuo uiųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Muomi pranešam visom* draugi
jom* ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU- 
Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausj beną ir orkestrų už prieina* 
minusią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaij 
pasilinksminimų. Taigi visoa lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis j L. M. Unijoa ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos {vairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienan 
savo pilnam nariui.
tat neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėte* 
xorlos yra išdudamos kas trįs mėne 
šiai naujos, todėl samdytojai malon* 
kite pažiūrėti, kad kortor. būtų tei
singos.
pradėjo atsirasti tokių 
kurie nepriklauso prie Liet, 
tų Unijos, bet pasivadina 
h grajina po vardu L. M.

Liet. Muzikantų Unijos
bei repeticijos būna kiekvieną sar* 
don vakarą po N78 Grand Btraat 
Brooklyn, N. Y.

Męs tą padarėm todėl, kati 
muzikantą 

Muzikan 
unijiatah 
U. 
praktikai

®S5S*> Skaityk! 
Buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokiu 
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
adresuokiti. G. A. BARONAS, 
P. o. g. o. McKees Rocks, Pa.

turtas;* ■ - -l»blankų, ar yra priešingų na- 'pairusios kuopos turi būti 
priimta

Si n
M

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašya 
pas mane "Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės ?2.50, 
a., gaus dovaną 

knygų i------
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at- 

_ naujins, gaus
j knygą ->uc. Kas iš neskaitančių 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaus 

' knygų už 50c., senas skaitytojas 
' gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
i “Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 3!>c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina melams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščius per mane, liek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamų!. Knyga* 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

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

k'.
M

FA fe /

DRAUGUOS, KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ" 
SAVO ORGANU

r. L. A. D K-J OS CENTRO VAL
UI BOS IK KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
vertės žvairo pirnmnnKas J. dl. Maskeliūnas 

zujo t.vi well bt., 1'lLl abuigii, Fa. 
l'amminko pagelbuunKas J. A. Kukas 
<>ui.j Stayton ou, N. b. lTlU»t;urgu,i'a. 
Lciitru OfKrelurius J. 
1111 Markei oi., N .S. 

ibiu 1 zuinnikas K. 
(k Caisun OLs.jS.S.

i uiių Aoiilioies 
U riakis, 

Jid Sixth St., 
Urnez.18,

Maziukua 
l’itt&bui gh,

1' Uibui g h, 
huiiiibiju;

LIET. SŪNŲ IR L’KTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL, 
VIR61NINKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevičis,
1012 So. Main SA 

Vice-pirrnininkaB B. Vosylius,
blįo Island Aya.

Protokolų raštininkas O. L'žbalidti, 
622 liulin St.

Finansų raštininkas P. G. Aleksyną** 
1516— 14th Avo. 

Iždininkas S. Buzinskis,

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “LAISVĘ”!

Charleroi, 
14Z9 KeedbUale bl., 
N. b. l'ittobuign, 

Markūnas,
Zi;;v r oi nes iJt., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių uuresai: 
1 kuopos — J. 1. Alexis, 

(J. t>ux 344 Noriu Diamona 
i'ltlsuui gh, 

kuopus 1'. !'rancikevj'. iUb, 
ZZZ gagamai e oi., Espieui, 

l'iilsuuigh, 
kuopos, J. Galgmas, 1'. u. Debt

Laupurex, 
kuopos ig. Rasinskis,

2U5 boho bt., Pittsburgh, Pa. 
kuopus, J. h.velkauskas,

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

ZZZ8 Forbes bt., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A. Palučis, ‘

2123 Wrights bt., b. b. Pittsburgh,Pa. 
ii kuopos, K. btasinskas,

Box 283, Arnold, l’a.
10 kuopos, V. b. Kiukas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Ixxnnis St.

Susirinkimą, at.-m.ūna pirmą nedėt- 
dienį n.ekvieno menesio, 1010 

l'a. .Main S.., Z vai. po pietų.

i'a

Pa- i
113, i

VALIO R t C. L. 1. D. D. MIRTOS, 
___  CLEVELAND, OHIO. 

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Air*.

Vice -pirmininką* I Rimkus,
1 ^30 Russell RA

Nutarimų raštininkas K Petrikonis,

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJA
S'ujidtda ii jtkitrtų gydančiu ioliy ir iaknų.

Sutaisyta au degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu del skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, uetnalima, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krūtinėje ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkufną ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį 4itU lydančią 

augmenų užmerkti j viena kvorta čyato apauto 
ir tiek pat vandens, arba (Svirti čystame van
denyje ir po ią valandų gerti po pu»c atiklebo 
arba mažiau.

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street x o numeriu 
157 C rand Sheet.

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. f.

st.
30

1025 E. Pine 
■'inansų raštiniu. P. Pėtčiulis, 

1227 E. Pine 
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintickas, 
615 W. Pine 

Susirinkimai atsibūna paskutinį 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai.
Kare Juozo Maigelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

Finansų^raštjnii.kas A. Banialis, 
1830 E. 17th 9A

Iždininkas T. Ncura, 
2202 Hamilton Ava.

Kasos globėjas V. i vanauskiūtė, 
1452 E. 33rd SA

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare auš 
Star svetainės, 2041 Hamilton Are.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnesia 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
taines, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų k ra at u vi,
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojam* 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, M el ros* Park, 

Protokolų raštin. A lėk. Morkus, 
907—22nd Av*. M*lr**» H*r*.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKŲ DRAUGYSČIŲ. SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Kdnjitetas: 
Pirmininkas 1*’. Kalpokas,

183 Roebling SU Brooklyn, N. Y. 
Sekretorius T. M. Lisayus,

183 Roebling St. Brooklyn, N. Y. J 
Stubos antrašas: 358 So. 3rd st.

B rook lyne, 
K. Vilkas, 298 Ixionard St. 

Brooklyn,
M. Byla, 58 Gansevoort St. 

New York, N.
SU
N.

MalraseAJI
P. O. Box 1109, Melrose Park, 11L 
Iždo globėjai; W. Janėnas Box 675 i» 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Metros# 

'Park, Ill.
j Maršalka: A. Plėštis, P. O. Bos 
(676, Melrose Park, 111.
. Susirinkimai atsibūna kas trečią 
’ sakaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
i James svetainėj, 23-čia Avė. ir Laka 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

K. Kriaučiūnas, 538 Lorimer 
Brooklyn,

A. Sangaitis, 231 Berry st. 
Brooklyn,

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

M. Bepirsčiutč, 223 — 24t St. 
Brooklyn, N. Y.

P. Raibužiutė, 317 So. 4th st. 
Brooklyn, N. Y.

J. Samulevičius Sąjungos rekomen
duojama perkalbėtojas (tluinoeius.) 

375 So. 1st Street. Bklyn.

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-ST18 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton,
Finansų rašt. M ar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Eas^n
Kasos g’obėjai:

A. Biga. 1021 Elm St., Easton, 
Pine SL, 

Easton, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikua, 
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, 
111.

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

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

Pagelbininkas J. Werdauskir.
Susirinkimai ..tsibūna kas U-----

nAlėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan. 111.

Vi
0

SVEJE

SERGANTIEJI!
I

Ai< NUSTOJOTE SVEIKATA 1* «£ A8TI
Diena pa dienai, a*et** 
ažviima gydymą aergančią imaalą. 
Peraintatykitc a*s, kiek ai Ikgy- 
džiaa, 
Jeigw 
lojant 
naulat

> vienbalsiai.
4, Išrinkti komisija apdir-

nių lankytojam 
blankas, ant kurių pasirašy-, K. 
tų ligonių lankytojai, laike 
lankymo, priimta vienbal
siai.

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBAI 

Pirmininkas J. Čebenauskas
420 So. Chestnut St

Collinsville, ML 
I’irm. pagelbininkas P. Tapeika,
424 So. Chestnut St., Collinsville, IM. 
Nutarimų‘raštininkas A. Dzidolikas,

*158 E. Wickliff Ave..
Collinsville, HL 

Fin. Raštininkas F. Skamarakaa,
416 Wickliff Ave., Collinsville, HL 

Iždininkas J. Will imat.
837 Central Ave., Collinsville. HL 

Susirinkimai būna kiekvieno mėna- 
šio 1-mą ir 3-čią nedėldienj, l-m» va
lančią jm> pietų, Sallel salėj, kampa* 
E Main ir N. Morrison Ave. Collina- 
ville. Illinois.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

ELIZABETH, N. J.
Pirm. S. J. Liutkus, 211 First St.
Pirm. Pagelb. V. Budriukė, 

108 Inslee Place, 
Nutarimų raštininkas: S. Merkis, 

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokas, 1 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis,

234 Clark 4'1. r
Iždo globėjai: E. Makutienienė, 

149 Clark 1’1.
D. Grigutis, 

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir diaugės, kurie dar ne

turite organo ir nepridavei savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo
ti atsakymą.

x KUOPŲ ĮNEŠIMAI.
1-mos kp. įnešimas: su 

centro pritarimu —
1, Įvesti posųiertinį sky

rių, į kurį butų mokamos 
atskiros mokestįs ir iš to 
skyriaus butų išmokama po
sme rtinės, kaip vyram taip 
h jų moterims. Įnešimas 
priimtas visų prieš 2. ..

2, Padidinti posmertines 
mokestis (nariui mirus) nuo 
$125.00 iki $150.00. Priimta 
visų prieš 2.

(Pastaba, jeigu pirmas 
skyrius bus įsteigtas, tada 
lak šitas) — balsuojant rei
kia atkreipti į tai atydą. ,

3, Kad pakelti posmerti- 
nes mokestis (mirus vyro 
moteriai) nuo $50.00 iki 
$75.00 sumanymas atmestas, 
visi prieš 5 b.

2-ros kp. įnešimai
1, Kad priimti į APLA. 

moteris sykiu su vyrais. Po

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-r o Richter* lo 

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nu*< 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
tSc. tr 60c. buteliuką, viso** aptiekoa* *rbs 

stačiai nuo
P. AD. RICHTI’R & CO. 

74-UO Waahlngtoo Street. New York N. tf.

Prlslunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant l.vtlgku organu vyrai, 

kaip tai nerviti, paliks iftgydynti ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, eudauno gyduolė, 
kurloH išgydo Jau tūkstantius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser- 
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken- 

la Jums betvarke netvlu, kad nustoct 
vyriškumą, kati esate ntisllpnejeslam 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, u>,ketėjimai viduriu, nevirini- ; 
mal skilvio, Inkstu ligą arba kilos ligos i 

•mielus sapniai, baime sutikti 
k ip tai daro nekurie. ptvllkste 
per vartojimą gvduolhl NOVO.

Jamis gyvtųiimas įkirije »ar 
visokias gyduole* ir Jaučiat** 
blogiau, tuomet, aleka ■*- 

laukdama*, kreipki*
prantanti daktarą ir 

DR. LEONARD 
Jia jama be pinigą

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydaa per 20 matų 
riaukia* liga* ae didžiausiomia pa*

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:

Vidikas, 229 N. 6th St,
Philadelphia,

Kurlra’ia, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

J. Karalius, 1840 S. Halated St.,

ptislęs, i 
įtnotdiis. 
Išsyib nti . .. -------- ...
Gyduoles tas I trumpa laiku padarls Jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir Jo | 
ypatibeins. Del atydos, Idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
rls, Ifisiunsmo Jums DYKAI koinplotlšką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlslunste munw savo antrašą Ir 
fiavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženklo- 
ea arba sidabru del apmokejlma llcšu 

persiuntimą. Maloneklte atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža degute, bet 
komletlgkas kursas tfcslgydymui, ag,lėkti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai tėalgydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
aeatkieiroklte. talp-gt praneiklte kaklam 

ndntma ir mea duoles.
Pa.

aikrtt'w* kraajo, pilvo, širdie*, plaa*, 
šią jaknų ir tt.

Dil gydymo nervų tr lytiškų hgą 
taria vieiema gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-epindaliai, per karią 
■uatyt kiaurai kūno. No kiekvienai 
daktaras turi tokiu* aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapamo.
ant rytojas*, bet taojaa ateikite pas

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

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

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS. 
I*irmininkaą J Vasilaitis, 

1021 I^a Salle St., 
Vice pirmininkas P. Sadula, 

824 Jackson St.,
Nutarimų sekrt. G. K. Budria, 

1915 Ja” Eye See Ave. 
Turtų sekretorius J. Žemaitis, 

1183 N. Wisconsin St., 
Iždininkas N. Vaitiekūnas, 

931 Walnut St., 
LBD. laiko savo susirinkimus

trečią nedildieni kiekvieno mėnesio, 
Winter Hal’, 412 6th St, Raci- 
ne» WU

LIET. ŠVIESOS DRAUCYST® 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

P. O. Box 128, Ansonia, Com* 
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Com* 
Finansų raštininkas P. Kageišia,

1 N. Main St.. Ansonia, CoM. 
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Com* 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Cons* 
Knygiaus pagclbininkas A. Yakštya,

103 Liberty St., Ahsonia, Cona. 
Knygiaus raštininkas P. LabanauskM

491 Main St., Ansonia, Com*

AMALGAMATED CLOTHING , 
WORKERS of A. PRASER1Ų 
58 SKYRIAUS KOMITETAS! 

Pirmininką* A. Mačaitia,
109 Grand St, Brooklyn, N. T« 

Protokolų raštin. J. A. Bekampis, 
183 Roebint BL, Brooklyn, N.

Finansų raktininkas VI. Jiečhia,
67 Stan St., Brooklyn. N. T*

*
?
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Mo- 3 Orr Street,

ap-

S. Vaicekauskas.

a- wst.a PAJ1ESKOJIM/J I ’ajieškau
mitinga. Manoma, kad susinai. I’tiriu

■; »or>

J. Cannon

Apsisaugoki k

(I5(.įmainyti Amerikos pinigus

FORNICIUS!
o.

PARDAVIMAI.

1620 Melro.-i SI

važiuoti

suti
irgi eina m

del geresnio

tuojau1 m ei
namo,

ne

viją už tai, kad miestas vai

Ryti ir nueina į aptinką nu-

su-

susirinkimas LDLD. 1-

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS. JEIGU PIRKSI

Musų kainos daug žeme
snės, negu kur kitu r

Jis 
jj

PARŠU)! (>|) \ DUONK Ei’YK LA 
Biznis gerai išdirbtas, reioj vieta

i Didelis sodas 
mė derlinga;

i ki pieva, du

A. MUREIKA,
CJ 4" l-iA/il

Pajieškau savo pusbrolio Klemenso 
Sinkaus, Kauno gub. 
to, .Akmenės 
mo. Pirmiau 
žinoti', bukit

sunąus Juozo 1!
Kuršėnų stot ii 

llų, meldžiu ai

’« Pradžia 8 vai. vakare. Visi teliais, tai nei vieno jų ne- 
nariai malonėikte atsilanky- rado. Tokiu būdu ir dingo

C t.

Pajieškau brolio Erano Bagaehins- 
ko ir Andriaus Barsdaicio, abudu 
gyvena Minersville, Pa. 'Puriu svar
bų reikalų, teiksis atsiliepti.

. Bagaehinskas,
29'1. ko rest vii le. C t.

Kapitalisto” ir savuh pini-

Alsišaukit tuojąus.
A. Liutkus, 

(Lietuviškame Tautiškam name.) 
<>70 N. Main st.,____ Montello, Mass.

Mol iejait is,
,__Milwaukee, Wis.

PARŠU)) ODA DIRBTUVĖ.
*lei priežasties nesveikatos par

duodu pigiai kost.mnieriška kriauėiar- 
ii< (kriaučių dirbtuvę). Per ilgų laikų

žmogus jį sulaikė užklaus-

S i an I itj pavie- 
vals., Soblauskio kai- 
gyveno Chicagoje. Kas 
lai p gori pranešti.

me mie Jee Parsiduoda pigiai iš pr 
žasties užsiėmimo kitame bižnv

Pajieškau draugo Bronislovo Re; 
so, Kauno gub., Eiriogalos vai 
Pieikapų kaimo. Seniau 
Brookiyne, N. V. Meldžiu 
kas ii žino, atsiliepti.

gijų atstovų konferencija;

, Hill-

J. Abraitis, 
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo brolių Petro ir A- 
|dorno. Metai laiko, kaip nežinau kur 
randasi. Meldžiu atsišaukti.

1 W. Milvid,
Box 45, Studa, 1

IŠSIRANDA VOJA švie-

Isai milžiniškas mitingas ren i
! čiamas tuo tikslu, kad P'l’«’.yVentoj kolonijoj. Gera proga no-

linčiam įgyli savo kriančiarnę.
Parsiduoda visai pigiai už kieti,

i !<>

111 > r;> 111

g as.

&

«

AT'.,

N* 
G

Dabar goriausias ir
uzsisa-

PARSIDUODA
šiurepering

1 {mamą
h-e s Jon

B 
kiT' j. VlETiNES ŽINIOS 'sirinkhnas LSS. 19 kuopos. Ida4ščjo iš aptiekos su mil-

pie dabartinį *

Pajieškau gero kostumie- p?i?p%’. Motollų kftimo- Mel- 
«• v* i • i* uZlU HvSlfiailK vi •

IJSS. 19 kp. prakalbos.
Šį utarninką tautiškame tL 

name LSS. buvo parengusi 
prakalbas. Žmonių buvo pu- j 
sėtinai daug. Pirmininkas 
A. Jurevičius pirmiausia, 
pakvietė kalbėli J. šūki. ee

i $240.
Sekrt. černauskas. i Taigi 

------------- ' gavikų.

riško kriaučiaus, kuris galė
tų atsakančiai dirbti.
kestis gera ir darbas ant

Tel. Orchard 37KJ.

MIK. KARUKŠTIS
— C A V F, —

d. rugsėjo Webster i 

New Yorke, buvo kon-' 
s rusi] dninorių drau- • Socialistai?

į nedėidienį Madison

Ansonia, (lomi.
75—78

JOHN KULBOK
CAFE

z Dideh's hotelis, go ra yieta pa- 
keleivingiems, kambarį-i itai-

BJ

kų streiką. Nurodė, kad 
visuotinas 
r lietuviai 

darbininkai turi būt prisi
rengę stoti simpatijos strei-, . . , .... ,
kan, jeigu bus pašaukti, l'a- S draugijoj dar yra d.iug 

i . m-.r....... :. luatriotll. R.

iram ir tas 
nemalonu i-

000 publikos.. Tame mitingi 
kalbės žymiausi parlijo? 
kalbėtojai, Allan Benson, G

Mieli.

Kiekvieną p

Etiką abelnai ir apie kleri-| 
kalus. Jo prakalba užėmė 
beveik dvi valandi ir misi- ■ ...........— .-----
tęsė iki 10 vai. Prakalba du- 1 rašč’uose rašyta,

vo pertraukiama rankų plo
jimu. L. Pruseika nekalbėjo 
dėl vėlybo laiko. Jam buvo 
pervėlu pradėt prakalbą. 
Paprašė tik parinkti aukų 
Minnessotos streikiei ianis.

Reporteris.

bar priviso daugybe ap 
j.vikų, bet musų lietuviai

iškilmingai užgirti partijos 
'kandidatus į visus urėdus.

Geistina butų, kad ir lie- 
i tuviai socialistai tame mi-

So. Brookiyne buvo toks at
sitikimas. Steponas Savic
kas apie 7 vai. ryte1 ėjo į 
darba ir kada atėjo ant 26 t __ 
, ..i...T ... ...... 4..: 4,lant Madison ir 4 avė.

gykite tikintus ir bukite ant 
vietos 2 vai. po pietų. Madi-

Ylai sžiskaj kaimo, 
Suvalkų gub., apie 

Harrpone, N

Jonas
JOHN K UI.BOK Savininkas

291 \\ v(he Ave.. Cor. So. 1 st. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 279 Green point.

Gali kilt visuotinas 
streikas.

Pajieškau giminių: Juozo Jasulevi- 
čiaus ir Onos Jasulevičiutės (po vyru 
nežinau, kaip vadinasi), taipgi Igno 
ir Prano Buskavičiukų, visi Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Bartkunų gmi
na. Juozas ir Ona Jasulcviėiai iš A- 
niškio dvaro, Alitaus parapijos, o 
Puskevičiai iš Gudelių kaimo, Slaba
dos parapijos. Kas žinote, malonėkit 
pranešti, nes turiu svarbu reikalų.

1 E. Alutis,

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS Į
IR SVARIAUSIAS SALIO- į 

NAS VISAM SO. V 
BOSTONE. 1

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

JONAS M ATKUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway
So. Boston, Masu.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos nąmo).

Juozas Garšva
GRABOR1 US (Undertaker)

veliau visome New Yorke ir(rodė, 1 
Brookiyne tikrai gali* kilti daryti, 
visuotinas streikas parėmi-jna 
mui streikuojančių Interbo-’I.'u 
ro ir gatvekarių darbininkų.

Dagelis linijų stoja už 
streiką. Irmgšormenai jau

nusiskundė 
jis čia nieko nežinąs, at 
avės iš svetur. Mat. i

A. Martišius
227 Wythe avenue.

- - P A S

Maliauską ir Vidžiūną.
molis dirbęs dirbtuvėj ir 
i ten užmušė, tai dabar nuo < 4 /

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir Švariausia

savo pirmininkui paskiri norįs į savo šalį 
laika, ž /dij unijos, turinčio ., l ž patarnavimą 
o t-l-1 t »./ ’•. 1 ■ 111» t L» ,iz. >•> <■> i • i > i 1 i o i > 11 •> X.

nu.
juro prezidentas
its Įsako nuo arbitra- 

ijos. Miesto majoras Mit

lėkti kantrybės. P 
irinios vis tankiau 
užpult ant karų. b 
baruose vis didina<i

Susirinkite.’
Petnyčioj, 22 d. n

P \RSIDI ODA SALIUNAS.
lietuvių ir ru u apgyven- 

i< t>oj. Pardavimo priežastį jioškau savo giminaičių: Deikų 
-audios ir Jono, paeina iš Kau
ni)., Ileligalos vai-., Slaponkai- 
sodžiaus. pirmiau gyveno Brook-

DUODAM ANT Lt
IŠMOK ESČIŲ

po $1.00 savaitei

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsamuoju ir laidoju numirusias 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karto

tas V<> ei i joms. Krikš’>noms ir fiiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St.. 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y.

20 Green point

reiKa mvo 
! tikrinimo
turi pinip Wilkes-Barre, Suvalkų

(ičllč

is laukė ant gatvė 
žmogus pradėjo ;

Užeikit ir persitikrinkite
§ 4 12 Grand Si.,

BROOK LA N, N.
Telephone .Stagg .“534.

'kia suma pinigų neparanku 
'ii priėjęs prie nepažįstamo 
i žmogaus, laukiančio karo,

vai. vakare, Tautiškame
Name, 101-103 Grand st. i-

Lotinas ir svarbus, tad mel
džiame visų atstovų, įgalio
tų nuo draugijų, 
konferencijoj.

nai atsilankvti, nes t 
kelis klausimus, kuriu* 
jokio at idol toj mo reiki; 
kalbėti. Taipgi ncpamiiškit

Sekrt. V

Du Broliu
14 d. spaliu, McCa 

Hali svetainėje, Liet. 
Progresyviško Susivie 
mo 1 kuopa rengiasi jurta 
tyti veikalą “Du Broliu 
veikalas labai puikus,

tuviai malonėkite 
minėtoj dienoj.

Tikietus pasirūpinkite iš 
anksto, nes paskui gali pri
trukti.

panijos. Pastarasis nors ne
noroms, bet sutiko

GERA PROGA PIRKTI!
I Waierbury--Naugatuek, parsiduo- 
I da t’arma graži ir pigi. 22 akrai yu 
I trinkomis, bane su steibeliu ir višti- 
' nir.kas. Gilus šulinis, šaltas vanduo, 

ir visi parankumai. Že- 
viskas gerai auga. -Pui- 
sykiu piaunu šienų, tu- 

, nu pripjovęs pilnų banę. Daug gany- 
>l;los. giria verta $500. Parduodu vis- 
i kų. kas tik randasi. Mano locna far
ina, nėra jokių kliūčių. Arti miestas 
Naugatuck, Conn. Parsiduoda už $1,- 

['200, galima pirkti už $500, kita da
lins ant morlgičiaus. Dėlei platesnių 
Žuliu kreipkitės šiuo adresu: 

F. ADOMAITIS,
:<>; So. Riverside St., Waterbury, CL

grįžo su milteliai
kompanas ištraukė iš rankų ■ 
miltelius, nes tai esą negeri ■

iir pasiuntė Savicką kitokiu!
nupirkti. Savickui einant PARSIDUODA SALIUNAS

reikalavo, kad jis junigus a- savaite padarau $300-400). 
tiduotų jialaikyti savo drau Lietuvių apgyventoj vietoj.

Martin Wiakis
6 Fleming avenue, 

Newark, N. J.

mene:

MANHAT1 UUVJSaR

LMPS. 1 kuopa, g

25 d. rugsėjo, Tautiškam 
Name, bus pusmėnesinis su-1

&"

v i'

vorą u z senąją kame
/ Pirm pirkimo gali prr 

žųirėti į musų krantini 
.langus ir persitikrinsi, kad 
rinktos mados ir spalvos ir 
kimas negu kur kitur.

musų skrybėlės yra pa- 
daug didesnis pasirin-

sciau ikymas,
kriaučius turi laikyt j j gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią

dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materija ir bus pasiu-

imrsk adreso.
SCHNEIDER BROS. 

236 Grand St. auti Dri 
avenue, Brooklyn, N. Y.

Atminkit! Kiekvienas at
ii

{Macys .& Marcirt Furniture Co.

(Miniau kostuiu erių 16 vien 
lįstų ir tautų, išmok 
.00 ar $2.00 į savaitę, 
ka tikrais anvininkaic 
lui.iij daiktu.

pxi»

■ V

Yiymeėiai ne 
udi turėt, 
itiiriK patinka 
r reik^lingM.

J'ibų
''IcHiutilS te- 

. ir. iTaaisvS 
•* vla«f x#1b- 

; .i !♦ Ak
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Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

agamina 
gins. Piltu.- 

ir 25c.

1101’1

lietuvišku 
galima auo po I 5c

i* i

Tarpa Driggi ir Bedford Avenu«».
Telephone 2372 Grecnpotet

Hrookiya, N.

Jei nori, kad gerai išro- 
dytum, p.rk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus paa

K. LIUTKŲ.
Apie gerumų tavoro ir tei

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

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

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

■ragą.

L SUČĖDYK PINIGUS 
f IR SKAUSMĄ.

Bj»u dantį]
Bi.ritabdon'ai antayk. IŠTRAU
KIMAS dantie* atliekamas b« 
ntr. Lamdo okausmo. Artistift- 
Kn- ’bridg.” ir “plate” darbas 
xtL»-kama^ »»*tio # moderniška
me ofiat uf prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DANTISTAS

10S-—110 So. 2nd St^ .

f Telephone Stagg $0*^0.
k Kalbame Lietuviškai. I^nkifkal■N. i, ..,«r r Liisiskai.

C\

riaušių* 
joins ir

.. Cor. Roebting 
BROOKLYN. V Y

KEPTUVE
Pure la*ni kokį nors užsa- 
k\in i ir norėdami valgyti 
gerų. skanių. puikiai pa- 
d n vi i d i >n j. tai visados 
kreipkitės į mus. Duonų 
siu.u’iatne ir kitų miestą.

F. MASIULEViCIUS ir SUNAl, Savininkai.
209 BEDFORD AVĖ. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, H. V




