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Angliakasiai Streikuoja.
50,000 ANGLIAKASIŲ IŠ

ĖJO Į STREIKĄ.
24 d. gegužes Pittsburgo 

haryklų apygardoj išėjo j 
streiką 50,000 angliakasiu. 
Darbininkai nepripažįsta 
tos sutarties, kurią padarė 
unijos viršininkai su kasyk
lų savininkais.

Mat, pagal naują sutartį, 
po kuria pasirašė unijos vir
šininkai, angliakasiams ne
va pakelta alga, bet tuo tar
pu sutarty pasakyta, kad 
kompanija pakelia ant 5 
nuošimčiu randas už stabas 
ir ant 3 nuošimčiu kainą ant 
parako ir dinamito. Ka
dangi visi angliakasiai gy
vena kompanijos šlubose ir 
iŠ kompanijos perka paraką 
ir dinamitą, tai išdirbę pa
gal naują sutartį iki pirmos 
mokesties ir gavę mokesti 
pamatė, kad dar mažiau už
dirba, negu pirmiau. Iš tos 
priežasties ir iškilo streikas.

Dabar angliakasiai kalti
na unijos viršininkus, kad 
jie pasirašė po tokia sutar- 
čia ir mano juos vyti iš vir
šininkystės.

Angliakasiai šaukia to 
distrikto konvenciją, kuri 
atsibus Union Labor Temp
le svetainėj.

Dabar išėjo į streiką Pitt
sburgh Coal Co. darbinin
kai. Ši kompanija turi 31 
kasyklas ir visos dabar ne
dirba. Taipgi laukiama 
prisidedant prie streiko 
Vesta Mines of the Jones, 
Laughlin Steel Co. ir dau
gybės mažesniu kasyklą 
<1 ar bi ninku.

Tokiu būdu Pittsburgo a- 
pygardoj prasidėjo didžiau
sia darbininku kova su sa
vo išnaudotojais.

NEGRŲ ĖDIKAS.
Ellwood City, Pa. — šio

mis dienomis čia buvo toks 
atsitikimas: vietos viešbuty 
negras patarnautojas pap
rašė atsilankiusiu svečiu įei
ti į kitą kambarį ir užimti 
tuščią stalą. Svečias tuomi 
įsižeidė ir, nieko nelaukęs, 
išsitraukė revolverį ir pra
dėjo į negrą šaudyti. Ne
grui pavyko išsprukti nesu
žeistam, bet už tai tapo sun
kiai sužeisti du pašaliniai 
žmonės.

Pasirodo, kad dar atsi
randa užtektinai negru ė- 
diku. €

SANTO DOMINGE NE
RAMU.

Santo Domingo respubli
koj visgi neramu. Kaip tik 
parlamentas prašalino iš 
vietos prezidentą ir patrau
kė teisman, taip visoj šaly 
kilo revoliucijinis judėjimas. 
Pirmiau Suv. Valstijos bu
vo nusiuntusios karišką lai
vą, kad ten palaikius tvar
ka. Komandieras to laivo 
pareikalavo didesnės pagel
bės ir dabar vėl pribuvo į 
Santo Domingo antras ka
riškas laivas ir jūrininkai 
išlipo ant sausžemio.

POLICISTAS — PADE
GĖJAS.

Woonsocket, Pa. — Čia 
tapo susekta, kad policistas 
Willock užsiima padegimu 
namų. Kada pradėta tardy

ti, tai jis prisipažino, kad 
bėgy dvieju metu savo tar
nystes padegė keturis na
mus. Kaip tik namą pade
ga, tuojaus sukelia triukš
mą ir pašaukia gaisrinin
kus. Jis tą daręs su tuo tik
siu, k/ad atsižymėti vyriau
sybės akyse, pasirodant 
budžiu ir energišku poli- 
cistu.

S. L.A. VIRŠININKŲ RIN
KIMAI UŽSIBAIGĖ.

Apie S. L. A. viršininkų 
rinkiniu pasekmes “Naujie
nos” praneša sekančiai:

“Iš patikimu šaltiniu pa
tyrėme, kad visuotinu balsa
vimu tapo išrinkta seka
miems dvejiems metams į 
Susivienyjimo Lietuviu A- 
merikoje Pildomąją Tarybą, 
p. SI. Gegužis prezidentu, 
Dr. Johanna Baltrušaitienė 
vice-prezidentu, p. A. B. 
Strimaitis .sekretorium, p.
T. Paukštis iždininku; iždo 
globėjais: p. p. Varašius ir 
Astramskas. Apie daktarą 
kvotėją žinios neturime.bet, 
rodos, paliko juo senasis — 
Dr. J. šliupas”.

VĖTRA SUGRIOVĖ 
KAIMĄ.

Denison, Tex., 22 d. gegu
žės. — Iš čia gauta žinią, 
kad Oklahomos valstijoj 
kaimelis Campe, užėjus di
džiausiai vėtrai, likosi visiš
kai sunaikintas. Kaimelis 
susidėjo iš 90 namą ir po 
baisios vėtros tik 3 likosi ne
sugriauti. 9 žmonės užmuš
ta ir 38 sužeista.

Reikia pažymėti, kad šis 
kaimelis jau sykį vėtros bu
vo išgriautas, bet paskui iš- 
naujo viskas tapo atbuda- 
vota. Manoma, kad dabar 
jau tą kaimelį niekas neat- 
budavos.

ROOSEVELTAS BUS 
PREZIDENTAS.

Kansas City, M o. — Eu
gene Debs, garsus socialistą 
veikėjas, pasakė, kad se
kančiu prezidentu būsiąs 
Th. Rooseveltas. Jisai pra
našauja, kad republikonu 
konvencija Chicagoj būtinai 
nominuos Roose vėl ta. v

ANGLAI SUMUŠTI 
SUDANE.

Sudane, Afrikoj, prieš an
glus sukilo negrą tautelės. 
Anglai buvo atsiuntę Suda- 
nan du transportu kareivių. 
Tačiaus negru karaliukas 
Imam iš Darfur sumušė an
glus.

RUSŲ ORLAIVIŲ UŽ
PUOLIMAS.

Ties Panevėžiu rusu or
laiviai užpuolė ant vokiečiu 
kariumenės ir pradėjo mė
tyti bombas. Pasekmes to 
užpuolimo—sudraskyta am- 
municijos dirbtuvė ir išdra
skyta apie dvi mylios gelž- 
kelio, kuris tęsiasi nuo Kal
kinių į Liepoją.

Ties kaimu Astravas vo
kiečiai, po ilgo artilerijos 
bombardavimo, bandė rusų 
pozicijas atakuoti, bet tapo 
atmušti. Taipgi ties kaimu 
Kostiuchovka vokiečių pa
sikėsinimas pradėti atakas 
tapo atmuštas.

Karininkai darbuojasi.
SUV. VALSTIJOS NORI 
ĮVESTI PRIVERSTINĄ

KARIŠKO MUŠTRO 
MOKINIMĄ.

Suv. Valstiją karininkai 
darbuojasi ir nori Suvieny
tas Valstijas paversti į ka
rišką liog(‘i"į. Pirmiau jie 
rėmėsi patriotizmu, bet da
bar pamate, kad patriotiz
mas baigia garuoti, todėl 
griebiasi kitokiu būdų. Šio
mis dienomis Washingtone 
“Baltamjam Name” buvo 
pasikal I )ė j imas p rez i d e n to 
Wilsono su keliais ■senato
riais apie mokinimą jaunuo
menės kariško muštro. Vie
nas senatorių pasakė, kad 
jis tuojaus įneš į senatą su-1 
manymą išleisti įstatymą, I 
kad visas jaunimas privers
tinai būtu mokinamas ka
riško muštro. Manoma į- 
\esti tokią kareiviavimo sis
temą, kokia dabar yra Švei
carijoj. Pirmiausiai priver
stinai mokinti vaikus kariš
ko muštro visose mokyklose. 
Mokiniai tarpe 12 ir 17 me
tu amžiaus, turi užbaigti vi
są kariškai muštrą ir tuo
met būna pervedami j pilie
tiškus kadetiškus korpusus. 
Sulaukus 18 metų, perveda
mi į pilietišką armiją,, kurio
je pasilieka iki 23 metų am
žiaus. Būdami kadetiškuose 
korpusuose privalo kas me
tai mokintis po 90 valandų 
kariško muštro. Kada būna 
pervesti į pilietišką armiją, 
tai kas metai privalo mo
kintis |>o 120 valandų kariš
ko muštro ir po 10 dienų iš
būti kariškuose liogeriuose.

Kaip matote, norima Suv. 
Valstijas paversti į kariški) 
liogerį. Kaip jiems tas pa
vyks gyvenimai! įvykdinti, 
tai ateitis parodys.

9,000 SUV. VALSTIJŲ PI
LIEČIŲ VAŽIUOJA J 

VAKARU KARĖS 
FRONTĄ.

9,000 Suv. Valstijų pilie
čių išvažiuoja iš Kanados į 
Franciją ir pradžioj liepos 
mėnesio jie stos į frontą ka
riauti su vokiečiais. Tie vi
si kareiviai tapo iš liuosno- 
rių organizuoti į special) le
gioną, kuris ir pasivadino 
“Amerikos legionu”. Pasta
ruoju laiku kariško muštro 
jie mokinosi Toronto mies
te. ,

Sykiu su tuo legionu išva
žiuoja Suv. Valstijų armijos 
kapitonas ir žinomas rašė- 
jas Gesseris. Jis apie išva
žiavimą to legiono sekančiai 
sako :“Męs, amerikiečiai,pri
valome atsilyginti su Kana
da, nes ji laike pilietiškos 
karės suteikė mums 48 tūk
stančius kovotoji). Kad ne- 
pasilikus skolingais, męs da
bar privalom jai ir jos talki
ninkams pagelbėti šioj sun
kioj kovoj, kuri vedama dėl 
šalies labo”.

AIRIAI RENKA AUKAS.
New Yorko ir kitu miestu 

airiai p radėjo r inkti aukas 
Dublino sukilimo aukoms. 
Amerikoj gyvuoja draugija 
iškovojimui Airijai liuosy- 
bės. Ta draugija mano su
rinkti šimtus tūkstančių re- 
.voliucijos kankiniams.

Mexika rengiasi 
prie kares.

( ARRANZA REIKALAU
JA, KAD SUV. VALSTIJŲ 
KARIUMENĖ IŠSIKRAU

STYTŲ Iš MEXIKOS.
Washingtonas, 24 d. ge

gužės. — Šiandien Washing
tone gauta nauja Carranzos 
nota,kurioje jis griežtai rei
kalauja, kad Suv. Valstijos 
atšauktų savo kariumenę iš 
Mexikos. Apart kit-ko notoj 
pasakyta: “Mexikos liaudis 
nenori karės su Suv. Valsti
jom, bet kad apgynus savo 
šalies garbę, ji piivcvrsta bus 
kariauti, jeigu Su%^ Valsti
jos neatšauks iš Mexikos sa
vo kariumenės”.

Toli'aus notoj pasakyta, 
kad Mexikos liaudis jau ne
žiūri i Suv. Valstijų kariu
menę, kaipo tvarkos palai
kytoji), bet kaipo ant šalies 
užpuolimą. Jeigu tarpe Me
xikos ir Suv. Valstijų iškil
ti) karė, tai tuomet sykiu su 
Mexika veiktų ir Japonija.

Ką ant to atsakys Suv. 
Valstijų valdžia, dar neži
nia, bet Carranza, matomai, 
icngiasi prie kares, nes 
šiaur-vakarinėj Mexikos da
ly jau yra sukoncentruota 
mexikiečių armija, suside
danti iš 30,000 kareivių. Jei
gu kaip, tai greit '. Viku gali 
pradėti ir kraujas lietis.

Mexikoj taipgi neramu: 
daugelis pradeda užsipuldi
nėti ant Carranzos, kad jis 
šalies išdavikas, nes nieko 
nesako, kuomet Mexikoj 
Suv. Valstijų kariumenė šei
mininkauja.

S()(TALIST PARTY VIR
ŠININKŲ RINKIMAI 

UŽSIBAIGĖ.
Socialist Party viršininkų 

rinkimai jau užsibaigė. Se
kretorium tapo išrinktas A- 
dolph Germer,

Į Pildomąjį Komitetą iš
rinkta šie (Įrangai: Morris 
Hillquith, Victor Berger, 
Anna Maley, John Work, 
John Spargo, A. M. Simons, 
James Creel ir Arthur Le 
Setter.

CIKLONAS.
Birmingham, Al., 22 d. 

gegužės. — Šioj apielinkėj 
ryte perėjo didelis ciklonas, 
kuris padarė daug nuosto
liu. 3 žmonės užmušta ir 10 
sužeista.

Šventoj žemėj, ten Kristus mirė, dabar baubia kanuolės, bažnyčios paverstos {tvirtoves.

RUSIJA
4 d. balandžio . Valstybės

Dūmoj visai netikėtai įvyko 
politiška demonstracija. Ka
da Dūmos atstovai priėmė 
kelintą įstatymų ir skubino
si prie uždarymo posėdžio, 
tai socialdemokratų parti
jos atstovas M. Skobelevas 
pasinaudojo proga, kuomet 
justicijos ministeris įnešė 
kokį tai įstatymą apie pa
skyrimą bausmės darbinin
kams. Skobelevas atsistojo 
ir pasiprašė halso. Visi ma
nė, kad jis kalbės kaslink to 
įstatymo. Bet štai ką jis 
pasakė:

“Musii pirmasis šiame 
posėdy žodis—tai paminėji
mas tų aukų, kurios nekal
tai žuvo lygiai 1 metai tam 
atgal, 4 d. balandžio, 1912 
met<ų, lxmo kasyklų nekalti 
darbininkai buvo sušaudy
ta...

Pirmininkas pert raukia jo 
kalbi) ir šaukia prie tvar
kos. Skobelevas toliau tę
sia :

“Ir dabar, kada ministe
ris justicijos atėjęs reika
lauja, kad męs išleistume į- 
statymą nubaudimui kara- 
belščikų, męs kreipiamės 
prie ministerio justicijos, 
kaipo prie general-prokuro- 
ro, su klausimu, kaip daly
kai stovi ku tais, kurie su
šaudė nekaltus darbininkus 
ir ar mano ministeris justi
cijos tuos kaltininkus nu
bausti?”

Dūmoj kjla didelis triukš
mas ir iš kairės pusės delnų 
plojimas.

Charkovas. — Charkove 
padaryta daug kruti) ir a- 
reštii tarpe moksleivių ir 
darbininkų. Suareštuota 
daug kursisčių, studentų ir 
darbininkų ligoninės kasos 
atstovi).

Odesa. — Karės apskričio 
teismas nuteisė baronu 
šteigerą ant 10 metų ka- 
torgon už tai, kad jis pa
bėgo iš kariumenės.

RUSŲ SUBMARINOS 
VEIKIA.

Rusijos submarines pra
dėjo darbuoties Baltijos jū
rėse. Neseniai tapo paskan
dinta didelis garlaivis 
“Worms”. Tai jau ne pir
mas laivas, kurį paskandino 
rusų submarines.

Baisus mūšiai po Verdunu.
Pastaruoju laiku po Mer

dimu kaip vokiečiai, taip ir 
francūzai buvo nutilę ir už
siganėdino vien tik artileri
jos dileliais. Dabar gi vėl 
prasidėjo baisus mūšiai. 
N u o ■ M e u se i *y t i n ė j pusėj 
francūzai smarkiausiom a- 
takom išmušė vokiečius iš 
tranšėjų, kurias jie laike už
ėmę apie du mėnesiu laiko. 
2,500 jardu vokiečių tranšė
jų perėjo i francūzų rankas. 
Vokiečiai darė baisias 
kont r-atakas, norėdami at
gauti tas tranšėjas atgal, 
bet kiekvieną syki bu\ o at
mušti.

Paskui francūzai pradėjo 
atakuoti vokiečių pozicijas i 
lytus nuo Douaumonto. čia 

'vokiečiai tapo išmušti iš sa
vo poziciją ant pusantros 
mylios ir užimta dalis fron
to. Veik visas Douaumont 
fortas francūzų rankose.

Apart to, visoj Verdūno 
apielinkėj nuolatos būna or
iai vininkų susirėmimai.

Paskutinėmis dienomis 1 
vokiečiu orlaiviai ir (> baliū- 
nai tapo sunaikinti.

VOKIEČIAI SUMUŠĖ 
ANGLUS.

Anglam visgi nesiseka ir 
gana. Pasirodo, kad jie 
daugiau moka girtis, negu 
veikti. Neseniai jie Belgi
jos teritorijoj paliuosavo 
francūzus, užimdami ją 
vietą. Dabar vokiečiai toj 
vietoj padarė atakas, prasi
mušė per anglą linijas, už
imdami 1,500 jardų tranšė
jų. Apart to, paėmė nelais
vėn 8 anglų aficierius, 220 
kareivių, 4 pulemiotus ir 3 
bombų mėtymui mašinas.

šis anglų sumušimas ir 
užėmimas tranšėjų,talkiu in
kams labai nemalonus, nes 
vokiečiai užėmė kaina, ant 
kurio buvo įtaisytos pozici
jos, apsaugojančios ant ke
liu dešimčių myliu visas a- 
pielinkes. Dabai’ tuo kalnu 
ir pozicijomis naudojasi vo
kiečiai.

Taigi, anglai, pavaduoda
mi francūzus, atliko meš
kišką patarnavimą.

AUSTRAI VEJA ITALUS.
Pradėjus austram daryti 

ant italų atakas, pastarieji 

traukiąs! atgal, negalėdami 
atsilaikyti prieš austrus. 
Ausini skaitlinga armija, su 
pagelba 2,000 kanuolių, per 
visi) front;) stumia italus at
gal. Vietomis jau gana toli 
austrai*įsiveržė į Italijos te
ritoriją. Ypatingai austrai, 
pasižymėjo Sugana lygumo
se. sunmšdami italus.

1 ’astaroinis dienomis.kaip 
praneša austru karės šta
bas, paimta nelaisvėn virš 
25,000 italu.

( HUR( HILL UŽSIPUOLA 
ANT ANGLIJOS VAL

DŽIOS.
Buvęs Anglijos laivyno 

ministeris Churchill, kuris 
norėjo paimti Dar danelius, 
bot tiek laimėjo, kiek Zab- 
lackas ant muilo, dabar 
smarkiai užsipuola ant val
džios, kad Anglijos kariu- 
menė nieko neveikia. Jis nu
rodo. kad Anglija turi apie 

milionus kareivių ir juos 
užlaiko, kaipo kokius tar
nus, o ne kareivius karės 
metu.

Mat, jis dalį kareivių ir 
keliatą geriausių kariškų 
laivu po Dardanellais pražu
dė, tai nori, kad ir ki
ti taip pasielgtų.

IN DUSAI PADEDA 
ANGLIJAI.

Daugiau, kaip 300,000 in- 
dusu įstojo Anglijos kariu- 
menėn ii- tarnauja įvairiuos 
se karės frontuose. • J

BRIAN!) NENORI TAI
KOS.

Pirmasai Francijos minis-* 
toris Briand nenori taiky
tas tol, kol talkininkai ga
lutinai nesumuš vokiečių. 
Taip jisai pasakė Rusijos 
Dūmos delegacijai, kuri pri
buvo Paryžiun. Briand ma
no, kad dipliomatija nieko 
čia nepagelbės. Karės liki-. 
mas išsiriš mūšių laukuose*

Iš ALBANUOS.
Austrai povaiiai išima sa

vo karumenę iš Albanijos ir 
siunčia ją prieš italus. 50,- 
000 austrų kareivių jau iš
gabenta iš Albanijos.

Austrai paliko Albanijoj 
tiktai mažus garnizonus po 
200—300 žmonių.
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Telefoninis 
skandalas.

New Yorke iškilo taip va
dinamas “telefoninis skan
dalas“, kuris perėjo net į 
New Yorko1 valstijos parla
mentą ir, veikiausiai, bus iš
leista tam tikras telefoninis 
įsta tyYnas,apsaugo jantis ne- 
paliečiamybę telefoninės 
kalbos. '

Tik dabar paaiškėjo, kad 
New Yorke slaptoji policija 
labai plačiai naudojosi klau
symu per telefonus. Ji tu
rėjo slaptai sujungtas su te
lefono vielomis savas vielas 
ir visuomet klausydavo, kas 
ką kalba per telefoną. Tas 
buvo daroma neva įuo 
tikslu, kad pagavus įvairius 
piktadarius, kurie susikalba 
per telefonus ir kartais per 
telefonus net plonus daro. 
Taip aiškina New Yorko 
miesto majoras Mitchelis ir 
policijos komisijonierius 
Wodds’as.

Suprantama, jeigu polici
ja būtų vartojus slaptą 
klausimas! vien tik gaudy
mui piktadarių, tuomet ne
būtų iškilęs ir tokis skanda
las. Bet dabar paaiškėjo vi
sai kas kita.

Senatorius Thompsonas, 
sužinojęs apie tai, kad poli
cija slaptai klausosi per te
lefonus, sukėlė baisiausi 
skandalu ir dabar eina ty
rinėjimai, kurie iškėlė į vir
šų daug įdomių dalykų ir 
reikia tikėti, kad dar dau
giau iškels. Paaiškėjo, kad 
slaptosios policijos agentai 
daugiau klausėsi, ką kalba 
Įvairių partijų lyderiai, įvai
rus politikieriai, įvairios fir
mos, gaunančios iš Europos 
užsakymus ant ammunici- 
jos ir tam panašiai. Štai 
pavyzdžiui, tūla firma “Sey
mour and Seymour” turėjo 
didelius iš Europos užsaky
mus ant ammunicijos ir ve
dė konkurenciją su Morga
nu, kurio dirbtuvės taipgi 
dirba ammuniciją. Slapto
sios policijos agentai viską 
žinodavo, ką tik Seymour 
and Seymour kompa
nijos atstovai kalbėdavo 
per telefoną ir perduoda
vo tas kalbas Morganui. 
Kada tyrinėjimo komisija 
užklausė miesto majorą ir 
policijos komisionierių, ar 
tas teisybė, kad slaptoji po
licija klausės, ką kalba mi
nėta firma, tai pastarieji 
pripažino, kad teisybė, bet 
paaiškino - sekančiai: “Mor
gano dirbtuvėse buvo pa
vogta svarbus dokumentai 
ir kad susekus tu dokumen
tų vagius, buvo slaptajai 
policijai pavelyta klausyti 
per telefonus. Kadangi tie 
dokumentai lytėjosi vien tik 
ammunicijos išdirbystės, tai 
slaptoji policija ir klausė 
per telefonus, ką kalba tos 
firmos, kurios išdirba am
municiją“.

Toliaus paaiškėjo, kad 
slaptosios policijos agentai 
klausėsi per telefonus, ką 
kalba Įvairus politikieriai, 
'‘runinanti“ ant kokių nors 
urėdų ir visos tos kal
bos būdavo žinomos tų poli
tikierių priešams.

Abelnai, slaptas telefonų 
šnipinėjimas iki šiol buvo 
vartojamos koplačiausiai.

Tokiu policijos pasielgimu 
labai pasipiktino įvairių 
partijų lyderiai, advokatai, 
daktarai ir net senatoriai. 
Dabar jau į New Yorko val
stijos parlamentą įnešta su
manymas išleisti įstatymą, 
kuris uždraustų slaptą klau
symąsi per telefonus ir tuo- 
mi gvarantuotų nepaliečia- 
mybę telefoninės kalbos.

Tai matot, kaip slaptoji 
policija elgiasi ir kaip rūpi
nasi gaudymu “prasikaltė- 

Jiu“, V. P.

Klerikalų šeiminin
kavimas.

Kaip klerikalai šeiminin
kauja “šelpiant“ nukentėju
sius nuo karės, rodo Petro
grado lietuvių draugijos dėl 
karės nukentėjusioms šelpti 
visuotino susirinkimo apra
šymas tūpusis “Lietuviu 
Balse“ (N12 už 1916 m.)'. 
Reikia pažymėti, jog “L. B.“ 
kaip įmanydamas tarnauja 
klerikalų labui, ir jis lieka 
kaip ir tos “labdaringos“ 
draugijos organu.

Iš apyskaitų matyti, jog 
kas norėjo, tai galėjo vog
ti, kiek tik galėjo, nes doku
mentų, pateisinamų išlaidas, 
arba visai nebuvo arba buvo 
tankiai vien netikę popier
galiai.
“Čia pranešėjas ėmė sklai

dyti ir skaityti atskiras są
skaitas: čia pirkta silkių, 
čia būlviu, ten vėl kokiu ki
tokių daiktų. Sąskaitose 
dažnai nenurodyta nei kas 
pardavė, nei kas pirko, nei 
kada pirko. Kitos parašytos 
ant popiergalio pieštuku.To- 
kie pateisinamieji dokumen
tai nesą tikri dokumentai“. 
(Visur mano pabraukta, — 
Z. A.).

Męs žinom, jog kur kuni
gas savo ranką prideda, te
nai šis-tas netvarkoj lieka. 
Geriausius pavyzdžius męs 
turim Lietuvos bažnyčių 
statymu, kada kunigai viso
keriopais būdais rūpindavo
si atsikratyti nuo parapijo- 
nu kontrolės, kad pilniau ki- 
šenius prisipildyti. Ir lietu
vių draugijos gyvenime męs 
matom tą pat dalyką. Nors 
ir yra Revizijos Komisija, 
ka turi kontroliuoti valdy
bos darbus, bet valdyba ap
suka R. Komisiją ir, nepri- 
statant pateisinamųjų do
kumentų arba duodant neti
kusius, moka veikti, kaip jai 
patinka. Prie tokios tvar
kos valdyba gali eikvoti pi
nigus, kaip jai patinka, ir 
nedykai susirinkimo laike 
buvo keliami balsai ir duo
dama suprasti, kad kaiku- 
rių šeimininkų rankos galė
jo būti juodos.

Jau pačiame susirinkime 
buvo tarpais girdėti šū
kaujant “panama, panama“.

Ir pati Revizijos Komisi
ja pripažino sekančius dalyt 
kus:

“1) Iš esamųjų knygų da
bar, Komisijos nuomone, 
negalima smulkiai patikrin
ti piniginis ir medžiaginis 
turtas, o taip pat Draugijos 
apyskaitos; reikalinga įves
ti naujos pagelbinės knygos 
ir sutvarkyti esamosios;

2) daugybė pateisinamų
jų dokumentų netinka tam 
tikrai formai ir dėl to, bū
dami tokie, vargu gali būti 
pripažinami“.

Nors Revizijos Komsijai 
ir rūpi išteisinti komiteto 
narius, vienok taip jos at
skaita, taip pasiūlymas ro
do, jog klerikalų šeiminin
kavime ne viskas tvarkoj. 
Lietuvių Komitetas taip ve
dė savo apyskaitas, jog ne
suseksi ir didžiausių va
gysčių. Nekalbu, kad komi
teto nariai būtinai prisivo
gę visuomeniškų pinigų ;vie- 
nok, jei pas ką nors kįla a- 
bejonė, tai tame kaltas kle- 
rikališkas šeimininkavimas. 
Būdas, kaip sumažinti be
tvarkę apyskaitų vedime,ne
tik neprašalina abejonės,bet 
dar padidina ją.

Tas būdas ve kaip išrodo:
“Panašiems nesusiprati

mams išvengti ateityje R. 
Komisija laiko reikalingu 
padidinti Komiteto narių 
skaičių ir sudaryti pačiame 
Komitete konroles organą, 
kad visi dokumentai, atiduo
ti R. Komisijai žiūrėti, bū
tų pirma patikrinami“.

Tai yra, išeina, kad pats 
komitetas turi kontroliuoti 

savo veikimą. Jei kas už- 
mędėtų ant vagiliaus prie
dermę prižiūrėti, kad jis 
pats nevogtų, tai tokia prie
dermė visai neapsunkintų 
to vagiliaus “darbo“. Man 
rodosi, jog ir kontrolės or
ganas, susidedantis iš pačių 
Komiteto narių, visai ne
kontroliuos Komiteto dar
bus, bet vien pridengs jo 
“darbus“, jei.toki randasi.

Įdomus ir padidinimo bū
das.

“Paskelbus kun. Laukai
čiui Komiteto kandidatų są
rašą 17 žmonių: 10 vieton į- 
statams reikalaujant atsisa- 
kusiųjų ir 7 naujus, ir į- 
trauktus i surašą ir Revizi
jos Komisijos narius...“

Ne vienam gali ateiti į 
galvą toks dalykas: R. Ko
misija susekė kokias nors 
betvarkes komiteto šeimi
ninkavime,—gal tas betvar
kes, dėlei kurių, kaip rusų 
laikraščiai pranešė, buvo 
nutarta padaryti valdžios 
reviziją Lietuvių Komiteto 
darbuose,—ir kad tos be
tvarkės nepaaiškėti! plates
niu! visuomenei, Lietuvių 
Komitetas nutarė Revizijos 
Komisijos narius įvesti j 
Komiteto sąstatą, kad ir pa
starieji galėti! naudotis kle
rikalų šeimininkavimo vai
siais. Tai bent atėjo į gal
vą kaikuriems Visuotino 
susirinkimo nariams, ką 
pradėjo šūkauti: “kyšį duo
da. kyšį duoda“.

Tiesa, kas tai iš klerikalų, 
besityčiodamas iš liberalų, į 
kandidatui surašą pasiūlė 
Bielski, Bukauską, Bartke- 
vičienę, Liutkevičių ir atst. 
Januškevičių. Bet liberalai 
atsisakė, nenorėdami imti 
ir ant savęs atsakomybės už 
kle ri kai ų še i m i n i n kav i m ą. 
Be to aišku buvo, jog nei 
vienas jų nebus išrinktas į 
Lietuviu Komitetą. Januš
kevičius atsisakydamas pri
dūrė:

“kad šis susirinkimas ne
turįs nei teisės rinkti, jis 
griežtai atsisako darbuotis 
bendrai su tokiais žmonė
mis, kurių sąrašas paskelb
tas ir kuriu dora esanti ži
noma“.

N10 to pat “L. B.“ buvo 
pasakyta:

“Draugijos Komiteto pa
ruoštoji apyskaita,kaip pats 
pranešėjas paaiškino, buvo 
nepabaigta, taigi nepilna“ 
(gal tyčioms tat padaryta) 
“ir susirinkimas, kad ir kaž
kaip būtų svarstęs, negalė
jo jos galutinai patvirtinti; 
o sąmatos šiems ateinan
tiems metams komitetas vi
sai nepristatė. Be to, Ko
miteto metinių darbų pra
nešėjas, pabaigęs praneši
mą, netaktingai ėmė girti 
atskirus komiteto narius už 
jų pasidarbavimą Draugijai 
ir net Revizijos Komisiją. 
Komiteto pirmininkas pada
rė dar didesnį netaktą, pa
skelbdamas kandidatų sąra
šą į Komitetą vieton išsto
jusių, kaip reikalauja Drau
gijos įstatai, įtraukdamas į 
Revizijos Komisijos narius 
ir pasiūlydamas išrinkti 
naują Revizijos Komisiją, 
nors senoji tebėra nepabai
gusi savo darbo“.

Taip rašo tos draugijos 
organas,—klerikalų mekle- 
ris.

Tai taip šeimininkuaja 
klerikalai “šelpiant“ lietu
vius, nukentėjusius nuo ka
rės. Tai taip dedasi Pet
rograde. Klausimas: kas 
girdėti Vilniuj? Gal ir te
nai panašus šeimininkai?

Jei atsirado renegatas, ką 
kviečia Amerikos lietuvius 
darbininkus susidėti su kle
rikalais, tai amerikiečiai tu
ri pagalvoti apie tai, turi 
arčiau susipažinti su tuo, 
kaip šeimininkauja Vilniaus 
klerikalai. Jei atsirastų vil
niškis klerikalų mekleris, ką 
pradėtų į padanges kelt Vil
niaus klerikalus, tai ameri

kiečiai turi paabejoti kas- 
link pagyrimų. Vienok, jei 
Vilniaus klerikalai pasiro
dytų daug doringesni už Pe
trogrado, tai visgi Ameri
kos lietuviai darbininkai ne
turi susidėti su klerikalais 
ir turi vengti draugavimo 
su liberalais, ką dabar taip 
svyruoja. Darbiniu k a m s
turi rūpėti, kad jų surinkti 
centai pirmučiausiai pakliū
tų darbininkams, o paskui 
jau kitiems vargšams. Pi
nigai gi, atiduoti į klerikalų 
ar liberalų rankas, žuvę. Jie 
nepasieks darbininkų ran
kų. Jų dauguma susirinks 
darbininkų priešų naguose.

Beto, ir klerikališkas šei
mininkavimas ši ta sako.

Z. Aleksa. 
8-9JI-1916.

Bijosi taikos.
Karė—tai baisiausias pa

sauly apsireiškimas. Niekas 
tiek nepraryja gyvasčių, 
niekas tiek nepralieja nekal
tų žmonių kraujo, kaip kad 
karė. Nerasi pasauly tokio 
žmogaus, kuris nebijotų 
choleros arba kitokių epide
mijų, bet karė šimtą sykių 
baisesnė už cholerą. Vie
nok atsiranda žmonių, kurie 
trokšta karės, trokšta tos 
baisiosios epidemijos, kuri 
visą pasaulį sudemoralizuo- 
ja, o bijosi taikos labiau, ne
gu choleros.

Šiomis dienomis užsibai
gė Amerikos bankierių as- 
sociacijos konvencija, šioj 
konvencijoj dalyvavo iš visu 
Amerikos kraštu bankieriai. 
Jie gėrė, valgė, linksminosi, 
garbino karės dievaitį ir 
keikė taiką. Žodis “taika“ 
jiems buvo labai baisus. Jie 
apie nieką daugiau nei ne
kalbėjo, kaip tik apie tai, 
“kas bus tuomet, kuomet 
Europoj pasibaigs kare“?

Dabar, kuomet Europoj 
siaučia karė, kuomet nekal
tų žmonių kraujas liejasi ti
peliais, •kuomet m.oterįs, kū
dikiai ir seneliai miršta ba
du, kuomet visas oras pakvi
pęs spirgančia žmogiena, 
kuomet ant karės lauko ir 
kare apimtose teritorijose 
tik juodvarniai ir • visokie 
plešėdros kelia kruvinas 
puotas, mūsų bankieriai, 
tartum pri tardami tiems 
juodvarniams, puotauja ir 
džiaugiasi, kad karė atnešė 
jiems laimę.

Bankieriai, apsvarstyda- 
mi savo biznį, pažymėjo,kad 
1911 metai buvo geri,bet ne
galima jų sulyginti su 1915 
metais. 1915 metais gele
žies išdirbystės kompanijų 
pelnas paaugo net ant 21 
nuošimčio; išvežimas į Eu
ropą pakilo ant 68 nuošim
čių ii' iš Europos atvežta į 
čia aukso ant 661 nuošimčio 
daugiau, negu 1914 metais! 
Bankų pelnas paaugo ant 21 
nuošimčio. 1915 metais ge
ležies pagaminta ant 28 
nuošimčių daugiau, negu 
1914 m. Pramonės apyvar
ta pasiekė stebėtinas skait
lines. Amerikos kapitalistai, 
parduodami Europai pre
kes, ėmė tiek, kiek tik norė
jo. 1915 m. išdirbystė paki
lo ant 115 nuošimčiu. Ka
pitalistai nežino, kur padėti 
pinigus, bankų sandėliai už
versti auksu ir jis vis dar 

[plaukia. Puiku, galima 
puotauti, galima linksmintis 
ir garbinti karės dievaitį.

Bet štai, priešais akis, 
kaip ta baisiausia šmėkla, 
stoja klausimas: “Kas bus 
tuomet, kuomet karė pasi
baigs“? Užsakymų iš Euro
pos nebus,kraujo upeliai pa
liaus tekėję ir nešę į šią šalį 
auksą, išvežimas ir išdirbys
tė sumažės, visa pramonė 
ateis į normališkas vėžes ir 
prisieis gyventi taip, kaip 
kad prieš karę gyventa.

Bet dabar kapitalistai pa
prato nepaprastu, bet 

triukšmingu gyvenimu gy
venti. Jie paprato atsirai
toję rankoves maudytis šil
tuose žmonių kraujuose ir 
gaudyti auksą, per tai ir 
dreba, kad Europoj neįvyk
tų taika. Ir štai savo kon
vencijoj svarsto, kas reiks 
tuomet daryti, kur reikės tą 
auksą padėti, kad jis atneš
tų didesnius nuošimčius?

Gali dar ir taip atsitikti, 
kad iš čia dauguma darbi
ninkų važiuos į Europą ir 
tokiu būdu nebus tokios be
darbiu armijos, kokia buvo 
1913 ir 1911' metais. Tas 
užvis baisiausia, nes suma
žėjus darbininkų skaitliui, 
negalima bus juos taip iš
naudoti, kaip kad pirmiau. 
Pirmiau, nors karės nebuvo, 
bet tūkstančiai bedarbių bu
vo ir kad išsigelbėjus nuo 
bado,.dirbo už tiek, kiek ka
pitalistai dtiouivo. Sumažė
jus darbi ninku skaitliui, to 
jau nebus; pirmiau, negu 
pradės dirbt, darbininkas 
paklaus pas darbdavį, kiek 
jis mokės į dieną ir jeigu tik 
darbdavis mokės mažai, tai 
darbininkas nueis kitur dar
bo pasi j ieškoti.

Tokiu būdu kapitalistams 
ir prisieina drebėt prieš tai
ką ir maldauti augščiausio 
kad jis dar palaikytų tas 
žudynes. Tuomet Amerikos 
kapitalistai sykiu su Euro
pos plčšedromis galėtų puo
tauti ir garbinti karės die
vaiti.

švcnčioniškis.

Kas bus?
Laikraščiai jau paminėjo 

apie New Yorko valstijoj 
priimtus billius. Ir iš to vi
siems paaiškėjo, kur link ei
na Amerikos kapitalistų 
klesa. Tik dar nežinia,kaip 
tas priverstinas įsirašymas 
miiieZmi, toji abelna kazar- 
mių dvasia atsilieps ant pla
čiosios minios. Tačiau tas 
primena man senų laikų is
torijoj užrašytus nuotikius 
—1863 m. maišto kruvinas 
dienas šiaurinės Amerikos 
miestuose.

Tatai buvo laike piliečių 
kares, kada pradėjo stokuo- 
ti kareiviui. Tais metais ko
vo 3 d. kongresas priėmė 
priverstino kareiviavimo į- 
statymą. Sulyg to įstatymo 
kiekvienas pilietis nuo 20 iki 

m. senumo, taipgi ir tie 
ateiviai, kurie buvo išreiškę 
norą likti piliečiais, t. y. tu
rėjo pirmas pilietiškas po- 
pieras, buvo priversti stoti 
kariumenėn. Išėmimus da
rė tik nesveikiems.

Kada liepos 14 d. New 
Yorke prasidėjo ėmimas ka
riumenėn,tai žmonėse pakilo 
baisi pasipriešinimo audra. 
Apie 4 dienas mieste siautė 
teroras ir kruvina kova. 
Minia terorizavo miestą, ko
vojo su policija ir milicija, 
degino namus, statė barika
das. Policija negalėjo nu
malšinti įniršusios minios, 
kolei artilerija apšaudė su
kilėlius. Apskaitoma, kad 
tame maište nužudyta apie 
600 žmonių.

Toks pat pasipriešinimo 
maištas buvo ir Bostone. 
Kada minia iš įpykimo už
puolė ant kazarmių, tai ka
reiviai pradėjo šaudyti ir 
daug liko sužeista ir nušau
ta.

Nors dabar dar nėra ka
rės, vienok tas besi rengi
mas daro tokią atmosferą, 
kuri stato klausimą: kas 
bus, kada sulyg tų priimtų 
įstatymų pradės veikti? 
Ar darbo žmonės vergiškai 
priims tą viską, ar pakels 
pasipriešinimo balsą? Tie 
klausimai dar negali išsiaiš
kinti. Tai parodys ateitis. 
Nėra abejonės, jog praeities 
nuotakiai daug pamokino. 
Patirta jau, kad neorgani
zuotos spėkos pasipriešini
mai—maištai ’ darbininkų 

klesai naudos neatnešė. Ir 
to kovos būdo darbininkai 
neturi vartoti. Bet nuo anų 
senų laikų darbininkų orga
nizuota spėka gerokai paki
lo. Susipratimo sąmonė li
ko tobulesnė. Todėl prieš 
tai priešintis dabar galėtų 
organizuota spėka. Nors 
čia darbininkų organizaci
jos nėra dar galingos, vie
nok jeigu jos vaduotųsi kle- 
sų kovos principu, tai galė
tų sudrebinti kapitalistų 
klesos sumanymus. Socia
listų partija ir unijos galė
tų ir privalėtų tai daryti. 
Ne taikintis prie darbininkų 
klesai kenksmingų įstaty
mų, bet be atvangos prieš 
tai kovoti, griauti iš pat pa
matų. Tuo keliu būt gali
ma daug ką atsiekti, jeigu 
tik kiekviena kova būtu re
miama ant klesų kovos prin
cipo, o ne taikimosi prie ka
pitalistiškos valdžios ii’ jos 
išleistų įstatymų. Bet, de
ja, tuo žvilgsniu mažai vei
kiama. Nekalbant jau apie 
unijas, ypač tokias, kurias 
vadovauja ir jų veikimą nu
stato kapitalistų sėbras 
G om persas ir Co., bet ir so
cialistams stoka aiškumo ir 
nuoseklumo.. Dar net to ju
dėjimo vadai kalba apie rei
kalingumui prisirengimo, ža
lia'eiti ginti “tėvynę”, už ją 
galvą guldyti... Supranta
ma, kada jau tam pritaria 
ir tokią pažiūrą skelbia, tai 
liogiškai turi daeiti iki to, 
kad pritarti ir pasirengi
mui. "kokiu būdu netiesoti- 
nai drūtina kapitalistų pozi
ciją, trukdo plėtojimąsi 
sveikos klesti kovos.

Apginti galima tiktai ka
pitalistų viešpatavimą, jų 
privatišką nuosavybę. Dar
bininkas nieko neturi ir jam 
nėra ką apginti. Tatai rei
kėtų visada palaikyti ome
nyje kada kalbama apie ap- 
siginimą. Jeigu ta mintis 
skelbiama, tai vertėtų ir pa
sakyti, kad darbininkai turi 
apginti šios šalies kapitalis
tų turtą, nuosavybę nuo ki
tų šalių kapitalistų. Tada 
bent kiekvienas aiškiai su
prastų ir galėtų pamąstyti, 
kokis jam išrokavimas yra 
apginti.

Apginti kultūrą? Gražus 
žodžiai, bet jie dėl darbinin
ko pusėtinai tušti. Dabar
ties kultūra naudojasi irgi 
tik turčių klesa. Nors yra 
puikios mokyklos, universi
tetai, bet ar jas lanko,ar ga
li lankyti darbininkai? Yra 
turtingi knygynai, bet ar 
darbininkui galima jais 
naudotis, kada po 10—12 
valandų kas diena reikia 
prakaituoti tvankioj, ne
sveikoj dirbtuvėj? Yra 
puikus teatrai, koncertai ir 
operos, bet ar darbininkas 
gali Įkelti ten savo koją? 
Taip, daug kas yra... bet tik 
—ne darbininkui! Jis pa
smerktas dabartinės drau
gijos tvarkos darbui ir 
skurdui.

Ateina kritiškas momen
tas. Darbo žmonės turi 
jungtis, organizuotis, jeigu 
jie nenori pasilikti dar di
desniais vergais ponų. Kas 
bus, jeigu jau ir taip darbi
ninku maža laisvė liks visiš
kai suvaržyta? Kada toji 
“tėvynė“ bus užteršta ka
karinėmis ir karės ūžimu?

Tai išvengti gali tik dar
bininkui klesos smarki ko
va. Todėl męs turime da
boti, kad visas darbininkų 
judėjimas bėgtų klesų kovos 
principo vaga. Kiekvienas 
atsisakymas nuo tiesios ko
vos, taikymąsi prie kapita
listiškos draugijos įstatymų, 
trukdo paties judėjimo bėgį 
ii* neveda prie tikslų, kurių 
męs norime atsiekti. Už 
tai tekįla minioj protesto ir 
kovos audra prieš prisiren
gimą, prieš karę ir patį ka
pitalistišką surėdymą!

Barabošius.

Jieško sau pirties.
Rodosi kiekvienais sveiko, 

proto žmogus privalo sau
goti savo gyvastį, Kevalo ■, 
neiti į tokias vietas, ku > antT 
kiekvieno žingsnio gręsia 
didžiausias pavojus. Bet to . 
nėra. Atsiranda tokių žmo
nių, kurie visai nepaiso sa
vo gyvasties, eina dirbti į 
tokias vietas, kur kiekvieną - 
sekundą gali juos iškelti/į 
padanges,sudraskyti į smul
kiausius šmotelius ir palai
doti jūrių gilumoj.

Gal būčiau dar nieko ne
sakęs apie tokius žmones, 
bet jau šv. Jono Krikštyto
jo draugystė Jersey City, 
N. J., savo paskutiniame su
sirinkime svarstė, kas su to
kiais žmonėmis daryti.

Mat, gimta žindi, kad šios 
draugijos keli naciai dirba 
ant doku “White Star Line“ 
labai pavojingus darbus. Su
prantama, ne tame draugy
stė mato pavojingumą, kad 
tie nariai lioduoja į laivus 
ammuniciją ir tuomi prisi
deda prie žudymo Europos 
žmonių, bet tame, kad jiems 
patiems gręsia didžiausias 
pavojus ir atsitikus kokiai 
nors nelaimei, draugijai pri
sieitų išmokėti posmertinė 
arba pašelpa. Kaip ten pa
vojingas darbas, tai galima 
suprasti jau iš to, kad tą 
ammuniciją lioduoja į laivus 
ne dokuose, bet toli už mies
to, ant jūrių. Dokuose bi
joma lioduoti, kad neiškiltų 
ekspliozija ir nepadarytų 
daug nuostolių, todėl išveža
ma toli ant vandens ir ten 
lioduojama.

Ant jūrių lioduojama į 
laivus užtaisytos įvairių rū
šių bombos, dinamitas, pa
rakas ir kitokios sprongs- 
tančios medegos. Ten labai 
sunku gauti darbininkų, ku
rie važiuotų ir dirbtų, todėl 
kompanija moka pašėlusią 
algą—$1.25 į valandą. Dar
bininkus išveža iš New Yor
ko nuo “White Star Line“ 
dokų. Nuvažiavimas į vie
tą, kur lioduojama ammuni- 
cija, užima virš valandos 
laiko. Už kelionių laiką 
taipgi užmokama po $1.25 į 
valandą. Darbininkus ren
ka liuosnorius. Kada darbi
ninkai išvažiuoja ten dirbti, 
tai turi pasirašyti, kad atsi
tikus nelaimei, jie nereika
laus jokio atlyginimo iš ap- 
draudos kompanijos. Mat, 
New Yorko valstijoj 
visi darbdaviai privalo ap
drausti savo darbininkus 
nuo nelaimingų atsitikimų, 
tai ir dokų darbininkai ap
drausti, bet kurie važiuoja 
ant jūrių dirbti, tų apdrau- 
dos kompanija nepriima.

Lietuviai, išvažiuodami į 
ten dirbti, atsisveikina su 
savo šeimynomis ir giminė
mis, nes nežino, ar galės va
kare atgal sugrįžti.

Tai baisu pamislyti, kad 
atsiranda tokių, kurie už di
desnę mokestį važiuoja sau 
mirties jieškoti. Nejaugi to
kie žmonės negali surasti 
kitokių darbų? Juk galima 
pasirinkti ne tokius pavojin
gus, kaip kad anie.

Reikia pažymėti, kad šv. 
Jono Krikštytojo draugystė 
nutarė pranešti savo na
riams, kad pakol pie ten 
dirbs, patol su jais draugy
stė nieko bendro neturės ir 
jeigu atsitiks kokia nelai
mė, tai neišmokės nei pašel- 
pos, nei posmertinės.

Draugai darbininKai, ne
jaugi jūs nesuprantate, kad 
važiuodami į ten dirbti, jieš- 
kote sau mirties?! Tiesa, 
jūs dabar gaunate $1.25 į 
valandą, bet atsiminki te,kad 
jūsų gyvastis visgi daugiau 
verta, negu $1.25. Meskite 
tą baisų' darbą ir dirbkite, 
kitą darbą, tuomet visgi ne
rizikuosite savo gyvasčia. 
Neparduok!te už $1.25 savo 
gyvasties! D. P. P.
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Užmušti, sužeisti ir be žinios dingę 

, kareiviai Kauno gubernijos.
Bjaurus laikraščiai.

(Nuo mūsų korespondento iš 
Danijos).

B. F.Motuzas, Telšių pav., 
Olsedų valsčiaus,—sužeis
tas.

F. L. Petraitis, Kauno g., 
Krokių valsčiaus, — sužeis
tas.

S. M. Ginevičius, Kauno 
pav., Rumišėnų valsčiaus, — 
sužeistas. 1

F. O. Runkas, Telšių pav., 
Židiškių valsčiaus, — sužei
stas.

J. M. Bičkus, Raseinių p., 
kaimo Kontratai, — užmuš
tas.

K. Šūkis iš Šiaulių, — už
muštas.

J. J. Kac, Novoaleksand- 
ravo pav., Krailovo mieste
lio, — sužeistas.

P. A. Kazlauskas, Pane
vėžio pav., Rubaičių kaimo, 
—sužeistas.

J. J. Rimkevičius, Pane
vėžio pav., Bernotų kaimo, 
—sužeistas.

M. M. Slozbergas, iš No- 
voalkesandravo, —sužeistas.

J. K. Balčiukas, Pane
vėžio pav., Teletų kaimo, — 
sužeistas.

A. J. Beringą, Panevėžio 
pav., Tolkanių kaimo, —su
žeistas.

F. T. Sokolovas, Panevė
žio pav., Krakenų valsčiaus, 
—sužeistas,

J. A. Ajauskas, Kauno pa
vieto, Padalgių kaimo, —su
žeistas.

M. F.( Rintautas, Panevė
žio pav., Rinktinų, kaimo, — 
sužeistas.

K. J. Krizonis, Panevėžio 
pav., Ravimeršių kaimo, — 
mirė.

K. K. Janulis, — Ožabų 
kaimo, — sužeistas.

B. M. Olševskis, Biržų 
miestelio, be žinios din
go.

F. S. Bižantelis, iš Kau
no, — sužeistas.

O. Jankevičius, iš Kauno 
—sužeistas.

L. Kudikas, iš Kauno, — 
be žinios dingo.

J. A. Žilius, Telšių pav., 
Plungėnų valsčiaus, — už
muštas.

J. G. Lukšis, Vilkmergės 
pav., Trašktinų valsčiaus, — 
užmuštas.

F. F. Švelnevičius, Telšių 
pav., Masedų valsčiaus, — 
užmuštas.

M. B. Jagminas, — už
muštas.

P. J. Sičius, — užmuštas.
F. J. Malčeda, Telšių pav., 

Korčanų miestelio, — už
muštas.

G. J. Rimkus, Telšių pav., 
Varnėnų valsčiaus, — už
muštas.

B. A, Piotrovskis, Vilk
mergės pav., — užmuštas.

P. A. Burneika, Vilkmer
gės pav., Anikščių valsčiaus, 
—be žinios dingo. /*!

F. J. Mistinis, Telšių pav., 
Dorbenų valsčiaus, — be ži
nios dingo.

A. Bekašius, Telšių pav., 
Plungės valsčiaus, — be ži
nios dingo.

K. S. Baltrumiejus, Telšių 
.pav., Žaranių valsčiaus, — 
be žinios dingo.

O. O. Steponkus, Telšių 
pav., Plungės valsčiaus, — 
liko ant karės lauko.

J. P. Žemaitis, Vilkmer
gės pav., Kovarsko vals
čiaus, — nelaisvėn papuolė.

K. L. Balčiūnas, Vilkmer
gės pav., Užpuolių valsčiaus, 
—nelaisvėn papuolė.

S. J. Markauskas, Telšių 
pav., Sedos miestelio, — su
žeistas.

L. L. Mackevičius, Telšių 
pav., Sedos miestelio, — su
žeistas.

A. J. Kontrimavičius, Tel
šių pav., — sužeistas.

A. F. Barsičius, Telšių 
pay., — sužeistas.

V. F. Tovenis, Telšių pav., 
—sužeistas.

J. J. Medleikis, Vilkmer
gės pav., Androniškių vals
čiaus, — sužeistas.

F. P. Kavepskis, Telšių 
pav., Plungės valsčiaus, — 
sužeistas.

K. J. Gaižauskas, iš Telšių 
—sužeistas.

J. P. Renkevičius, Vilk
mergės pav., Žmuidėnų vals
čiaus, — sužeistas.

P. P. Kančius, Telšių pav., 
Tirkšlių valsčiaus,—sužeis
tas.

K. K. Zlatkovas, Vilkmer
gės pav., Avantenų vals
čiaus, — sužeistas.

D. Z. Milevičius, Telšių 
pav., Sedos valsčiaus, — su
žeistas.

A. P. Kubilius, Telšių p., 
Masedų valsčiaus, — sužeis
tas.

J. P. Navickas, Telšių p., 
Škodų valsčiaus, — sužeis
tas.

P. P. Baltinas, Telšių p., 
—sužeistas.

D. D. Kazaragis, Telšių 
pav., Plungės valsčiaus, — 
sužeistas.

- P. J. Garnis, Vilkmergės 
pav., — sužeistas.

B. A. Šulcas, Telšių pav., 
Plungės valsčiaus, — sužeis
ta.s

N. T. Dagis, Kauno pav., 
—sužeistas.

B. A. Konstanavičius, 
Vilkmergės pav., Konstanti
nų valsčiaus, — sužeistas.

K. G. Bomblauskas, Tel
šių pav., — sužeistas.

A. A. Šliužas, Telšių pav., 
—sužeistas.

V. P. Rajūnas, Vilkmer- 
gės pav., Žmuidėnų vals
čiaus, — sužeistas.

J. A. Kazlauskas, Vilk
mergės pav., Sesi nu vals
čiaus, — sužeistas.

B. J. Jablonskis, Vilkmer
gės pav., — sužeistas*

J. J. Švilka, Vilkmergės 
pav., — sužeistas.

A. Miščenka, Panevėžio 
pav., — sužeistas .

P. Narbutas—sužeistas.
J. Gerčius, Šiaulių pav., 

Blaklovų kaimo, — sužeis
tas.

A. M. Pūkas, Vilkmergės 
pav., Taujėnų valsčiaus, — 
sužeistas.

J. P. Kondratas, Panevė
žio pav., Galbenų valsčiaus, 
—sužeistas.

J. P. Kaminskas, Panevė
žio pav., Biržų valsčiaus, — 
sužeistas.

A. J. Zalgauskas, Panevė
žio pav., Pabiržių valsčiaus, 
—sužeistas.

J. Ch. Staškevičius, Novo- 
aleksandravo pav., Apsiavų 
valsčiaus, — sužeistas.

P. J. Bogdanavičius, Vilk
mergės pav., Subačių vals
čiaus, sužeistas.

P. J. Gasiūnas, Novoalek- 
sandravo pav., Čiadosių val
sčiaus, — sužeistas.

“ lietuvos~Telpimo 
FONDO REIKA

LUOSE.
Pranešimas.

Visuomenės žiniai turiu 
pranešti, kad nereikėjus 
Lietuvos Šelpimo Fondo Se
kreto rijato sunkias pareigas 
visuomet pildyti vienai ypa- 
tai ir sulyg Fondo Antrojo 
Sekretoriaus sutikimu, tai 
atsibuvusioje L. Š. F. Komi
teto konferencijoje (gegu
žės 14, 1916), tojo Fondo 
Sekretorijato pareigų darbo 
atlikimą apsimainėme ir ant 
toliaus pirmojo sekretoriaus 
pareigas atliks J.Neviackas, 
183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

Todėl visuose Lietuvos 
Šelpimo Fondo reikaluose 
reikia kreiptis adresu: J. 
Neviackas, 183 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y.

M. M. Račiųte-Herman, 
Sekretorius Liet. Šel. Fondo. 

Tarpe Kopenhagoj išei
nančių dienraščių yra dar 
mažesnio formato laikrašt- 
palaikiai “Folkets Avis” ir 
“Aftenbladet”. Pakraipa 
tų laikraščių radikališkai— 
pirmeiviška. Abudu laik
raščiu visuomet persistato 
save uoliausiais vargo žmo
nių apginėjais ir jų reikalų 
užtarėjais. Dažnai juose 
vedamos plačios diskusijos 
su socilademokratijos orga
nu : “Social-Demokrateu”; 
nekartą taipgi užsipuola 
net ant paties redaktoriaus 
Borbjergo, išmėtinėdamr 
jam už jo “netaktiškumą”, 
“nesirūpinimą” darbininkų 
reikalais ar “parsidavimą” 
kapitalistams. Užpuldinėji
mas ir šmeižimas pavienių 
ypatų—tai skaitoma kasdie
niniais dalykais tųdviejų 
laikraščių, jeigu kas nors 
juosius patraukia teisman 
už garbės įžeidimą, tad be
veik visuomet viskas niekais 
pasibaigia, nes viskas labai 
gudriai sutaisyta :pinigų sa
vo kasose tie laikraščiai, sa
ko, niekad neturi, užtad,jei
gu kartais ir teismas užde
da jiems piniginę bausmę, 
tai nieko negali padaryti,bet 
vieton to randasi speciališki 
žmonės, kurie visuomet pa
sirengę ant savęs visą kal
tę prisiimti ir atsėdėti ka
lėjime.

Bet už vis labjausiai tie
du laikraščiai užsipuola ant 
svetimtaučių, ap s i gy v e n u siu 
Danijoje. Jie nuolatos veda 
mirtiną kovą su vokiečiais, 
lenkais ir rusais; vokiečiu 
neapkenčia už tai, kad Vo
kietija Šlezvygą užgrobė; 
lenkų ir rusų už tai, kad pa
starieji yra niekam netikę, 
nekultu riški ir, abelnai, su
lyg jų nuomonės, blogi žmo
nės. Jeigu tik kur įvyksta 
žymesnė vagystė ar užmu- 
šėjystė, tuojaus tiedu laik
raščiu apšaukia čiabuvius 
lenkus ar rusus kaltinin
kais. Tokios taktikos linkui 
ateivių šiedu laikraščiai jau 
laikosi nuo seniai. Prieš 
keliatą metų buvo Kopenha
goj plačiai įsivyravus tūla 
plėšikų kuopa, kuri specia- 
liškai užsiėmėme piniginių 
kasų plėšimu ir šiaip jau 
turtuoliu arba fabriku kon
torų; negalėdami pinigų ant 
vietos iškrapštyti, tie vagi
liai dažnai įdėję į vežimą 
visą kasą išsiveždavo į lau
kus ir dinamitu išdraskyda
vo. Tuo laiku “Aftenbla
det”, o ypač “Folkets Avis” 
ant lenku ir rusu šunis ko
rė. Diena iš dienos tiedu 
popieriniai šlamštai būdavo 
pripildyti šlykščiausiais ir 
bjauriausiais straipsniais 
apie lenkus ir rusus. Taip 
tęsėsi ilgai; bet štai, vieną 
gražią dieną vietinė policija 
sugavo minėtą vagių bandą: 
pasirodė, kad josios nariais 
buvo vien danai ir nei vieno 
lenko ar ruso jų tarpe ne
buvo. Tos vagių kuopos va
das, pramintas “Den lange 
Nogle”, buvo tikras specia
listas savo darbe: areštavus 
jį, pats nurodė keliatą vie
tų daržuose, miesto apielin- 
kėje, kur buvo užkasta ke
lintas geležinių kasų, dar 
su neišimtais pinigais...

Kaipgi minėti laikraščiai 
pasielgė, kurie per taip ilgą 
laiką bjauriai šmeižė atei
vius? Sakysim pasiteisi
no!!! atšaukė savo šmeiži
mus? Ne, anaiptol, nei žo
džio nepratarė apie tai, bet 
užsipuldinėjimus ant savo 
“priešų” dar iki šiai dienai 
tebetęsia.

Tiedu laikraštuku vis zau
nija, kad reikia įvesti tam 
tikri įstatymai, kenksmingi 
visiems ateiviams, kurie ap
sunkintų jų gyvenimą Dani
joj, nors, sulyg teisybės, čia

prieš keliatą metų jau tapo 
įvesta tam tikra policijos 
priežiūra dėl svetimtaučių, 
bet minėtu du laikraščiu vis 
dar neišsitenka svetimtau
čiais. ,

Prasidėjus karei ir pa
brangus gyvenimui, čia žy
miai padidėjo vagystės. Ko
penhagoj ūmu laiku tapo 
daug sidabrinių ir auksinių 
daiktų krautuvių apvogta. 

' Vagystė įvyko tokiose 
krautuvėse, kur radosi dau
giausiai brangenybių ir ku
rios buvo prie puikiausių 
miesto gatvių. Daug tokių 
vagysčių tapo atlikta gana 
drąsiai, stačiai po policijos 
akių; nors atkakliai jieško- 
ma tų vagilių, tačiaus visgi 
jų negali susekti. Manoma, 
jog vagystės atliekamos tū
los internacionališkos vagių 
kuopos, bet tikrų žinių dar 
nėra. Minėtu du laikraščiu 
ir čia keikia lenkus.

Užsipuldinėjimai šių laik
raščiu ant tiek nešvarus,kad 
kartais, beskaitant, rodos 
dvokte-dvokia toji baisi ne
apykanta linkui svetimtau
čių, kokią tik galima rasti 
vien rusų juodašimčių šun- 
lapiuose. S.

Žodis kaslink netei
singų apgarsinimų.

Nežinau, ar teisingai pa
sielgsiu, pranešdamas pla
čiai visuomenei, apie vieną 
apgarsinimą, kuris visuose 
lietuviškuose laikraščiu o se 
telpa. Gal tą darydamas, 
padarysiu nuostolį laikraš
čiams, bet mano supratimu, 
geriau nuostolis, negu neuž- 
sitikėjimas skaitytojų.

Dalykas štai kame: nuo 
tūlo laiko pasirodė mūsų 
laikraščiuose apgarsinimas 
tūlos firmos, kuri žada už 
vieną dolerį nusiųsti “kny
gą”, iš kurios kiekvienas ga
li išmokti “fotografo profe
sijos”.

“Knygą” gavau nuo vieno 
savo pažįstamo, kuris nori 
tapti fotografu. Bet tada 
aš tą “knygą” pamačiau, tai 
labai nusistebėjau, nes vie
toje “knygos”, buvo 16 pus
lapių didelėm raidėm spaus
dinta, brošiūrėlė. O kada 
perskaičiau, tai ištikro pa
mačiau begėdišką apgavystę 
lengvatikių žmonių. Maniau 
kritikuot turinį tos “moks
liškos knygos”, bet pasiro
do, kad joje nėra ką kriti
kuot, nes parašyta žmogaus, 
kuris neturi mažiausio su
pratimo apie fotografo a- 
matą. Žmogus, pasivadinęs 
save “profesorium”, nežino 
nei to, kad masa (jo pava
dinta filmą), ant kurios nu
sitraukia fotografija, nėra 
“raudona mostis”, bet žela
tina su bromo sidabru, kuri 
yra užtepta ne ant juodos 
popieros, bet ant celuloido. 
Toliaus kalba apie “rūgš
tis”, kurios išvysto paveiks
lą. Turbūt tas žmogus ne
žino skirtumo tarpe rūgš
ties ir alkalino, nes ne 
rūgštyje, bet alkaline, su 
pagelba tam tikros chemiš
kos formules, paveikslai yra 
išvystomi.

Daugiau nesakysiu nieko 
apie tą knygą, nes ji žemiau 
kritikos. Kurie nėra dar 
apsigavę ir manė siųsti savo 
pinigus, kad gauti tą knygą, 
tai geriau būtų, kad tą do
lerį pašvęstų ant ko kito, 
nes iš tos knygos jokios 
naudos neturės.

Juozas Kačcrgius.

NEGRAŽUS ĮPROTIS.
Daryt galutiną išvedimą 

be visapusinio ištyrimo. Pas 
mus tankiai taip pasitaiko, 
kad užtenka kam nors pa- 
kišt liežuvį, užtenka ap
šmeižt ką nors ir visuomenė 
tą žmogų jau pasmerkia.

Nedaryk išvedimo, kol ne- 
ištyrei visų apystovų.

Gui de Maupassant.

Kaukė.
Vertė Švenčioniskis.

(Pabaiga).
tos smulkmenos varstydavo mano širdį, 
kaip peiliai. O jis, papasakojęs sykį, grįž
davo atgal ir vėl išpradžios pasakodavo tą 
baisią istoriją. Mat, aš, nenorėdama jį už- 
pykdinti, neva juokdavausi ir jam tas labai 
patikdavo, todėl ir pasakodavo po kelis sy
kius.

Galbūt, kad jo kalboj būdavo daug me
lo, nes jis labai mėgdavo girtis, per tai 
daug ii- meluodavo. O gal ir teisybę saky
davo! Kada jis pareidavo namo, tai išrū
dydavo labai suvargusiu ir tankiai belauk
damas vakarienės pradėdavo snausti. Va
karieniaudavome męs apie vienuoliktą va
landą vakare, nes anksčiau jis niekad nepa
reidavo namo, nes reikėdavo aktorėm plau
kus sušukuoti, kuomet jos po lošimui išei
na ir eina i balių.

Kada jis užbaigia pasakojęs savo vaka
rinę istoriją, tuojaus užsidega cigaretą ir 
rūkydamas pradeda vaikščioti po kambarį. 
Bet kaip jis tuomet dailiai išrodo, tai ir ap
sakyti negalima! Juodi, nedideli ūseliai, į 
viršų užraityti, plaukai garbiniuoti, dailus, 
meilus ir aš, bežiūrėdama j jį, mislydavau: 
“Ką jis dabar pasakojo, gali būti tikra tei
sybė. Juk aš žiūriu į jį ir svaigstu jo gra
žumu, pradedu eiti iš proto, tai kodėl gi ki
tos negali išeiti iš proto bežiūrėdamos į jį? 
Tuomet man norėdavosi verkti, šaukti, 
bėgti iš namų, šokti per langą ant gatvės, 
bet aš ramiai imdavau indus nuo stalo, 
plaudavau juos, o jis rūkydavo ir rūkyda
vo. Jis atsistodavo priešais mane ir žio
vaudavo, kad parodžius, kaip jos nuvargino 
jį ir pirmiau, negu atsigulti j lovą, kelis sy
kius atkartodavo: “Viešpatie, kaip saldžiai 
aš šiąnakt miegosiu”!

Aš visai ant jo nepykstu, nes jis nesu
prato, kad tuomi mane baisiai kankina. Ne, 
jis to visiškai negalėjo suprasti! Jis taip 
mėgdavo girtis apie pasisekimus merginų 
tarpe, kai]) kad povas mėgsta nuolatos savo 
uodegą išplėsti. Vėliaus jis pradėjo sau 
persistatyti, kad visos moteris Į jį žiūri ir 
trokšta savo glėby laikyti.

Riestai jam prisiėjo, kuomet paseno.
Ir žinai, tamsta, kada aš pamačiau jo 

galvoj žilą plauką, tai neapsakomai nudžiu
gau... Tiesa, tai buvo šlykštus džiaugsmas, 
bet visgi aš džiaugiausi ir nepaprastu 
džiaugsmu džiaugiausi!! Tuomet tariau 
sau: “Dabar jau bus pabaiga... Žilas plau
kas, tai pabaiga gaudymui naujų”! Aš 
jaučiausi tartum iš kalėjimo išleista. Juk 
kuomet paliaus jį kitos gaudę, tuomet jis 
bus mano, visas mano!

Tas buvo ryte, mums begulint lovoj. 
Jis dar miegojo; aš prisiglaudžiau prie jo iv 
apkabinau, kad pažadinus, nagi žiūriu, kad 
jo plaukuose plonas, baltas šilkinis plauke
lis. Kaip tai nelauktinai! Išsyk nenorėjau 
nei savo akims tikėti. Norėjau palengva 
jį išrauti, kad ir nežinotų, bet kada pradė
jau atydžiai žiūrėti, tai ir daugiau pama
čiau. Žili plaukai! Jo plaukai pradėjo žil
ti ! Mano širdis, kaip pelė, pakliuvus į ka
tės nagus, pradėjo plakti; vienok, aš buvau 
tuomi užganėdinta!

Nors tai bjaurus džiaugsmas, bet aš tą 
rytą džiaugiausi, buvau linksma, pagami
nau pusryčius, visai nežadindama jo ir kuo
met jis nubudo, tai pasakiau:

,—Ar žinai, ką aš pastebėjau, kada tu 
miegojai?

—Nežianau.
—Aš pastebėjau, kad tavo galvoj yra 

žilų plaukų.
Jis taip šoko iš patalo, tartum aš jį bū- 

čia smarkiai pakutenus, atsisėdo ant kraš
to lovos ir rūstu balsu tarė:

—Tu meluoji!
—Taip, taip, kairiamjam paausy. Ten 

jų yra net keli.
Jis pašoko iš lovos ir pribėgo prie veid

rodžio.
Ilgai žiūrėjo į veidrodį, bet surasti ne

galėjo. Tuomet aš jam parodžiau patį že
mąjį, mažytį, garbiniuotą ir tariau:

—Tai visai nestebėtina turėti žilų plau
kui prie tokių gyveninio aplinkybių, kokiose 
tu gyveni. Per pora metų tu visiškai pra
žilsi ir tuomet sveikas dingęs. '

Ir žinai, tamsta, kaip aš pasakiau, tai]) 
ir atsitiko: praslinkus dviems metams taip 
persimainė, kad ir pažint negalima buvo. 
Ir kaip greitai žmogaus išvaizda mainosi! 
Tiesa, nors jis buvo meilus, bet išvaizda jo 
persimainė ir moteris paliovė jį gaudę. 
Mano gyvenimas dar sunkesnis pasidarė: 
prisiėjo daug, daug nukentėti visokių ne
smagumų. Jam visa kas nepatiko, visa kas 
buvo bjauru, visa ką neapkentė. Metė sa
vo amatą ir užsidėjo moteriškų skrybėlių 
dirbtuvę. Bet ir ten jam nesisekė ir pini
gus praleido. Paskui sumanė tapti akto
rium, bet ir čia. neturėjo pasisekimo. Ant 
galo pradėjo trankytis į visokius balius.

Tiesa, dar jis turėjo protą ir neišleido visų 
sutaupintų pinigų, tai dabar iš jų ir gyve
name. Suprantama, prisieina skurdžiai 
gyventi! O juk vienu laiku jis buvo pasi
daręs net turtuoliu!

Dabar tamsta matai visą jo užsiėmi
mą. Jis tartum iš proto išėjo. Jam norisi 
būti jaunu, norisi šokti su moterimis, trin
tis apie jas, jausti jų prakaito smarvę. Ne* 
laimingas mano senelis!

Ji, labai sujudus, pažiūrėjo į knarkian
tį vyrą, priėjo prie jo ir pabučiavo į galvą. 
Gydytojas atsistojo ir pradėjo rengtis išei
ti, bet jį taip sujudino ši porelė, kad nežino
jo nei ką sakyti.

Kada jis buvo jau tarpdury, tai ji su
laikė ir pratarė:

—Dėl visko meldžiu tamstą palikti sa
vo adresą. Jeigu jam bus blogiau, tai aš 
tamstą pašauksiu...

Kaip kunigai “rojų” 
ant žemės įsteigė?

(Pabaiga). I
III.

Kai]) jau rašiau, indijonai tik dvi die
nas galėjo dirbti ant to lauko sklypelio, ku
rį ordenas jiems duodavo. Bet nemanykit, 
kad jų darbo vaisiai prigulėjo jiems. Kuni
gai ir čia budėjo, žiūrėdami, kad indijonai 
nepaskęstų “svieto raškažiuose”. Ant der
liaus buvo uždedama kunigų kontrolė ir, 
esant reikalui, jie galėjo konfiskuoti dalį 
derliaus.

Pasakojama, kad net lytiški susinėsi
mai ir tie buvo po kunigų kontrole. Sako
ma, kad kiekvieną naktį varpai apreikšda
vo, kuomet,turi prasidėti “linksmybės” lai
kai. Jėzuitai drausdavo nešioti ilgus plau
kus tiems vyrams ir moterims, kurie netu
rėdavo vaikų. Net ir po jėzuitų išvyjimui 
tasai paprotys negreitai išdilo.

Užbaiga.
Krikščioniška respublika, įkurta Para- 

guay’aus šalyje, išarti i ją pažiūrėjus, buvo 
ne kuo kilu, kai]) gudriai sutvarkytas me
chanizmas po išimtine katalikų kunigų 
kontrole labui ir naudai jėzuitų ordeno. 
Bėdinieji indijonai dirbo bažnyčiai ir dau
giau niekam. Jie patįs pusbadžiai maitino
si. Tai buvo ne kas kita, kaip tikra ver
gija.

Indijonai dėvėjo nuplyšusiom drapa
nom ir vaikščiodavo basi," nors ir drapanų 
ir apavų buvo įvalias. Bet iš to kunigai 
darė biznį, darė labai puikų biznį, parduo
dam ta tavora mieste.

Indijonų gyvenamosios triobos buvo 
tai]) jau prastos, kaip ir jų drapanos. Na
melius būdavo jo iš nendrių, aplipintų mo
liu. Nebuvo juose nei langų, nei kaminų, 
Dūmai eidavo per duris. Triobose nebuvo 
jokių rakandų. Visi misijų gyventojai sė
dėdavo ant grindų, valgydavo ant grindų. 
Jie net lovų neturėdavo.

Kaip matot, tai jėzuitams visiškai ne
rūpėjo civilizuoti bėdinuosius indijonus ir 
suteikti jiems šiokių tokių patogumų. Tik 
vienas dalykas tiems apaštalams terūpėjo 
—padaryti indijonus darbščiais ir paklus
niais.

Reikia pažymėti, kad Praguay’aus ša
lis yra begalo turtinga gamtos dovanų 
žvilgsniu. Javus galima buvo kirsti du sy
kiu į metus. Vaisių buvo visokeriopiausių 
ir juos reikėjo tik imti. Ežerai ir upės 
knibždėte knibždėjo žuvimis. Giriose gy
veno nesuskaitomos daugybės žvėrių-žvėre- 
lių. Laukiniai arkliai ganėsi laukuose.

Ir esant tokiai visako gausybei, gyve
nant derlingiausioje žemėje, darant iš indi
jonų pagamintų produktų geriausią biznį—• 
žmonių varguolių gyvenimas buvo nevertas 
šuns gyveninio.

Darbininkai, kurie viską gamindavo, 
jokių teisių neturėjo. Jie buvo paskutiniai 
pastumdėliai. Užtat kunigai galėjo lėbau
ti ir turtus krauti.

Dabar jūs matot, kaip išrodė tvarka, 
kur gaspadoriavo patįs gudriausi katalikų 
kunigai—jėzuitai. Jie, mat, įvedė “dan
gaus karalystę” ant žemės.

Ar jūs norite tokios tvarkos, ar miela 
būtų jums tokia “lygybė”?

Jeigu nenorite, kad kunigai valdytų 
svietu, jeigu nenorite, kad šių dienų kleri
kalizmas užviešpatautų ant žmonių—tai 
kovokite su klerikalizmu, organizuodamies 
į darbininkų partiją, kuri yra ne kuo kitu, 
kaip Socialistui Partija.

(Medžiaga imta iš Polio Lafargo raši
nio jėzuitų sodybos Paraguay’juj). >

JIEŠKO GIMINIŲ.
Kareivis Petras Labanauskas jieško A- 

merikoj gyvenančių giminių ir draugų, ffo 
adresas toks: Deistvujuščaja armija, 361 
Piešaja Kovenskaja družina, 1-ja rota.
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s ir Švytuokle
(Pasakojimas iš inkvizicijos laikų) 

Verte J. Stropus.

kaip tik dėlto, jog ta širdis neprigimtai ra
mi. Paskui atsirado jausmas ūmos visų 
mane apsupusių ypatų neprigulmybės; tar
si baidyklėmis išrodžiusieji nešėjai, leisda
miesi žemyn, peržengė beribes ribas ir su- 
stoio pergalėti begaline savo amato kančia.

MOTERIMS NAUJIENOS
Aš buVau nusilpęs, pusiau apmiręs nuo 

ilgos agonijos, ir kuomet, galop, jie mane 
išrišo ir man galima buvo sėsti, aš pajau
čiau, jog alpstu. Nuosprendis, — baisus 
mirties nuosprendis,—skambėjo paskutiniu 
aiškiu mano ausims sakiniu. Po to inkvizi- • c„rsaę. 
torių balsų garsas, tarsi, nuskendo nerai&j 
kių klejonių spiečiaus triukšme. Tasai 
triukšmas žadino manyje sukimosi idėją,— 
gal todėl, kad savo vaidintuvėj aš rišau jį 
su malūno ratu. Bet tas tęsėsi labai trum
pai; ir ūmai aš nustojau girdėjęs. Vienok, 
tūlą laiką aš dar mačiau, ir su kokiu baisiu 
padidintu aiškumu. Aš mačiau lūpas tei
sėjų juoduose rūbuose. Jos išrodė man bal
tomis—baltesnės už popierą, ant kurio aš 
šiuos žodžius rašau—ir juokingai plonomis, 
pailsusiomis nuo jų išraiškos įtempimo, 
žiauriomis nuo neatmainomo pasiryžimo ir 
asketiško žmonių kentėjimų niekinimo. Aš 
mačiau, jog prisakymai, kurie buvo mano 
likimu, ėjo dar iš jų lūpų. Aš mačiau, kaip 
jie susidėjo į vieną sakinį apie mirtį. Aš 
mačiau, kaip lūpos tarė mano pavardės 
skiemenis, ir drebėjau, jausdamas, jog gar
sas nesekė paskui jų judėjimo. Per kelias 
beviltės baimės minutas aš mačiau tą patį 
lengvą ir veik neužtėmijamą juodos salės 
sienų apmušalo siūbavimą. Paskui mano 
žvilgis puolė ant septynių degančių ant sta
lo žibintuvų. Išpradžiu jie man išrodė mei
le artimo ir vaizdinosi baltais ir dailiais 
anuolais, kurie turėjo mane išgelbėti, bet 
čia ūmai mirtinas liūdnumas apėmė mano 
vėlę, ir aš visoje savo esybėje pajutau tokį 
drebulį, lyg būčiau Voltos stulpelį”) palie
tęs; aniuolų pavidalai persimainė į menkus 
liepsninėmis galvomis vaidulius, ir aš aiš
kiai mačiau, jog ant jų pagalbos nebuvo ko 
atsidėti. Ir čia į mano vaidintuvę įsigavo, 
kaipo turtingas muzikališkas garsas, min
tis apie palaimintą ramybę, kuri laukia 
mus kapuose. Ta mintis priėjo tyliai ir 
nežymiai, ir man rodėsi, jog ilgą laiką aš 
negalėjau jos pilnai apvertimi; bet toj-pat 
minutoj, kuomet mano protas, galop, pra
dėjo pilnai tą mintį suprasti ir jąja džiaug-

žibintuvai išnyko; liepsna visiškai užgęso; 
užstojo nakties tamsybė; visa nuomonė su
stojo, tarsi vėlė beprotišku greitumu pasi
nėrė pragare. Ir visata tapo naktimi, tyla 
—nekrutėjimu.

Aš nustojau jausmų, bet nepasakysiu,jog 
praradau visą sąmonę. Nebandysiu išaiš
kinti arba net aprašyti, ką aš numaniau, 
bet sąmonė buvo. Giliame miege—ne! Kle- 
jojime—ne! Apalpime—ne! Mirtyje — 
ne! Net kapuose yra sąmonė. Kitaip žmo
gui nebūtų nemirtinumo. Pabusdami iš pa
ties giliausio miego, męs perplėšiame vora
tinklinę kokio nors sapno užlaidą. Bet per 
kokią sekundą męs to sapno jau neatsime
name—taip, gal būti; plonas buvo tasai au
dimas. Prabundant iš apalpimo į gyveni
mą yra du 'laipsniu: pirmas—protiško arba 
dvasiško gyvavimo jausmas, antras—fiziš
ko gyvavimo jausmas. Jeigu pereinant į 
antrąjį laipsnį męs galėtume atsiminti pir
mojo laipsnio įspūdžius, tai juose, tikriau
siai, męs rastume visus iškalbingus atsimi
nimus apie bedugnę nejaučiamo. O kas to
kia ta bedugnė? Kaip bent, atskirti jos 
tamsybę nuo kapų tamsybės? Ir jeigu va
lia neįstengia iššaukti įspūdžių to, ką aš va
dinu pirmtioju laipsniu, tai ar tik neapsi- 
reiškia jie po ilgo protarpio patys ir ar ne
priverčia mus stebėtis: iš kur jie galėjo at
sirasti? Žmogus, kuris niekuomet nebuvo 
apalpęs, neįžiūri keistų pilių ir pažįstamų 
stovylų degančiose anglįse; nesidžiaugia 
skrajojančiais ore liūdnais vaiduliais, kurių 
paprasto žmogaus akis nemato; nesustoja 
užsimąstęs prie nežinomo žiedelio kvapo,— 
jo mintis neklaidžioja kokios tai meliodijos 
paslaptyje, kuri pirmiaus niekuomet ne
atkreipdavo į save jo atydos.

Nuolatinės įtemptos pastangos, ener
giški bandymai nutverti bent kokias 
skliauteles to bejauslio stovio, kuriuomi 
mano vėlė buvo apsemta, vedė prie tokių 
momentų, kuomet aš tikėjau į savo pa
stangų pasekmingumą; aš pergyvenau mi- 
nutas, trumpiausias minutas, kuriose iš
šaukdavau atsiminimus, ir tie atsiminimai 
galėjo prigulėti tik tam stoviui, kuomet, 
matomai, pasiliaudavo sąmonė. Kad tai 
buvo teisybė, aš persitikrinau paskui, bū
damas jau sveikame prote. Tie atsimini
mų šešėliai klaikiai piešia man augštas esy
bes, kurios pakėlė mane ir tylėdamos nešė 
mane žemyn... ir dar žemyn... ir vėl žemyn., 
tiek jog mano galva pradėjo suktis nuo vie
nos baisios minties apie begalinį leidimąsi 
žemyn. Jie primena man taipgi baimę, ku
ri suspaudė mano širdį ir kuri atsirado

*) Voltos stulpelis—ypatingas elektriškas aparatas, 
kuvj palietus elektros srovė sudrebina visą kūną.}

Paskiaus mano vėlė pajautė kokį tai priklų 
drėgnumą, ir po to užstojo beprotystė — 
beprotystė sąmonės, kuri kovoja su kuo tai 
neapsakomai bjauriu.

Garsas ir judėjimas sugrįžo ūmai — 
neramus širdies judėjimas ir jos mušimo 
~---- Paskui užstojo pertrauka,'kuomet
viskas sustojo. Paskiaus vėl atsirado gar
sas, judėjimas ir palietimas, kaipo jaus
mas, kuris įsigavo į vėlę. Jausmas to, jog 
aš gyvuoju, bet be jokios minties, tęsėsi ga
na ilgai. Vėliaus nelauktai žybtelėjo min
tis, baimė ir keistas pasistengimas aiškiai 
suprasti, kas su manim darėsi. Paskui to 
sekė karštas geidimas vėl likti be sąmonės. 
Bet vėlė ūmai prabudo, ir bandymas pasi
judinti nusisekė. Aiškiai prisiminė ir teis
mas, ir juodas apmušalas, ir nusprendis, ir 
silpnumas, ir apalpimas, bet už tai užsimir
šo visa, kas po to sekė; ir tik paskui ener- 
giškiausiomis pastangomis man pasisekė 
klaikiai viską atsiminti.

Aš dar nepravėriau akių ir jaučiau,jog 
nesurištas gulėjau augštienikas. Aš ištie
siau ranką, ir ji sunkiai nupuolė ant ko tai 
drėgno ir kieto. Aš neatėmiau jos per ke
liatą minutų, stengdamasi atspėti: kur aš, 
ir kas su manimi stojosi. Nežiūrint savo 
geidimo, aš nedrįsau atverti akių. Aš bi
jojau pažvelgti ant apsupančių mane daik
tų; ne dėl baimės pamatyti ką nors baisaus, 
bet dėl baimės nepamatyti nieko. Galop su 
baisiu širdies užmirimu aš šarpiai atida
riau akis,i r baisusis mano baimėjimąsis pa
sitvirtino. Mane apsupę amžinos nakties 
tamsybė. Aš su dideliu vargu atsikvėpiau. 
Man rodėsi, jog tamsybės tirštumas mane 
slėgė ir smaugė. Oras buvo nepakenčiamai 
sunkus. Aš ramiai gulėjau ir stengiausi 
mąstyti. Atsiminęs inkvizicijos pasielgi
au s, aš priėjau prie minties apie savo pa
lies padėjimą. Nuosprendis buvo ištartas, 
ir man rodėsi, jog nuo to laiko praėjo labai 
daug laiko. Bet aš nei minutes nemaniau, 
kad aš numiriau. Nežiūrint jokių literatiš
kų išmonių, tokia mintis jokiu būdu nesu
sitaiko su tikru gyvavimu; bet kur gi aš 
buvau ii1 kokiame stovyje? Mirti n pa
smerktieji, kiek man buvo žinoma, papras
tai mirdavo ant auto-de-fe (buvo viešai su
deginami). Panaši iškilmė turėjo įvykti tą 
patį vakarą, kuomet mane teisė. Ar nebu
vau aš pasodintas kalėjiman, idant laukti 
kito auto-de-fe, kuris galėjo įvykti tik po 
keliate mėnesių? Aš tuojau pat supratau, 
jog tas negalėjo atsitikti. Aukų skaitlius 
buvo paskirtas sulyg valdžios reikalavime; 
apart to, mano pirmoji kamera, kaip ir vi
sos loieuoje nuteistųjų Kameros, buvo iš
grįsta akmenimis, bet ne absoliutiškai be 
šviesos.

Ūmai nuo baisios minties kraujo sro
vė aptvino mano širdį, ir aš vėl ant keliate 
minutų apalpau. Atsigaivinęs, aš antsyk 
pašokau ant kojų, visu kūnu mėšlungiškai 
drebėdamas. Aš beprotiškai ištiesiau ran
kas i visas šalis aplink save. Mano rankos

neatsidurti į savo kapo sienas. Prakaitas 
sunkėsi iš visų mano odos skylėlių ir dide
liais lašais rinkosi ant kaktos. Galop ne- 
žinė pasidarė man nepakeliama, ir aš pra
dėjau atsargingai judintis, ištiesęs rankas 
ir įtempęs regėjimą, vildamasis pamatyti 
kokį nors silpną šviesos spindulį. Aš žen
giau keliatą žingsnių, bet aplinkui viskas 
buvo tamsu ir tuščia. Aš liuosiaus atsikvė
piau. Galop man tapo aišku, jog aš nuteis
tas ne ant paties baisiausio galo.

Tuo laiku, kuomet aš atsargiai judė
jau, man prisimindinėjo tūkstančiai klai
kių pasakojimų apie Toledo baisenybes. 
Apie kalėjimus pasakodavo keistus daly
kus,—aš visuomet skaičiau juos išmislais, 
bet visgi tokius nepaprastus ir baisius, jog 
juos kartojo tik pusbalsiu. Ar man buvo 
lemta numirt iš bado tame požeminiame 
tamsybės pasaulyje, ar manęs lauke koks 
nors dar baisesnis likimas? Aš perdaug ge
rai žinojau savo teisėjų būdą ir neabejo
jau, jog galų gale man paskirta mirtis, ir 
mirtis baisingai parinkta—savotiška; ma
ne interesavo ir rūpino tiktai mirties būdas 
ir laikas.

į kietą kliūtį. Tai buvo siena, padaryta, 
regiamai, iš akmenio,—labai lygi, drėgna ir 
šalta. Aš pradėjau eiti greta jos, judėda
mas labai atsargiai iš priežasties įsibaugi- 
nimo visokiomis senomis pasakomis. Bet 
tasai judėjimas neleido man patirti mano 
kalėjimo didumo, kadangi aš galėjau visai 
nejusčiomis apeiti aplinkui ir sugrįžti į pir
mutinę vietą,—ant tiek siena buvo vieno
da. Tam tai tikslui aš pradėjau jieškoti 
pelio, kurį įsidėjau kišenių j, išvedant mane 
į teismą; bet jo nebebuvo, o ir drabužiai 
mano buvo pakeisti žiauriu pakuliniu ploš- 

(Toliaus bus).

NUO ALTORIAUS, Į... 
KALĖJIMĄ.

New Yorke buvo toks at
sitikimas. Tūlas lietuvis 
Jonas Sipavičius pradėjo 
draugauti su A. Cezniūte 
(taip anglų laikraščiai mer
ginos pavardę paduoda). 
Bet Sipavičius buvo vedęs 
ir Lietuvoj paliko pačią su 
dviem kūdikiais. Kad išsi
gelbėjus nuo pirmosios pa
čios ir apsivedus su A. Cez
niūte, paleido paskalą, kad 
Lietuvoj jo moteris mirė. 
Mergina tam patikėjo ir su
tiko su juomi apsivesti.

Viskas būtų buvę gerai, 
bet ant nelaimes, iš kur tai 
atsirado “mirusios” pačios 
brolis,kuris gavo iš Lietuvos 
nuo savo sesers o f icial iškus 
dokumentus,kad ji dar ne
mirus ir, niekam nieko ne
sakęs, laukė pabaigos.

Užsakai išėjo, vestuvės 
surengtos ir jaunieji leidosi 
į Šeštoko bažnytėlę, kati tas 
palaimintų ir duotų katali
kiška šliūba.

Jaunieji nusisamdę karie
tą, važiuoja į bažnyčią, o 
“nabašninkės” brolis, pasi
ėmęs dokumentus, nešasi 
paskui. Ir štai, kada jau
nieji suklaupė prie alto
riaus, “nabašninkės” brolis 
iš vidaus bažnyčios pradėjo 
protestuoti, kad kunigas 
jiems neduotų šliūbo.

Išsyk manyta, kad tai 
koks bedievis kelią triukš
mą, bet paskui paaiškėjo, 
kame dalykas. Kilo didelis 
triukšmas ir suirutė. Pa
sekmės to viso užsibaigė 
dėl “jaunikio” labai liūdnai: 
jį nuo altoriaus nugabeno 
stačiai į kalėjimą. Dabar 
vargšas sėdi kalėjime ir 
sapnuoja apie medaus mė
nesį, kuris taip arti buvo, 
bet staiga paspruko, o jau
noji ve.rkia, kad dievas ne- 
nusiuntė jo pačiai mirties.

SUAREŠTUOTA DAKTA
RĖ GREYEL.

New Yorke šiomis dieno
mis tapo suareštuota dakta
rė C. Greyel. Ją kaltina už 
nelegališką. padarymą ope
racijos.

Daktarė Greyel, viena žy
mesnių šalininkių ir agita
torių už panaikinimą įsta
tymų, draudžiančių,kaip ap
sisaugoti nuo užsiveisimo. 
Ji tankiai viešuose moterų 
susirinkimuose kalbėdavo ir 
agituodavo,kad moterįs pri
valo kontroliuoti gimdymo 
skaitlių. Tokiu būdu polici
ja nuo seniai turėjo ant jos 
nuožiūrą ir j ieškojo progos, 
kad prikibus. Nežinia, ar 
šis apkaltinirtias teisingas, 
ar tik sufalsifikuotas, bet 
greitu laiku turės viskas pa
aiškėti.

RUSIJOS MOTERŲ SU
VAŽIAVIMAS.

Rusijos moterų lyga išga
vimui lygių su vyrais teisių 
nutarė šiemet sušaukti mo
terų suvažiavimą. Tame 
suvažiavime dalyvaus visų 
draugijų ir kliubų atstovės. 
Svarbiausi klausimai, ku
riuos suvažiavimas turės 
apsvarstyti, bus šie: darbas 
rąoterų ir jų draugijų rišan
tis su kare; sušelpimas ka
reivių, esančių fronte, su
žeistųjų ir pabėgėlių šeimy
nų; praplatinimas rybų sa
vo darbui; suvienyjimas’vi
sų moterų draugijų į vieną, 
kad pasekmingiau galima 
būtų sukoncentruoti savo 
jiegas ir paskui darbuotis 
ant visuomeniškos dirvos ir 
daugybė kitų klausimų.

Reikia pažymėti, kad mo
terų lyga buvo pirmiau su
manius sušaukti suvažiavi
mą, vet vidaus dalykų mi- 
nisteris nepavelijo. Dabar

gi gauta pavelyjimas ir pra
dedama rūpintis sušaukimu 
suvažiavimo.

EASTON, PA.
29 d. balandžio buvo ba

lius Lietuvių Moterų Pro
gresyvi šk o Susivienyjimo 
14 kuopos. Balius pavyko 
labai gerai, žmonių buvo 
pilna svetainė, visi gražiai 
linksminosi ir likosi užga
nėdinti.

Tą patį vakarą, kad už
kenkus moterų baliui, para- 
pijonai taipgi parengė ba
lių parapijos naudai. Bet 
jiems nepavyko užkenkti: 
moterįs turėjo 25 dolerius 
pelno. Tas liudija, kad męs 
galime apsieiti ir be parapi- 
jonų, nes užtektinai turime 
pažangesnes visuomenės.

Kad parapijonai rengė 
balių, tai nenuostabu, nesC ' .7

jų darbas kenkti progresy- 
viškesnėm draugystėm. Bet 
reikia stebėtis iš tūlų pirm
eiviu ii- net socialistu, kurie 
nėjo j moterų parengtą ba
lių, bet nuėjo į parapijom!. 
Reiškia ir jie prisidėjo prie 
sudrūtinimo parapijos. Toks 
pasielgimas visgi peiktinas.

Vietos moterims tankiai 
prisieina nukentėti visokių 
pašaipų ne vien nuo katali
kų, bet ir nuo taip vadina
mų susipratusių vyrų, kurie 
visuomet mėgsta moteris 
pajuokti.

Kolkas susipratusių mote
rų randasi nedidelis būrelis, 
bet yra viltis, kad greitu lai
ku jų skaitlius pakils. Tai
gi, sesytės, prie darbo.

Vargo Peliukė.

burdingierius laikė viename 
kambary ir ėmė po $1 į sa
vaitę. Kurios “streikavo”, 
pamatė, kad streiko nelai
mės, nes daug yra “streik
laužių”, vėl pradėjo kviesti 
buvusius savo burdngierius 
atgal ir laikyti už dolerį į 
savaitę. Kad tik neišeitų 
ta pati istorija, kaip ir pir
miau.

Kuo tas viskas užsibaigs, 
pranešiu vėliaus, bet kolkas, 
kaip pas gaspadines, taip ir 
pas burdingierius ūpas pa
kilęs.

Mažoji Varguolė.

MOTERIS rengia DI
DŽIAUSIĄ PARODĄ.
7 d. birželio Chicagos su- 

fragistės rengia didžiausią 
parodą. Mat, minėtoj die
noj Chicago j įvyks republi- 
konų partijos konvencija, 
tai moterįs reikalaus, kad 
ir republikonų partija bal
suotu už suteikimą mote
rims lygių su vyrais teisių.

Demonstracijoj da 1 y v a u s 
ne vien tik Chicagos ir apie- 
linkiu moteris, bet Wiscon- 
sin, Minnesota ir Indiana 
valstijų.

1,000 MOTERŲ VAŽIUO
JA Į CHICAGOS PARODĄ.

Kaip praneša ponią Or
ton H. Clark, tai iš Michi
gan valstijos važiuos > į mo
terų parodą, kuri bus 7 d. 
birželio Chicago j, 1,000 r 
terų.

SUFRAGISČIŲ KONVEN
CIJA.

19 ir 20 d. birželio bus 
konvencija Indiana valstijos 
sufragisčių. Prieš atidarant 
konvenciją, 18 d. birželio^ 
i engiama didelis mitingas.

RED. ATSAKYMAI.
Berkovitz Darbininke^ 

Brooklyn, N. Y. — Tamsta,, 
atsakydama ant Zosytės 
straipsnio, kitas merginas į- 
vardiji pavardėmis, bet pati 
savo pavardės po korespon
dencija nepasirašai. Redak
cija visas tokias korespon
dencijas talpina gurban.

BALIUS
ir

EAST PITTSBURGH, PA. 
Merginos myli kareivius.
Iškilus darbininku' 'strei

kui, tapo atsiųsta daugybe 
kazokų numalšinimui be
tvarkės. Tie kazokai, beda-, 
lydami mieste tvarką, susi
pešė tarpe savęs. Kova bu
vo garnį smarki: netik buo- 

’žėmis sau galvas daužė, bet 
išmušė ir krautuvių langus. 
Suprantama, kapitalistų 
laikraščiai nieko nesako a- 
pie tokius tvarkdarius.

Taipgi dėl palaikymo 
tvarkos atsiųsta daugybė 
kareivių. Pastarieji pradė
jo suktis apie mūsų mergi
nas, o jos, pamačiusios siau
romis kelinėmis kareivius, 
taip ir prilipo, kaiĮ) musės 
prie medaus. Suprantama, 
kareiviai išsiveža jas už 
miesto, pasivedžioja, už- 
fundija ir tam panašiai, tai 
merginų netrūksta.

Daugelis lietuvaičių ir 
lenkiu tuo bizniu užsiima. 
Tūlos net anglų kalbos ne
žinodamos kimba prie tų 
siaurakelnių ir jeigu negali 
susikalbėti, tai ant pirštų 
pradeda rodyti.

Gėda, mergaitės, prie ka
reivių kibti ir su jais pra
dėti “draugauti”.

E. Pittsburgietis.

LAWRENCE, MASS.
“Svarbi naujiena”.

Mūsų gaspadines rengiasi 
sustreikuoti prieš burdin
gierius ir pareikalauti nuo 
jų didesnes mokesties. Mat, 
iki šiol laikė burdingierius 
po $1 j savaitę, o dabar nori 
pakelti iki $1.25. Iš tos prie
žasties tarpe gaspadinių ir 
hurdingierių didelė “suiru
tė” gali iškilti.

Gaspadines, kad pasek
mingiau susiorganizavus, 
ant 27 d. gegužės šaukia sa
vo mitingą. Tai dievulis 
augščiausias žino, ar pavyks 
joms tas padaryti. Jau 
1908 metais buvo panašiai 
elgtasi, bet išėjo tikra košė: 
vienos po pusę metų strei
kavo, nelaikydamos burdin- 
gierių, o kitos po penkis

SUFRAGISTĖS SMAR
KIAI DARBUOJASI 
I0WA VALSTIJOJ.

5 d. birželio Iowa valsti
jos vyrai turės išrišti gana 
svarbu klausima: ar moteris 
gali būti žmogumi, ar ne, t. 
y., turės nubalsuoti, ar su
teikti moterims savo valsti
joj lygias su vyrais teises, 
ar jas dar palikti vergėmis, 
kokiomis jos buvo iki šiam 
laikui.

iš tos priežasties su f ragi - 
stės veda labai smarkią agi
taciją, kad vyrai balsuoti! 
už suteikimą moterims ly
gių su vyrais teisių. Jos 
rengia mitingus, sako pra
kalbas ir platina atsišauki
mus, kad suminkštinus vyrų 
užkietėjusią širdį.

Koncertas
žinokite, jogei draugija 

Rusų Tautiško Namo New 
Yorke rengia naudai pabė
gėlių Maskolijoje koncertą 
ir balių Panedėly, 29 d. ge
gužes (prieš Decoration 
Day), prasidės 8 valandą 
vakare, puikiausioj svetai
nėj po vardu Webster Hall,. 
119—125 E. 11 th St., N. Y. 
..Dalyvaus įžymiausi rusiš
ki artistai; rusiškos kated
ros kvartetas; choras Choi- 
kovskio iš 50 ypatų. Atsi
lankykite kuoskaitlingiau- 
siai.

“Laisves”
GERIAUSIOS FARMOS.

Parmos
Pirkite pas mus farinas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoj* 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino 
me su 360 lietuviais farmeriais. Mę* 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę* 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtu* 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodai* 
ir budinkais. Žemė derlingiausia 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir moli* 
su gera smielžeme. Geriausia žemž 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie 
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že 
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda 
m» visokio didumo plotais, pigiai, pr. 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokio* 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miest* 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu g« 
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi 
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mum* 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotą 
kelių, apielinkėje pirklybinio mieste 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie miea- 
tą nei pamislytl nenorėsite. Tūse- 
elte ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, Ir jūs lik
site j kelis metus turtingais ferme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite ui 4e 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. K1EDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Knygos.
ant mirties. Kaina .......... 2®c>

GRU’ VĖSI rosi:. Parašė K. Ja- 
siukaitis. 'lai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę.' Kaina tik .. lio

GYVAS GRABE. Parašė Senas
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs Šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko Šioje knygelėje ik* ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 

Kaina ........................................
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montyi-

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti,
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ....................... 1M

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ......................................... IKe

Paslaptis ........................................... 15e
Gyvenimo Banga ........................... 15e
Revoliucijos Atbalsiai ................... 15c
Kontrobandninkai ........................... 20c
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 20c 
PilenieČiai ........................................... 35c
Butvile, Žemaitijos mergelė .... 40c 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 25c 
šeimynos istorija ......................... 10c
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 20c 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. 10c 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00,

parsiduoda už ......................... 75c
Darbas, kaina ................................. 75e
Raudonas Juokas, kaina ............. 35c
Moteriške ir Meilė ....................... 20c
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 10c 
Moralybes išsivystymas ....... 25c 
Draugijos ir organizmų evoliacija 50c 
Nuosavybės išsivystymas .......... 50c

Reikalaudami knygų adresuoki* 
taip:

“LAISV®”
183 Roebling St.. Brooklyn, N. T.

I
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6RAND RAPIDS, MICH.
14 d. gegužės buvo vaka

ras L. S. S. 51 kuopos; Su
lošta trijų veiksmų drama 
“Iš tamsos į šviesą”. Loši
mas išėjo vidutiniškai; ge
riausiai lošė J. Zegunas ir 
O. Daukšiūtė; kiti aktoriai 
lošė silpniau. Buvo ir kito
kių pamarginimų. L. S. S. 
51 kuopos choras sudainavo 
keliatą dainelių, kurios išėjo 
neblogai; O. Daukšiūtė la
bai puikiai sulošė monologą 
“Moteris ir politika”, S. Jo
naitis ir K. Lumas sulošė di
alogą “Pasikalbėjimas Povi
lo su Dėde”, J. Keveža ir S. 
Jonaitis sulošė “Pasikalbėji
mą Tėvo su Maikiu”. Vis
kas išėjo labai puikiai. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Tik 
vakaro tvarka buvo prasta, 
nes žmonės neramiai užsi
laikė, o komitetas nesisten
gė tvarką padaryti. Ant
ras dalykas, tai laike pro
gramų išpildymo tarpais 
buvo ilgą laiką tuščia scena 
ir dauguma žmonių apleido 
svetainę, tuo tarpu geresnė 
programų dalis kaip tik ant 
pabaigos ir buvo atlikta. 
Geistina būtų, kad rengė
jai kitą sykį geriau viską 
sutvarkytų.

Ant pabaigos J. Stankus 
rodė magiškas “štukas”, tik 
publika Įjuvo pavargus, tai 
berodant pradėjo skirstytis 
iš svetainės.

“L.” Korespondentas.

DONORA, PA.
Čia lietuvių randasi pusė

tinas būrelis ir gyvuoja ke
lios draugijos, kaip tai: S. 
L. A. 160 kuopa, Lietuvių 
Ūkėsų Kliubas ir L. S. S. 8 
kuopa. Bet veikimo ant vi
suomeniškos dirvos nesima
to.' Dauguma lietuvių pa
skendę tamsybėj ir alkoho
ly. Tiesa, ne visi taip daro, 
bet didžiuma. Kurie užsi
ima skaitymu įvairiu darbi
ninkišku laikraščiu ir susi
laiko nuo girtuokliavimo, 
tuos “bedieviais” ir kito
kiais vardais vadina.

Donorietis.

14 d. gegužės buvo iškil
mingos prakalbos Aušros 
Vartų draugystės. Kalbėjo 
F. J. Bagočius apie draugi
jų reikalus. Žmonių buvo 
labai daug ir visi prakalba 
užsiganėdino. ♦

¥ *
15 d. gegužės buvo pra

kalbos tautininku 
ros”, kuri ką tik dabar iš
dygo. Kalbėjo p. Liutkaus- 
kas iš Brooklyno. Jo pra
kalba daugeliui žinoma, to
dėl ir neminėsiu. Tas žmo
gelis kokiam vežime sėdi,to
kią ir giesmę gieda.

Mažoji Varguolė.

Sando-

MONTEVIDEO, URU
GUAY.

Darbininkai streiką laimėjo.
Neseniai per “Laisvę” bu

vau pranešęs, kad Montevi
deo Frįgoriflco darbininkai 
išėjo į streiką. Dabar strei
kas jau užsibaigė ir darbi
ninkai laimėjo, priversdami 
darbdavius išpildyti jų rei
kalavimus. Kompanija pa
kėlė ant 20 nuošimčių už
mokestį ir sutrumpino iki 8 
vai. darbo dieną.

Reikia pažymėti, kad tūli 
vietos lietuviai taipgi ne
snaudė, bet ėjo st reiki au- 
žiauti, norėdami gerokai pa
sipelnyti. Tūli tų streiklau
žių save vadina laisvama
niais ir gerai moka plūsti 
socialistus.

Ar negėda dabar jums 
streiklaužių vardą nešioti ?!

Putinas.

OGLESBY, ILL. 
Darbininkų streikas.

Čionai randasi 2 cemento 
dirbtuvės, kurios per 15 me
tų bjauriai išnaudojo dar
bininkus be jokio iš darbi
ninkų pusės pasipriešinimo. 
Dieniniai darbininkai dirb
davo po 10 ir 11 valandų už 
mažą atlyginimą — nuo 
$1.80 iki $2.00. Naktiniai 
darbininkai dirbdavo po 13 
valandų, gaudami vos Š2.00. 
Apart to, tūluose skyriuose 
reikėdavo darba nuo bosu 
pirkti, mokant po $5 ir $10 
ant mėnesio bosui. Kuris 
neduodavo, tą pavarydavo 
iš darbo. Bet darbams pa
gerėjus, visur pradėjo 
trūkti darbininkų ir apšvie- 
stesni darbininkai pradėjo 
organizuotis.

14 d. gegužės sušaukė su
sirinkimą ir pasirodė, kad 
dauguma darbininkų prita
ria unijai. 15 d. gegužės,va
kare, sustabdė visus nakti
nius darbininkus ir atkalbi
nėjo dieninius, kad neitų 
ant rytojaus į darbą, bet 
vakare susirinktų į svetainę. 
Tą patį vakarą prisirašė 191 
narys ir sutvėrė skyrių A- 
merican Federation of La
bor unijos. Išrinkta 5 žmo
nės parašymui projekto, ant 
kokių išlygų darbininkai su
tiktų taikytis su kompani
jom. Ant rytojaus tapo su
stabdyta dieniniai darbinin
kai ir apšauktas streikas 
Marquette Portland Cement 
Manufacturing Co. ir Chi
cago Portland Cement Co.

16 d. gegužės buvo mitin
gas ir komisijos išdirbtos 
taikymosi sąlygos tapo pri
imtos. Darbininkai reika
lauja pripažinimo unijos, 8 
vai. darbo dienos, minimum 
mokesties $2.25 papras
tiems darbininkams ir a- 
matninkams pagal jų ama
tus, kad darbininkai kiek-

Ryti savo komitetus, suside
dančius iš trijų darbininkų, 
kurie prižiūrėtų, kad bosai 
neatleistų be jokių priežas
čių iš darbo darbininkų,pri
imti visus darbininkus atgal 
prie darbo ir daugel kitų 
smulkesniu reikalavimu.

17 d. gegužės buvo dirb
tuvių administracijom į- 
teikta tie reikalavimai. Iš 
administracijos gauta žinia, 
kad bus duota vėliaus atsa
kymas.

Darbininkų ūpas pakilęs, 
streiklaužiu nesiranda, dar- 
bininkai užsilaiko ramiai.

Nors darbininkai užsilai
ko koramiausiai, bet miesto 
majoras buvo sušaukęs mie
sto tarybą, kad partraukus 
specialę policiją apsaugoji
mui tų dirbtuvių, bet tary
ba nesutiko. Mat, pats ma
joras Chicago Portland Ce
ment Co. dirba naktimis vy
riausiu inžinierium, tai ir 
rūpinasi kompanijos reika
lais.

Tose dirbtuvėse dirbo į- 
vairiu tautu darbininku, 
daugiausiai ateivių, bet pas 
juos vienybė yra. Tik gai
la, kad lietuvių kalbėtojo ne
siranda.

Kaip eis visi dalykai ir 
kuo tas pasibaigs savo laiku 
pranešiu.

Kirvis.

TOLEDO, OHIO.
Vietos lietuviai visai nesi

rūpina visuomenės reika
lais. Štai buvo sumanyta 
sutverti nors S. L. A. kuopą. 
7 d. gegužės buvo sušaukta 
susirinkimėlis, kuriame su
sirašė 11 narių. Nutarta 
susirinkti ant 14 d. gem
zės. Minėtoj dienoj susirin
ko visi susirašiusieji ir ke- 
liatas naujų. Kada buvo 

pasakyta,kad kiekvienas tu
ri užsimokėti po dolerį,1 tai 
mūsų kandidatai pradėjo 
per duris neštis.

Suprantama, atsirado ke- 
liatas ir tokių, kurie pasili
ko ir tapo sutverta kuopa. 
Nors pradžia sunki, bet yra 
viltis, kad toliaus bus dau
giau narių ir pradėsime šį 
ta veikti.

V. ž-nis.

WORCESTER, MASS.
14 d. gegužės Vietos Lie

tuvių Benas su Bostono Be
nu parengė koncertą, kuris 

lankiusieji likosi pilnai už
ganėdinti. Worcesterio Be
nas vedamas p. J. Našukai- 
čio ir gana gerai prasilavi-

*
* *

13 d. gegužės mirė Vincas 
Paulikonis, L. S. S. 40 kuo
pos narys. Velionis turėjo 
35 m. amžiaus, buvo doras 
ir pavyzdingas žmogus, ra
maus būdo. Prie kuopos 

nimo. Jis tapo palaidotas 
ant miesto kapinių be jokių 
bažnytinių cere m t> n i j ų. K u o- 
pa uždėjo ant jo kapo gyvų 
gėlių vai-niką.

Veik kas metai iš mūsų 
kuopos tai žiaurioji giltinė 
išrauja po vieną draugą.

Ilsėkis, mielas drauge,šios 
tavo 
nie-

šalies žemelėj! Męs 
darbų ir draugiškumo 
kad neužmiršime.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Detektyvas nušovė dar

bininką.
9 d. gegužės New York 

Central gelžkelio detekty
vas Hofman nušovė lietuvį 
Mužą. Velionis ėjo su savo 
draugu apie 9 vai. vakare 
nuo pikietų ir susitiko su de
tektyvais Hofmanu ir Cru- 
zeriu, kurie pradėjo kabinė
tis prie lietuvių ir klausinė
ti, kas jie per vieni ir iš kur 
eina. Kada jie pasakė, kad 
eina nuo dirbtuvės, kurioje 
streikuoja, tai detektyvai 
puolėsi prie jų. Muža leido
si bėgti, o Hofmanas besi
vydamas šaudyti. Cruzeris 
gi tuo tarpu pagriebė Mužio 
draugą ir pradėjo kišenius 
kratyti. Tuom tarpu užėjo 

leido Mužio draugą.

kad parėjęs namo negalėjo 
nei pasakyti, kas su jais at
sitiko. Ant rytojaus kiti 
gelžkelio detektyvai surado 
Mužį negyvą ir kada pasi
šaukė Hofmaną, tai pasta
rasis prisipažino, kad tai e- 
sąs tas pats žmogus, kurį jis 
vakar šaudęs ir tuojaus pats 
pasidavė į policijos rankas. 
Policijoj teisinosi, būk jis 
tą žmogų nušovęs iš netyčių. 
Girdi, kada mudu susiki

volverį ir munis bevirstant, 
revolveris iššovė. Aš išsi
sukau nuo jo ir nubėgau. 
Hofmanas tapo pasodintas 
į kalėjimą ir neišleidžiamas 
po kaucija.

Mužį palaidojo šv. Jurgio 
draugystė ir Sheet Metai 
Workers unija, prie kurios 

girdėjau, unija užvedė bylą

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., nuo 

šioj šaly esą velionio du bro
liu. Būtų gerai, kad broliai 
paimtų į nagą gelžkelio 
kompaniją. Velionis buvo 

draugijų.
Lai būna jam lengva šios 

šalies “laisva” žemelė!♦
$ *

9 d. balandžio buvo balius 
S. L. A. vietos kuopos. Pel
nas skirta sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių. Pelno liko apie $60.

Tik tiek keista, kad S. L. A. 
157 kuopos iždininkas norė
jo slapta tuos pinigus par 
siųsti į Tautos Fondą, tik 
nepavyko. Net Tautos Fon
do aukų rinkikas M. Luko
ševičius pradėjo gėdinti už 
tokį pasielgimą tą klerikalų 
pastumdėlį, sakydamas:“ L. 
S. A. organizacija nedalyva
vo Chicagos seime, ji turė
jo savo seimą Brooklync”. 
Paskui nabagas buvo įnešęs, 
kad susirinkimas nubalsuo
tų, kokiam fondui siųsti pi
nigus, bet ir įnešimas tapo 
atmestas.

SO. OMAHA, N EB.
7 d. gegužes buvo balius 

T. M. D. 17 kuopos ir T. R. 
Taipgi perstatyta 
du veikalėliai “Užkerėtas 
Jackus” ir “Mulkinę ir Mul
kintojai”, kuriuos rateliečiai 
sulošė. Aktoriai savo už
duotis atliko gana gerai.Pa
sibaigus programai, prasi
dėjo šokiai. Žmonių buvo 

moterų, 
vyrams pelnyti.

Tai matot, kaip elgiasi 
Romos agentai. Ir kas bū
tų, jeigu jie turėtų galę,tuo- 

l™zu- kz. nhz,;n»Ao( šventąją 
'inkviziciją sugrąžintų. Bet 
ant nelaimės, jie dabar la- 

O kas aršiausia, 
kad “bedieviški” laikraščiai 
labiau išsiplatinę, negu jų.

Vietinis.

nemažai, daugiau 
negu vyrų. Mat, 
rūpi karčiamos, o jeigu kar- 
čiamų mylėtojai ir ateina, 
tai ir svetainėj sukelia 
triukšmą. Šį vakarą taipgi | met, be abejonės, 
neapsiėjo be triukšmo ir i 
tvarkos vedėjiui reikėjo pa
šaukti policiją, kad tokius bai silpni, 
avinus numalšinus.

Gėda, vyrai, panašiai elg
tis. Nejaugi jūs esate lau
kiniai, kad su jumis be laz
dos negalima apsieti. Tūli 
tų triukšmadarių priklauso 
ir prie tų kuopų, kurios ren
gė vakarą. Geistina būtų, 
kad kuopos savo susirinki
muose apie juos pakalbėtų.

Omahietis.

PHILADELPHIA, PA. 
Kodėl neįvyko Mockaus

• prakalbos ?
Atsilankius į mūsų miestą 

Mockui, sumanyta parengti 
prakalbos ir ant 14 d. gegu
žės užimta naujoji “Tautiš
ka Svetainė”. Skubiai pada
ryta plakatai ir išgauta iš 
pilicijos leidimas. Bet štai, 
mūsų klerikalai griežtai at
sisako įsileisti į savo naują
ją svetainę kun. Mockų. Kas 
daryti, nueita ir nusamdyta 
kita svetainė, padaryta nau-

laukus minėto vakaro, susi
renka žmonės prie svetainės 
durų, laukia, o svetainės du
ris uždaros. Pasirodo, kad 4 7

prakalbų rengimui buvo iš
imtas leidimas viename dis- 
trikte, o paskui svetainė nu
samdyta antrame, per tai 
šio distrikto valdžia nepri
pažįsta kitam distrikte iš
duoto leidimo. Rengėjai 

ten jau klerikalų užprašyta, 
kad bedieviams neleistu 
prakalbų rengti. Tokiu bū
du ir nepavyko prakalbas 

mu publika labai pasipikti
no ir dauguma pradėjo 

kiu prakalbas, o visas suren
gimo išlaidas męs padengsi
me.
Dabar manoma antru sykiu 
surengti prakalbas ir vėl už
kviesti Mockų kalbėti.

R. Mer.

SPRINGFIELD, MASS.
Mūsą miestely lietuvių 

randasi apie 30 šeimynų ir 
apie tiek pavienių. Metai 
laiko, kaip gyvuoja Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugys
tė. ši draugystė jau spėjo 
parengti kelias prakalbas ir 
kelis pasilinksminimo vaka
rus. 13 d. gegužės taipgi 
buvo balius. Žmonių susi
rinko nemažai ir visi dailiai 
linksminosi. Draugystei li
ko apie $25 pelno.

Reikia pažymėti, kad 14 
d. gegužės per pamokslą 
Westfieldo kunigėlis išnie
kino mūsų draugiją ir iš
keikė tuos, kurie buvo atsi-

lankę parengtam baliuj.
J. Varanka

AMSTERDAM, N. Y. 
“Kratos”.

Šiomis dienomis Romos a- 
gentas vaikščiojo po krautu
ves ir darė “kratas”, kokie 
laikraščiai pardavinėjama. 
Pirmiausiai perėjo per tau
tiškas krautuves ir kur tik 
surado pardavinėjant darbi
ninkiškus * laikraščius, ten 
davė vėjo. Pagaliaus pama
tė pas žydelį “Naujienas” ir 
užėjęs užsipuolė, kad čia, 
Amsterdame, nevalia tokius 
laikraščius’ pardavinėti. Bet 
žydelis nenusigando ir tam 
agentui atkirto, kad jis 
riau žino, kas valia ir 
nevalia pardavinėti ir 

ge- 
kas 
Be

scenoj mos agentas negalį jam

galima, o kas negalima par
davinėti. Tuomet agentas 
pradėjo su žydu mandagiau 
kalbėti ir galų gale ėmė pra
šyti, kad jis jų laikraščius 
pardavinėtų, nes ant jų lai
kraščiui galima esą daugiau 

vas katalikus baudžia.

Kalbėjo L. P rusei ka,

darbininkų vargus ir nuro- 

katinai niurnėjo.
Aukų padengimui lėšų su- 

kuopos tariu širdingą ačiū.
Reikia pažymėti, kad ei

nant nuo prakalbų, susitiko
me keliatą lietuvių moterų, 
kurios tuojaus užklausė: 
“Ar jau išsispaviedojot?”

ir
tam panašiai. Bet štai tū
la tų moterėlių, kurios juo
kėsi iš socialistų, nuėjo pas 
tūla krautuvninka ir misi- 4- € 

bau) ant tiek buvo stipri, 
kad moterėlė parkrito ant 
gatvės ir neteko žado. Ka
da ją parvežė pas gimines j 
stubą, tai reikėjo tuojaus 
pašaukti daktarą, kad sutei- 

buvęs atgaivino.
Antra moterėlė, bekeik

dama socialistų prakalbas, 
parsinešė tos rūgšties ir 
pradėjo sriubčioti, bet, ant 
nelaimės, perdaug įtraukė ir 
tuojaus susirgo. Išgulėjus 
lovoj keturias dienas ir mi-

Tai . matot, už socialistu 7 4

griekus, dievas baudžia ka
talikus. Ar tai ne stebuk
lai?!

Ar šiaip ar taip, bet pa
tartina ir kitiems lietu
viams apsisaugoti tos rūgš
ties, nes pastaruoju laiku 

socialistus, paliaukite gėrę, 
nes gali dievulis “pakoroti”.

NEW HAVEN, CONN.

Buvusiam S. L. A. 142 
kuopos susirinkime išrink
tas į seimą delegatas M. V. 
ir kuopa jam paskyrė $40 
kelionės lėšų. Seimas, kaip 
žinoma, prasidės 4 d. birže
lio, 1916 m.

Taipgi buvo susirinkimas

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mOeq banką falita pagelbėt! eave plminemi be! 

iĮetaudeme ažimtoie vietoae vokiečiai!. Męe tarime

SUTARTI 8U VOKIETIJOS KANKA

Kertine, tedtl galime persiųsti pinigus | tas vietas aat samee 
■ saagičiau 800 markią (apie K2i rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINI VALDŽIOS PEIK- 
IIURA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiae lafermaelją krelpkltit ypatfl- 
ra! ar raiykite laiiką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

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

ARTISTIŠK A FOTOGRAFU V GALERIJA
Fotografuojame dieną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.

ROCHESTERIO LIETUVIAMS.
Iškirpk šita apgarsinimą ir ateik su juo į mūsų aptieką ir gausi 

brangią dovaną.
Jeigu esi patrukęs ar išsisukęs, turi neatidėliojant įgyti RAIŠTĮ 

ar DIRŽĄ. Kiekviena diena atidėliojimo reiškia naikinimą sveikatos.
Geriausia vieta įgyti tokį Raištį ar Diržą pas

Męs esamo ekspertai pritaikyme tokiu Raiščių ir gvarantuojame, 
kad būsite užganėdinti, jeigu no—-sugrąžinsime pinigus. Mūsų kai
nos labai prieinamos. I’rival iškas ruimas dėl pritaikymo. Išbandyk 
ir persitikrinsi.

Atmink adresą
BROLIŲ YALOVIČIŲ APTIEKA

390 Joseph Ave., Corner Herman St
BROLI V YALOVKTŲ APTIEKA yra ant Joseph Ave. tiktai. 

Nei viena kita aptieka ant Hudson,Avė neturi nieko bendro su mūsų. 
Iš visų atžvilgių būsi apsaugotas, jeigu ateisi pas mus.

Tikietai yra duodami mūsų aptiekoje dykai su kiekvienu pirkimu, 
už kuriuos gali gauti muilo, perfumo, britvą ir t. t.

ir A. L. T. Sandoros 10 kuo-| 
pos ir išrinkta į Sandoros, 
seimą, kuris atsibus 3 d. bir
želio tame pačiame mieste, 
tą pati delegatą, kuri išrin
ko ir S. L. A. kuopa, bet ke
lionėms lėšų nepaskyrė.Mat, 
Sandoros kuopa—tai atska
la S. L. A. 142'kuopos. per 
tai ir pasinaudoja Susivie- 
nyjimo iždu.

Man rodosi, kad visgi S. 
L. A. 142 kuopai didelė 
skrupulą. Jeigu abi kuopos 
išrinko vieną ir tą patį de
legatą, tai ar negeriau bū
tu buvę, kad abidvi kuopos 
ir išlaidas pusiau padengtų. 
Dabargi S. L. A. 142 kuopa 
viena privalo užmokėti ir už 
Sandoros 10 kuopos delega
tą.

Vertėtų apie tai S. L. A. 
kuopos nariams pagalvoti, 
kad kiti jų neišnaudotų.

Beldžiu niškis.

EASTON, PA.
“Laisvės” N39 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja užvardyta “Darbininkų 
laimėjimas”, po kuriuo pa
sirašo “Cingu-Lingu”. Bet 
tas aprašymas toli gražu 
nuo teisybės. Pirmiausiai 
pasakyta, kad dalis šilkų 
dirbėjų susirašė į A. F. of L. 
uniją. Eastone ir Philips- 
burge yra apie keliatą tūk
stančiu darbininku, dirban- 
čių šilkų išdirbystėj, o prie 
unijos prisirašė tik apie 30. 
Taigi tą 30 negalima pava
dinti dalimi, nes ji nieko ne
gali nuveikti.

Lietuvių šilkų išdirbystėj 
vargiai galima būtų surasti 
apie 300, o korespondentas 
sako, kad dirba apie 500.

Toliaus korespondentas 
nurodo, kokios dirbtuvės iš
pildė darbininkų reikalavi
mus ir tarpe jų pasako, The 
Northampton Silk Co. išpil
džius darbininku reikalavi
mus, pakeldama ant 10 nuo
šimčių algas ir sutrumpin
dama darbo valandas. Tai 
neteisybė. Šios kompanijos 
darbininkai nieko nereika
lavo, per tai ji negalėjo ir 
nereikalautų reikalavimų 
išpildyti. Tiesa, darbo va
landas sutrumpino ir pakėlė 

1 cento ant jardo, bet dar 
toli nuo 10 nuošimčių, kaip 
korespondentas sako.

Dūda.

LEWISTON, ME.
14 d. gegužės buvo susi

rinkimas T. M. D. 34 kuo
pos. Pirmininkas Įnešė,kad 
paaukauti po kelis centus 
cx-pirmininkui D. Janulio- 
niui už gerą pasidarbavimų 
kuopos naudai (turbūt už 
gerą socialistų šmeižimą per 
“Vien. Lietuvninkų”) ir nu
pirkti dovaną ant vestuvių. 
Aukavo tik 3 nariai, o visi 
kiti pasijuokė iš tokio su
mali v m o.

Tame pačiame susirinki
me kuopa nutarė narius 
pirkti, bet kasžin, ar galės 
gauti, nes labai pigią mo
kestį paskyrė: kas atves 10 
narių ir prirašys prie kuo
pos, tas gaus $1.00, o kas at
ves 15 narių, tas gaus $1.50. 
Reiškia, mokės tik po 10 
centų už narį.

Rodosi labai pigu. O gal 
tas tavoras ir nevertas dau
giau ? Narys.

ROCKFORD, ILL. 
Pranešimas.

4 d. birželio bus pusmeti
nis susirinkimas Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugys
tės, svetainėj 1010 So. Main 
St. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Visi nariai būtinai atsilan
kykite, nes turime daug • 
svarbių dalykų.

Sekret. O. Užbaliūtė.

RED. ATSAKYMAI.
Mokytam Baltrui, New 

Haven, Conn. — Apie tas 
prakalbas patalpinom anks
čiau gautą žinią.

Doros Mylėtojui, Long Is
land, N. Y. — Tokių dalykų 
į laikraštį negalima dėti.Jei- 
gu žmogus nepatraukė jo 
teisman už išmainymą če
kio, tai patalpinus tą į laik
raštį, jis lengvai redakcijų 
gali patraukti teisman.

Didžiam Turtuoliui, Law
rence, Mass.—Už korespon
dencijas ačiū, bet sunaudoti 
jų negalime, nes apie tas 
prakalbas patalpinome ank
sčiau gautas.
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ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISV

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

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

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

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

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS 

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

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

ir gcuulariii, l’arsisii|i<linkitc mano Dykai 
Dumiam:} Knyy;} ir skaitykite mano prn- 
nc£ima vilties.

Sutaisau receptus su < 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
'Lai vienatinė lietuviška

Geriausias budas del įtrinime
Neturi stokuot nei viename name 

t)-ro Rlchter'lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
‘ĮKĄRĄ”

25c. ir 5Oc. buteliuk:.* vijose nptlekoac arb* 
stadi.i nuo

F. AD. RICHTER 6s CO.
74-80 VVAvhhigton Street, Mew York. N. Y.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurio stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jio gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas,— parodo vieno tokio žino- 
gauH istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring Si.,
So. Boston, Mass.

JUOKŲ KĄSNELIAI

Elizabeth, N. J. — Vyčių 
rotos ketvirto vzvodo efrei- 
torius prieš Velykas suba- 
toj nuėjo į anglų krautuvę 
nusipirkti vištą atsigavėji- 
mui. 
kas padavė jam gaidį, 
jis sako: “I 
kariku, 
kut”.

Kuomet krautuvnin- 
tai 

want ka- 
kut-kut-

don’t
me

Nuo 
gūžės, čia prasidėjo SO die
nų atlaidų. 40 dienų atlai
kys kun. B. Žindžius, o kitas 
40 dienu kun. M. X. Mockus, v

Binghamton, N. Y. — Į 
mūsų miestą pradėjo lanky
tis Vanagas. Tik nemany
kit, kad tasai vanagas, ką 
vištas gaudo. Tiesą pasa
kius, jis ir nuo vištų neatsi
sako, ypatingai nuo keptų. 
Bet užvis labiausiai šis Va
nagas myli dolerius. Ant 
dolerių apetitą turi nesvie
tiška.

Kol Vanagas nesilankyda- 
’ v -tarp mūsų miesto lietu
vių viešpatavo ramybė ir 
sutikimas. Dabar tasai 
paukštis visus užkrėtė va- 
nagiška dvasia. Jau prade
da kilti nesutikimai ir net 
peštynės.

lankius į mūsų didmiestį 
garsiam pamokslininkui 
kun. Mockui, mūsų vietiniai 
kunigai Remeika ir Petkus 
turės progą pasilsėti, 
sas nobaženstvas galės 
vesti svečiui.

pa-

C/?

Boston, Mass. — 
“Keleivis” su VISU 

tuo- 
atsikraustys priešais 

Darbininką”,

So. 
dangi 
štabu 
jaus 
šventablyvą
tai kun. Kemėšis iš tos prie
žasties paliepė nupiešti di
delį kryžių ant “Darbinin
ko” ofiso durų. Tikimasi, 
jogei per kryžių pikta dva
sia neišdrįs laužtis.

“Keleivis” gi ant savo ofi
so lango žada nupiešti špy
gą, kuri bus atkišta stačiai 
į “Darbininką”.

Scranton, Pa. — Kuomet 
p. Živatkauskas sužinopojo- 
gei neliko išrinktas į S. L. 
A. prezidentus, tai sudavė 
sau pirštu į kaktą ir prata
rė: “visas mano vergiškas 
tautininkams pataikavimas 
nuėjo šuniui ant uodegos”...

Iš senbernio prietikių.
Vienas Brooklyno senber

nis nuėjo į krautuvę ir nusi
pirko tuziną keiksų su ra- 
zinkom ir kvortą pieno.Par- 
sinešęs namo pradėjo val
gyt. Prakandęs keiksą, pa
matė didelę musę. Senber
niui pasidarė bridku, keikso 
negali valgyt, bet ir mest 
gaila, nes pinigas mokėta. 
Nutarė nueit į krautuvę ir 
apmainyt. Įėjęs į krautuvę 
sako:

—Apmainyk man šį kei-

ksą, nes vieton razinkos ja
me radau musę.

—Juk keiksas geras, kam 
tad jį mainyti? Aš galiu 
tik musę apmainyt ant ra
zinkos ir viskas bus gerai— 
paaiškino krautuvninkas.

Senbernis atidavė krau- 
tuvninkui musę ir, pasiėmęs 
razinką, išėjo namo.

1 uom tarpu eina pro ta sta-

radau bambatierp
—Ar daug tu jų radai?

—Tik viena — sako kali- v

—Ar tai dar tau neužten
ka? Gal tu nori visos kvor
tos?! — piktai suniurnėjo 
viršininkas ir nuėjo šalin.

Kaip dzūkas užsirašė 
“Laisvę”?

Anais metais So. Bostono 
pobažnytiniam skiepe buvo 
prakalbos, parengtos kokios 
tai “šventos” draugystės. 
Ten kalbėjo kun. Žilinskas

pijonai. Visi jie ragino su
sirinkusius rašytis prie ka
talikiškos susaidės. Tose

ir klausia:
—Ko tamsta nori?
Inrašvk ir mani.
Agentas, nieko nesakęs, 

užrašė vardą ir pravardę, 
padavė dzūkui kvitą ir sa
ko:

Dzūkas užmokėjo du do
leriu ir agentas nuėjo šalin.

Pasibaigus prakalbom, 
dzūkas parėjo namo ir gi
riasi namiškiams:

—Tai jau ir aš i nei rašiau 
in susaidy.

—Į kokią? — klausia be-

žiūrėk.
Socialistas paėmė kvitą, 

pažiūrėjo ir sako:
—Tai tamsta ne i drau

gystę įsirašei, bet užsirašei 
laikraštį “Laisvę”.

—Tai kad tu kur skra- 
dzei žemy—sako dzūkas, — 
tai du dolerius kai i š... su
kišau.

Čia turiu pasakyt, kad 
dzūkai savo charakteriu 
skiriasi nuo žemaičiu. Jei
gu dzūkas už ką nors pini
gą užmoka, tai nors jis to 
daikto ir neapkęstų, vienok 
jo nemeta. Ir kaip gi mesi, 
juk pinigas užmokėta!

Taip buvo ir su “Laisve”. 
Kuomet ji atkeliavo pirmu 
kartu į dzūko namus, tai jis 
jos nenumetė, bet pradėjo 
“čitoc”. Ir “eitojo 
per ištisus metus, 
gaspadinė kartais jį už tai 
subardavo, tai dzūkas saky
davo:

o
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Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
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 K/KREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.

PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto.
MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 

STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.
PARDUODU farinas, lotus ir’nanius. PADARAU IR UŽ

TVIRTINU visokius dokuinentus-raštus ir LŠJIEŠKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS •— 
GROMATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAI VAKORČIŲ—ŠIPKORČ! IJ. 

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno k 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus u 

VI SO K IOS RO 1K )S— 1 *A TA R1M AI DO V A N AI.

BANKER JOHN KOVACS
i ox 1 Eilia: 155 CLINTON AVI36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y

NEW YORK, Borough ot Brooklyn.

DAINOS
Mitriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinyi.
Knygati 2Bc.

Telpa šios dainos: 1) Gaudo- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnj. Chorami atiduodama 89 
knygų ai $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
895 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

didžiausia
■ receptai 

daktarų.
aptieka 

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

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

iwno

Pranešimas

ir apie kuria
A3 noriu, kad kiekvienas 
mines vyras bei moteris
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PERSKAITYK!

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu-1^, 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (lionoroidai), g 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies Q 
Suirimai 
namuose

ii- uhr-dinskii ligu kaip Syi’ilis arba Kraujo urnuodi- 
jimas, Oc'.ss L’/{cs. Gonorea, Nerviškas Nusilpnime.s, 
Sukrekčjimo Striktura, Pūsles bei inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus tai])

..nias

kupono.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

Miestas .. ... Valstija...

gu norite 
niky sval-

kata, stiprybe ir gyviu; 
dykai duodamą tokias 

savo 
‘ aut dykai duodamos knygos’

kitu sit;i brangu vadą j svei- 
'aiimais. Jus patirsite savo

Dr. J. Russell Price Co., l.uoo-0 So. Clinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią mcdikališką knygą.

Vardas Ir pavardė............................................................................................................

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

mus ateitu

.Toje pnca- 
. Ji yra 
pala rimus,

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAM,’. DYKAI.

Telephone Yard* RISI or IKI

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIPY A 
CHICAGOJE Ari. Įtik A

Męn užlaikome kuogeriaoaisM viistin. Su didele styda iipildim 
receptai kaip Amerikos, taip ir Eiropoa daktarą. Patarimai per 
laiškus Šateikiam dykai.

Savinnku ir Proviaoriai
F. A. JOZAPAITIS

1691 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

LIETUVLKA APTIEKA.
Slueml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ilaai 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 26c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bea- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 58e. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingl dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’Ai. C. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoi ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai dėl vi- 
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojai — boaka $1.08. Mūsų aptieko- 
se k a1 barni lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiamo atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męi. Siunčiant laiškai 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekorius
416 So. 2nd Street, kampas Union Avs

įkyriu*,i 745 Driggs Ave., kampai lad fit.,, Brooklyn, N. Y.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man

Kiekvienai aan 
'as skaitytoja* 
kuris ažsiražy 
pas mane “Lai* 
vę” ant metų I 
užsimoki* $2.0(> 
tas gaai dovani, 
knygų vertii 
1 dolerio arb» 

“Kurdą” ant me
tų. Sena* akai 
tytojas, karia at 
naujins, gaut

knygų už 50c. Kas iš neakaitaačią 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaut 
knygų už 50 c., senas skaitytoja* 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ui 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c. 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c„ senas skaitytojai ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująjį 
Gadynę”, kaina metami $1.50, tat 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuok laik 
rašičius per mane. Tiek pat mokž 
darni gausite gerų knygų paslikai 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai ia 
ve draugui ir pažjstamui. B 
duosiu tik “Laisvės“ laidos.

Pinigui siųskit šiuo adresu 
J. POCIUS 

Marraret St.. PhHatieleble

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ir 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk s tempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiue Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago
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Markei
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Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

215 Roebling St., ('or. So. 2nd 
BROOKLYN, N. Y.

Akušerkaį
Pabalinai kurnu Woman* Medical 

CoWege, Baltimore, Md.
PuackminKal atlieka Havo darbi) prie 

gimdymą, taipgi nuteikia vinokias r<xia« Ir 
pngelba invairioac moterų ligoBe.

F. Stropiene,‘,^",7.‘t'.:
so nosTorv. mass.

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.
Išbaliamnoja ir laidoja nuiuiriilii 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius Ir Kario 

tai Veselijoms, Krikštynoms ir iiai> 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST

C. Brooklyn, N. Y
144 N. 5th ST., 
Brooklyn, N. Y. 
T«l. 2320 Gretnpoint

Telephone 7867 Mali

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsite už
ganėdinti.

N. MOSKOWITZužmokėta. Kuomet prenu
merata pasibaigė, tai dzū
kas ją atnaujino ir po šiai 
dienai jis “Laisvę” “čitoja”, 
atsiprašau, jau ne “čitoja”, 
bet skaito.

Svirplys.

Kas prirodys?
“Laisvės” Orakulas nuta

rė duot gerą dovaną tiems 
lietuviškiems parapijonams, 
kurie prirodys tokį lietuviš
ką kunigą Amerikoj, kuris 
neužlaikytų gaspadines, “se
sers”, arba knygvedčs.

DR. I.A. LEVITT
SURGEON D E NTT STAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

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

UŽSIRAŠYKITE TUOJ

Mylėtojams Mazikoe ir Dainų:
Išsimokinimai notų ant visokių 

intitrumentų arba dainuoti ba moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokio! no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas Ima po $1 už lekci
jų. 8 lekcijos—knyga $1.56, parduo
da ui $1.

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

S
b

Ž
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NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pawkniei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažuins sn simpto
mais visų inoteriykų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

319 Walnut St.,NEWAR, N.J.
m , . 8052Telefonai 408B

hm*

Bjauriauilan skausmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd SL, 
Brooklyn, N. Y

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

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 
farmu dykai.

M. WALENČIUS 
P.'O. Box 4, 
Scottville Michigan.

MĖNESINI TEORIJOS ŽURNALĄ

Naujoji Gadynė
KUR GREITU LAIKU IŠLEIS L. S. S.

NAUJOJI GADYNĖ", tai naujas gyvybės pulsas Am»- 
riko.s lietuvių darbininkų gyvenime.

“NAUJOJI GADYNĖ" yra nutarta leisti vien tik dėl su
stiprinimo kliasinio liaudyje susipratimo.

“NAUJOJI GADYNĖ" bus visiems prieinamas ir visiemi 
lygiai indomus ir svarbus mokslo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte
ligentui.

“NAUJĄJĄ GADYNE” redaguos žymiausis Amerikos lie
tuvių socialistų rašytojas ir gilus teoretikas drg. P. 
Grigaitis. Jam artimiausioje pagelboje bus kitas žy
nius publicistas ir nuoseklus kritikas drg.V. Kapsukas 
iš Škotijos, dabartinis “Socialdemokrato" redaktorius. 

“NAUJOJI GADYNĖ" turės dar keliatą pagalbinių re
daktorių. Joje bendradarbiaus visi žymesnieji Euro
pos ir Amerikos socialistų rašytojai ir publicistai.

“NAUJOJI GADYNĖ” turės skyrius iš visų svarbiausių 
mokslo šakų; gvildens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teorijas.

“NAUJOJI GADYNĖ" talpins daug gražių paveikslų, ka
rikai ū nu. dailės apysakų, eilių ir uoliai stovės darbo 
žmonių reikalų sargyboje..

NAUJOJI GADYNfi” bus storas, didelio formato, 64 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant puikios popie- 
ros, papuoštas gražiomis “vinjetkoinis” ir dailiai 
techniškai apdirbtas.

Nei vienas susipratęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
nuo “NAUJOS1S GADYNĖS” užsirašymo. Nelauk- 
kite, bet užsiprenumeruokite kuogreičiausia! Kaip 
greit administracijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga
dynei prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė” 
bus išleista.

Draugai! pripildykite šią skaitlinę per mėnesj laiko! Pa
rodykite jūsų išnaudotojams, jog jau mokate savo 

reikalais rūpinties.
“NAUJOJI GADYNfi” kainuoja metams vos tik $1.50;
.. .pusei metų—80c.; užsieniuose metams — $2.00 pa

šei metų—$1.00. Pavienis numeris—15c.
Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI GADYNfi”
229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.
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Lietuvos pa 
bėgėliai.

(Tąsa).
151) Morta Blažūnas, — 

Kauno gub., Moskva, Petro- 
gradskoje šosse 9,2.

152) Andriejus Blamanis, 
—Suv. gub., Voronež, Spra- 
vočnoje Biuro.

153) Antanina Blašnis, — 
Kauno gub., Samara, Stol- 
bovaja 4. ,

154) Elzbieta Bled^inskie- 
nė, — Suv. gub., Voronež, 
Spr. Biuro.

155) Juozas Blešinskas,— 
Viln. gub., Moskva, Ostro- 
ženka, 1 Ušakovskij per. 22.

156) Antanina Bleškis, —
Kauno

darbą kreipkitės pas mus, o būsit pil
nai užganėdinti.

Norit permainyti adresą, visada 
reikia paduoti seną ir naują adresus.

Kurių prenumerata jau pasibaigė, 
malonėkite pasiskubinti atnaujinti.

PAJIESKOJIMAi
Pajieškau pusbrolių Silvestro, Sta

nislovo, Adomo ir Julijono Drojos- 
kių ir pusseserės Dominceles Bartke- 
vičienės. Visi Kauno gub., Telšių 

.pav., llakių parapijos, 
atgal

Mass., dabar nežinia kur. 
, malonėkit pranešti, nes 

reikalą.
J. Šlicis.

Ave., Youngstown, Ohio.

I lakių 
kaimo. Metai 
Brighton, 1 
Kas žinot, 
turiu svarbų

Urbon iškęs 
visi gyveno

Vinco Sakatausko. Jis, 
pas mane, nuskriaudęs 

Baltas, dailus 
įpio 6

157) Anelia Bobnenienč, 
su vaikais, — Suvalkų gub.,

Pajieškau 
gyvendamas 
išvažiavo nežinia kur. 
vaikinas, 21 metų amžiaus, 
pėdų augščio, kalba rusiškai ir len
kiškai, bet angliškai labai mažai. Pir
miau gyveno Cliffside, N. J. Kas 
apie jį žino,’ meldžiu man pranešti jo 
adresą, už ką būsiu labai dėkingas.

J. Adomavičius,
112 Prospect St., Brooklyn, N. Y.

(39—42)

biga.
158) Mikolas

Pajieškau draugo Juozo Jerkaus- 
ko, Suvalkų gub.. Marijampolės pav., 
Veiverių kaimo. 9 metai Amerikoj, 
girdėjau, kad gyvena Boston, Mass. 
I'uriu svarbu reikalą, todėl meldžiu

užkietėjimas, 
nemali nins, 
sies Ic'i'U'iijs 
simptomai, kaip lie

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abeln.ts neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

Nevirškinimas

EVERA’S

skilvio j 
susti r u- 
ir loki ft’iii « Į e »i■ m i■ ta

Balsam of Life
(Sevoros Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu būdu neleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė vra greita ir lab- 

i atstataneios vertės tonikų. Jisai padaso 
ikai veikiančiais, palinosuoja nuilsinta, at- 
numažina priepuoliu aštruma. Jojo raini- 
daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
je, -Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa-

tariamas moterims ju sirgulijivimuose. Kaina 75e už bonką.
Pilvo Skaudėjimas.
pnra^o mums: “Mnno puti tiirl'Jo pilvo Kknmif-jimų. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Bidzamo, skiiudėjimns sustojo."

nnncioji

M4 N. Statą fit., Aaioala, Caaa.
Knygiam pagelbininkas A. Yakštyi,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskai

491 Main St., Ansonia, Conn. DENTIST AS
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Pirkdami vaisins, prašyki to Severou vaistų ir būtinai raikidtiukito, kad 
duotų .buns tai. ko .lųs reikalaujate. Aptiekim pardavinėja Severos Vniatna. 
Jeigu jūsų aptiekoriuK neturėtų tų vtiiaUj, kurių Juh reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastin, 
1330 So Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
ITrm. pagelbiniiikas M. Ambraaiunai, 

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų Sekretorius St. Deikui, 
721 Cummings Av*., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

St. Bučto, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, III. 

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
P&gelbininkai J. Werdauskto.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dicnį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybėi 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, 111.

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitei 22 k. ... SS.09 

Užplombavimai 50c ir augščian.
IšvalymHH ....................................... 5le.
Užplomhavilnas aukso ..............  SI.61

Skaudantį dantį duok Ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
807 Bedford Ave., Tarpa 2-ree Ir 

1-moi gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Biuro.
159) Ona Bobrovskienė, 

Kauno gub., Moskva, B. 
Presnaja, 44,20.

160) Uršule Bobutienė, su 
vaikais, — Kauno gub..

Wostvillo, 111.

.etos Marijonos Nau.- 
Miškinio, Suvalkų gu 
Mačiulių kitimo. 'liti 
a. meldžiu atsišaukti.

čius, — Kauno gub. 
va, Butirskaja ui., 
per. 9.

dybos, gera; 
viams; pirm 
D., paikiaus 
Canada. Ji

Igno Skrinskos, Suv. rė- 
zinomo Montello lieju- 

2 motų gyveno Lead, S. 
išvažiavo į Regina Sa.-k., 

pats ar kas kitas žino

> Washington St.

163) Antanas Baguševi- 
čius, su vaikais, — Kauno 
gub., Moskva, 1 Gončarnij 
nočlež. d. Morozova.

paeina

ar kas kitas juos žinan- 
kit pranešti šiuom antia-

M urza

valkų gub., Moskva, Možai- 
skoje šosse 15.

vičienė, poet otd. Ratomka 
(čerez Minsk) otriad po ob- 
sledov. bež. G. M. N. Tka- 
čenko.

167) St. Bukas, —Suv. g., 
Moskva, M. Jakimanka 6,2.

168) Jonas Bokunevičius, 
—Suv. gub., Moskva, Janiš
koje pole, 1 Janiška ja 26.

Fanibov,

170) Konstantas Borniš-

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

BENAS
Šiuoml pranešam visoms draugi

joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl Šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiarne atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui.
ta! neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistali 
i: grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną sere- 
dos vakarą po N73 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Kurie muzikan-

TIKTAI PER 30 DIENŲ.
Didelis išpardavimas visokių lietu

viški! knygų ir britvų. Reikalauda
mi kalaliogo, įdekite už 2 centu 
šlampa.

F. Ml LAŠAI SKIS.
25—2nd St., So. Boston, Mass.

(42—49)

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

Maršalka: A. Plėštis, P. 
675, Melrose Park, 111.

Susirinkimai atsibūna kan
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-č.ia Avė. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

MelroHC

O. Box

trečią

Spr. Biuro.
171) Tekle Barauskiene, 

iš Vileikos, Lipeck, Tambov, 
g., Ujez. Kom.

172) Antanas Barauskas, 
Suv. gub., Moskva,Seleznev- 
skaja ui., 30.

173) Boleslavas Baraus
kas, — Kauno gub., Mosk
va, Sredniaja 27.

174) Juozas Barauskas,— 
Viln. gub.,—Jelnia, Smolen-

AR NORI BEIT GR.vžUS.
Jei taip, tai nusipirkite mosties, ku

ria išdirba Wilbert Co. ir visi dakta
rai ir aptiekoriai pripažįsti! goriausia.

Ištepant mosi imi veidu prieš ei
nant gulti, per kelis vakarus, padaro 
veidą tyru ir skaisčiai baltu. Varto
dami t.ą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir dūmės (pici
nius), saulūs nudegimus ir lii.šus. 
Kaina dėžutės 50c.

Merginoms, kurios nori būti hal- 
t ai-raudonns. mus turime prie tos 
mosi irs prilaikytą odos pudrą, ryto 
patrynus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai balt as-raudoitas ir niekas 
negali pažinti, kad malevotas, bet 
taip išrodo, kaip prigimtas. Tas pri
tinka ir vyrams. Kaina 50c. ir $1.00.

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

J. REMKI S, 
Box 30. Holbrook, Maf*>.

(41—49)

lietuviška

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galime 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ....*«««*..♦ |1.0t
Kraujo Valytojas ......................... L0(l
Vidurių Reguliatorius ................... 50e
Trojanka .............. 25c., 50c. ir $1.04

Ir visokias kitokias gyduolei nuc 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
tos, galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenut

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, HL 

Vice-Prezident Rfi B. Mankue, Cor.
13th & Vine Sts., Pliiladelphia, P*. 

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

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. N»- 
viackas, 183 Roebling St.,

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

Wiitvlllo, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Philadelpria, P*. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles 
New Britain, < 
East 139th St., NevV York, N. Y.

Visus pinigtis reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuriu yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs j knygai pasiųs 
iždininkui.
lygi, nu juodžemiu Ir moliu, ir molis 
tą nei pamislyti nenorėsit*. Turi- 
vlų draugijos ir šiaip viii r m gėjai 
kortos yra išduodamai kaa trįi mino-

DR. V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, Ill, 
Vice-prezldentas W. Stoškus,

Box 435, Steger, Ill.
Protok. raštininkas J. Dambrauskai, 

364 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkai (kasierius) T. Šnekutis, 

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas F. Striške,

Box 666, Steger, Ill.
Knygyno l’dininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedelioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

Drangyatžmi, Knepems ir Klintesmel 
Išdirbi visokias

KUKARDA8, “BADGES”, GUEIKUB 
IP tENKLELIUB

Visektomo pikn.kams, šermevtosK Ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant Idekvkm pareikalavimo pH- 
■linžin tujnpaliwa.

A. STRUPAS.
Novelty Manifartaror

1 8 Ferry SI., Dept. L- Newark. KJL

73 Welles St., 
Conn.; J. Jukelis, G95

LIETUVIŲ PASELPINES DR-STftS 
“LAISVES”, EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba, 

1113 Ferry St., Easton, 
Pirmininko pagelb. B. Davidonli

1820 Fuirow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėta- 
j»b Alex Vyturls, 

139 So. Bank St., Easton, 
Vyturto, 
Kastan,

Pr.

LAISVĖS LĖTŲJŲ DRAuGYrfTfc 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA i

Pirmininkas L. Žvingilas,
423 Aurora St., Co'linsville, III. 

Pirm, pagelbininkas P. I’apiška,
424 So. Chestnut St., Collinsville,, Ill. 
Nutarimų raštininką;; P. Kuoscvičia,

615 Vandalia St., Collinsville, HI. 
Fin. Raštininkas F. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, 111. 
Iždininkus ,L Wllluuiat,

337 Central Ave., Coll in nvll 1«, HI. 
Organo užžiūrėtojaH V. Raudoniu*,

806 Strong Avv., Collimvills, Ill. 
Susirinkimai būn* kiekviena

jdo 1-mą Ir 8-čią nedėldienį, l-noą va
landą p® pietų, Saliel saltfJ,kampai I. 
Main Ir N.Mcrrlacu Av,e., Ce!llMvIHnr 
IliiBoto.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL, 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentai A. Petronii,

719 Lincoln Avi.
Vica-Prezidentai B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago fit.
Protokolų raštininkai O. Užbaliūtž, 

622 B ui in St.
Finaniu raštininkai P. G. Aleksynai, 

1516—14th Avė.
Iždininką* B. Buzinskto,

719 Lincoln Avi.
Iždo Globėjai: M. Geru'.iūtė, 1109

Se Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1113 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikib,

816 Wait St 
Organa prižiūrėtojai A. Kelly,

607 Montagu* fit.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtinę marką, • 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių gorinsiu ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių Ml’ZIKALlšKŲ IN8T1W- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik ’•andasi lietuvH* 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 Ir 102 mlrtuU, 
Kainos labai prieinamos. 
5x6į su 810 paveikslėlių, 
tikrą lietuvį, 
škaplieriai 60

W. S. Waidelis

su 76 Ir 
Naujausias Lietuviškas Sapnininkai, dydMfl

Kaina 50c. Reikalaukite visokio taveru 
o gausite teisingus ta vorus. Agentams parduodu plgšustc 
e. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame ••%. *

112 GRAND ST.,
BROOKLYN, N. «

S

Š O

d .S F ž ež

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIA U ŠIA S 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Eaiton,

Kastan,

Pa.

P«.

Pa.

Pa.

Pa.

Finansų Raštininkai F.
189 So. Bank St.,

Kaeieriufl F. Malkaitii,
668 Northampton 8t.,
Kasos Globėjai:

Al«x Biga,
1021 Elm St.,

And. Meškauskas,
1222 Pin* St., Eantan, 

Maršalka Juz. Tarvidaitė,
1019 Elm St., Eaitan,

Suilrinkirnal būna kai pirmų pit- 
nyčią kiekvieno menesio anglų boc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a,

Pa.

175) Ona Borodinskienė, 
—Kauno gub., Moskva, Sre- 
dniaja 23.

176) Kazimieras Bartase
vičius, — iš Rygos, St. Ras- 
tiapino, M.—H. ž. d. zab. 
Smirnova.

17) Mikolas Bartkevičius, 
—Suv. gub., Skopin, Ria- 
zanskoj gub., Kom. bež.

178) Aldona Bartkevič,— 
Kauno gub., Bežeck, Tvers- 
koj gub., Kom. bež.

179) Stan. Bartkevičius, 
Kauno gub., Moskva, Čistije 
Prudy, Lobkovskaja per. 3,3

180) Simonas Bartkevi
čius, — Suv., Moskva, St. 
Chimki, d. Krilova.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU:

“Laisves” Administra
c įjos pranešimai

“Laisvės” ofisas būna atdaras dar
bo dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis—nuo 10 iki 12 
vai. dieną.

“Laisvės” spaustuvė padaro viso
kius spaudos darbus—konstitucijas, 

ir 1.1.—-greitai, gražiai ir ne- 
Turėdami kokį spaudos

plakatus 
brangiai.

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlsiunskite mums tik 50c.
Niisllpnejie ant ivtišku organu 

kaip tai nervią. paliks išg.vdvnti :n

ki;i

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 

VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas, pirmininkas

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

183 Roebling St., Brooklyn,
K. Vilkas, iždininkas

499 Lorimer St., Brooklyn,
F. Čižauskas,

732—8th Ave., Astoria, L.
M. Byla

58 Ganseworth St. New York City.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas

28 Powels St.,
Langai tis,
231 Berry St.,

Pavalkis
37 Stagg

Kreivėnas
120 Grand

Samulevičius,

N.

N.

N.

K.

S.

J.

B rooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

St., Brooklyn,

N.

N.

N.

N.

St., Brooklyn, N. Y. 
Sąjungos rekomen- 

(tlumoeius),
J.
duo jamas perkalbčtojas 
375* So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

ris. išsi.imsiiif jutus DYKAI komplftišl<ą 
kursą tu gviluoliu, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50e krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimu llcšu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
kondetiškas kursas fšsigydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
noatldellokite taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltlte ta apgarsinlma Ir mes 
Išslunsme jums tuojaus tas gyduoles.

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

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose

Fin. raštln. W. Strumillo,
1314 So. 50th Avė., 

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

Park, Ill.
Box G00.

Cicero, III.

MelroseAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook’yn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminai,
824 Bcrriman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kai pėtnyčią, 
Bokolų svetainėj, 190 Grand 8t., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va-

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kasierius J. Semcnas,

<334—29th St., Brooklyn,
Trustisai: M. Liberis, 121

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

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

2!) Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

RIŲ ADRESAI:
Centre Pirmininkas J. M.Masknliunai 

2025 Colwell St.,
Pittaburgh, Pa. 

Pirmininko pagilbininkas J. A. Ruka« 
8015 Stayton St.,

N. 8. Pittsburgh, Pa. 
C«ntro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa. 

Tartų Kontrolei Komisija:
M. Urlakii,

IIS Sixth St., 
Charlerei, Pa. 

W. Urnežii, 1429 Rotedsdale St.,
N. 8. Pittsburgh, Pa.

W. Markūnai, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos J. I. Alexis,

P. O. Box 844 North Diamond Sta. 
Pittsburgh, Pa.

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

Pittsburgh, Pa.
S kuopos, J. Galgir.ai, P. O. Box 

118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, J. Kvetkauskas, P. O. 

Box 292, Cuddy, Pa.
7 kuopos A. žvirblis, 2228 Forbes 

St., Pittsburgh, Pa.
S kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights 

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

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 718 Mc 

Kean Ave., Donora, Pa.

TREJOS DEVYNERIOS
nrhn

TREJA NKA_______
Suji ie'ji u ■'? įtJtn:, gydantiy ioliį ir Šaknif.

Sutaikyto su degtine a-’-a virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu di.r'ski’vio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalirną, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius Šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso aptiltą.
V aR ! O.TIMA^: Vienį nukeli lity fty4*n/itj 

augmenų užmerkti i vien^ kvorta čy»to epiruto 
ir tiek pat vander.A, atba išvirti čystame van- 
denyje ir po 24 valandų gerti po pu*c Mikleho 
arba mažiau.

AR NORI

iOS GRAND ST
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Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai viiu#- 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N.

C

SERGANTIEJI! I

n. y:
Grand

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
PIinoInlnkaB A. Murelka,

113 Liberty St., Arnionių, Conn.
Vlctt-plrminlnkaa J. Mockaltia,

P. O. Box 128, Ansonia, Coms.
Nutarimų raštin. 8. Tiškevičiui,

P. O. 178, Ancenla, Cana.
Finan bu raštininkai P. Rageišla,

161 N. Main 8t, Ansenia, Caaa.
Iždininkai J. Valaitii,

11 Oak it., Aacaala, (J«u.
Knygtai O, BadaayiiMtBf

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGY8TB, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkai W. Žemaitii,

812 E. Centre fit.
Pirmininke pagelbininkas P. Yseda, 

815 E. Centre fii.
Protekelų raštinio. A. Ramauckas,

1025 E. Pine fit.
P'inansų raštin. P. Petčlulii,

1227 E. Pine fit
Iždo tnasttoali A. Račkauskas, 80

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškto, 1227 W.

Mahanoy Avo.,
Maršalka W. ŠvinHckav,

515 W. Pino St.
Busi rinkimai ataiblins paskutinį pa

gedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 69 N. 
Main 8t., Mahanoy City, Pa.

A M A LG A M AT EI) CLOTH t NG 
WORKERS of A. PRESdRIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS: 

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

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

Flnantrų raštininkas VI. JieČias,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

T Balninkai Kalimiems Šimkui,
IBI lantaar lt,, Bruuklyu, V.V,

ii«y- 
kiek palinksminau gyvenimą, 

jumis gyvenimai Ikirėjo var- 
visokiai gyduole* Ir jaočiatia 
blogiau, tuoneų nieko ue-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II 
Diena po dienai, metai pe metu 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Prrsistatykite sau, kiek 
dŽiau, 
Jeigi 
tojant 
nuolat
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą tr specialistą 

DR. LEONARD LANDES
Jis jams be pinigą patars, ką da

ryti, kad Išgelbėti gyvastį ir paail- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokiai* ligas su didžiausiomii pi- 
erikniemia, kaip tai: nusilpnėjimą, ui- 
stkrčtimą kraujo, pilvo, Širdies, pin
čių, Jukną ir tt.

Dėl gydymo nervą tr lytiškų Ilgų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatus, dėl te, 
kad labai brangus, 
-nuėjimas Šlapumo.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pu 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 16 ryte iki B 

vai. vakare. Šventadieniais nuo II 
vai. ryta iki 4 po pietų.

PRIEŽASTIES LIGOK

Chemiškas išty-
Ncatidėliokitc

140 EAST 22 ST,O

New Turk IW
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VINCAS VAIVADAS
V

SPORTING CAKE
i

gonbučio administracija ne-

Pirinos k liases Cafe

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga ant 

142 GRAND S') 
BROOKLYN,

VIFTINPQ ^INinC |p°litan ligonbuty. NumiręsZillilViJf ligonbuty, išgulėjo 6 dienas
Cukernės bosų “gerumas”.

Kada 1910 m. cukernės 
darbininkai sustreikavo, tai 
bosai surinko įvairių tautų 
darbininkų, manydami, kad 
jie negalės susitarti ir ant-

ras jiems nepage! nėjo: šie
met vėl darbininkai išėjo i

Dabar po streike darbi
ninkai -irgi nesnaudžia, bet 
\aro smarkią agitaciją, kad 
visi prigulėtų prie unijos. 
Jau apie pusė darbininkų 
susirašę į uniją. Geriausiai 
organizuojasi lietuviai, ita
lai, turkąi ir graikai, blo
giausiai lenkai.

Darbininkai,prisirašę uni- 
ion.kas mėnuo laiko susirin
kimus. Kas serodos vaka- 
nfs komitetas laiko mitin
gus Sokolų svetainėj, 190 
Grand St. ir ten prirašo 
naujus narius prie unijos.

Bosai, matydami,kad dar-

smarkiai organizuojasi.
i savo “geru-

ma .
cirbtuvę superintendentas 
ir priėjęs prie kiekvieno

ti! jokio triukšmo, bet jei- 
Į|U bus kokie nesusipratimai 
arba neužsiganėdinimas, 
tuojaus jam pranešti, o jis

LAISVE

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Cafe Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTA8.

ir tik netikėtu būdu pavyko 
sužinoti apie jo mirtį. Mat, 
kada jis susirgo, tai netik 
kliubui nedavė žinios, bet 

ne

veno, nei gimimų. lik išgu
lėjus lavonui šešias dienas,

gonbutį laišką , užklausda
mas, kaip jam einasi. To
kiu būdu ligonbučio admini
stracijai

mines

imam ko 
negražiau
siai ir

sados

Užeikite ir persitikrinkite

442 Grand St., Brooklyn,NY
Telephone Stagg 3534.

GERIAUSI GĖRYMAI
'Kaipgi suteikiu rodą visokiuose at

sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

211 York St., Brooklyn,N.Y.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA

K. LIUTKUS

si n gumą

phnk 
įprė-

Kiekvienam smagu
Šiuomi pranešu giminėms 

jog Jonas 
11 dieną 

is 17 d.

ir pažįstamiems, 
Stankevičia mirė

Stakliškių pav., Alšinikų 
ainio. Būdamas Amerikoje, 
»rieulėio prie Švento Jono

kad gerai išrūdytum 
skrybėles, marškinius ir visus 
dalus pas K. Liutkų.

Apie gerumą tavom ir 
kainų, nereikalinga girtis, 
hrooklyniečiai gerai žino, 
ir geriau niekur negauni,

K. LIUTKUS
Grand Street, Brooklyn, 

(arti Berry St.).

kad pigiau 
kaip pas

no

va.
r. iii

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAI ŠIA

FOTOGRAFIJŲ GALERI-

at
ar

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Eotogralistas
BEDEORD AVE., BROOK 1A

Tarpe No. 1 ir 5 gatvių 
phone 2360 Grconpoint.

vairių rūšių 
liekame tikrai

išpildyti.
Pirmiau superintendentas 

kojomis spardydavo darbi
ninkus, o dabar kasdien at
eina i dirbtuvę ir kalbasi su 
darbininkais, klausinėja, ar 
viskas gerai einasi ir t. t.

kams liepia nekelti triukš-

esąs ant tiek “geras”, 
‘ <ada

kad 
išpildyti visus dar- 
reikalavimus. Bet 
darbininkais, kurie 
streikuoja, nenori

su doku
dabar
kalbėti ir jų reikalavimų ne-

keliolika

Dokinių cukernės darbi
ninkų streikas eina gerai 
darbininkai laikosi vienybei 
ir yra viltis, kad laimės 
Kompanija buvo iš New 
Yorko
streiklaužių, bet ir tie pa
bėgo. Darbininkai reikalau
ja po 50 c. į valandą dirban
tieji vidury ir po 40c dirban
tieji lauke.

Abelnai cukernėse dabar 
darbas eina gana gerai; 
darbininkai dirba net virš-

ro sykio brangiau.

Nedėlioję, 21 d. gegužės, 
Washington Parke, buvo 
piknikas Lietuvių Gimnasti
kos Kliubo, kurį reikia pa
vadinti pilnai pavykusiu. 
Žmonių buvo virš 800. Tvar
ka kopuikiausia. žodžiu, 
vargiai kas galėtų geresnį 
pikniką ir parengti, kaip 
kad Gimnastikos Kliubo bu
vo.

131

BROOKLYN!) LIETUVIŲ ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

APTIEKA

227

253 WYTHE AVE., kamp. North 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Greenpoint 5311.

1st

Didelis hotel is, ger 
vingiems, kambariai 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK Ixjcnininka* 
WYTHE AVE., Corner So.1st 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

291 St.

A. KUNDROTAS
GERIAUSIAS

už
eiti į gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

411 REAP St.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2161

Tol. 885 Green point.

SENIAI ŠIA UŽEIGOS

PETRAS NAUJOKAS
Cigars

Pagamina c*rla«Bi«a rtetarlikva 
valgiu*. Platai galima gauti pa lia, 
20e ir 26c. '

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling Ii.

BROOKLYN, N. Y.

naujausią madą.
Patarnavimas 

mandagus, kainos 
prieinamos. Ga
lerija randasi vi
siems parankioj 
vietoj.

Si#m-Maži paveikslėliai dėl vyru, 
peli prisiunčiu už 20 e.

C. P. U.
122 Riverdale .Ave., Yonkers, N. Y.

ris galėtų atlikti koštume-

M ei d žiu atsi-

A. Wilcinskas
oo

PARSIDUODA kostumie- 
riška kriaučių dirbtuvė už 
prieinamą kainą. Vieta j-

k it kogreičiausiai.
Paul Kireilis 

£5 Clinton Ave., Maspeth,
D. Š.

lermafnga”. Geresnių plaukams

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, plciskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakoma nemalonumą 
—jeigu tik tunai pra
dėsi vaitot musų su-Pirmas išvažiavimas.

Nedėliojo, 28 d. gegužės,"us 

bus Liet. Mot. Prog. Susi v. va.lj,>eI 
1 kp. išvažiavimas Maple VO plaukai Ims tankus, švelnus ir 
Grove Parke. Dainuos Aido ^nykr’anf 'i'miX
choras ir L. S. S. 19 kuopos?, I’,a'lk;" '"‘kad .langiau neslinks. 

vaiku Draugijėlės choras ir pavydčk kitų plaukams,i puikiems
turėti dar
prisiusime

išbandymui 
st am points persiuntimo

kalbės drg. Petrikicnė.Kvie- ’'^c'kaiaiipint 
čiam atvažiuot kodaugiau- *''vi? ;>> ^>i , . . -rr 4 1 I risiusk 10c !siai. Komitetas, lėšų, gausi išl

___ ___________ maiugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
‘_______________________________________ tižvardytą: “Puikus I’laukai".

Neseniai mirė New Yor- argil specialties co., 
'ko Lietuvių Ukėsų Kliubo Dept.7
narys M. Šviežikas Metro- p- °- Box 37- Philadelphia, Pa.

PAS MUS DIRBA DAUG LIETUVIŲ. bet męs jų reikalaujame dau
giau, kurie nori dirbti skyriui tarpinimo aluminum. Darbas eina 
visados, 8 valandų darbo diena, $2.35 iš pradžios, po trijų mėnesių 
$2.45 per dieną. Streiko nėra ir ne ammunicijos išdirbimas. Męs 
reikalaujame daugiau darbininkų todėl, kad mūsų fabriką auga. 
Jau 10 metų ir niekad nebuvo uždaryta

Geras valgis ir ruimas už $4.00 į savaitę. Męs dabar budavoja- 
me 100 namų dėl familijų. Tuos namus galima pirkti ant lengvų 
išmokėjimų tiems, kurie dirba pas mus. Atvažiuok į Massena ir pa
rodyk tą laikraštį persisamdymo, o męs, kada išdirbsi pas mus 2 
mėnesiu, sugrąžysime gelžkelio išlaidas.

ALUMINUM COMPANY OF AMERICA
MASSENA, N. Y.

viengenčiams, jog 
Grand St. perėjo į 

Pas mus lietuviai 
gales gauti viską, ko tik reikalaus, 
kaip tai įvairiu lietuviškų žolių, šak
nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengsimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrą darugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose. Jei
gu reikalingos kokios žoles ar vais
tai ir jų negalit gaut, tai kreipkitės 
pas mane, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

Pranešu savo

mano nuosavybę.

FEL. KUDIRKA
PARDAVIMAI

Parduosiu už $300.00 kriaučių ša
pą ir Cleaning House, sykiu su 6 
kambariais pavienis namas dėl gyve
nimo, gražus, daržas indirbtas, 10 
vištų, geras vištininkas, rašykite arba 
atvažiuokite persitikrinti, darbo yra 
jvales; randa $25.00 ant mėensio, ar
ba priimu partnerį su $200.00. Turi 
būti geras vyriškas coatmakeris.

.IDE. VA RANKA
Ladies and Gents 'bailor—Steahn and 

Erench I)ry (’leaning
32 Hancock St., Springfield, Mass.

(41—44)

DIDELĖ PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

pigiai ant dviejų familijų 
po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais 
įtaisymais. Kreipkitės pas 

k. sidabrą
460 Atkins Ave.,

Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA SALI UN AS už pri
einamą kainą, vieta išdirbta per 25 
metus, su sale susirinkimams; viskas 
įtaisyta kuogeriausiai. Parsiduoda 
iš priežasties mirimo savininko. No
rėdami įgyti gerą biznį, kreipkitės 
pas

M. DRAUGELIENŲ
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

J IEŠKĄ U KAMBARIO.
Reikalauju kambario, kad būtų vie

nam miegoti, o šiaip gyventi kad ir 
išvien. Kas turit kambarį, malonė
kite pranešti laišku šiuo adresu:

T. Burdaitis
2 Hope St., Corn. Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.
(40—43)

KIRPIMO MOKYKLA.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ. Duodu kirpimo, brai
žinio proporcijų lekcijas ypatiškai ir 
per laiškus pagal “dvidešimto šimt
mečio sistemą”. Pristatau petrinas į 
visus miestus Suvienytų Valstijų ir 
Kanados. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo antrašu:

L. G. KAZIUNAS
96 Maujėr St., Brooklyn, N.

BROOKLYNO IR APIELINKftS 
ATYDAI.

LietwviikH* Kont. aktoriai.
Padaromo visokį darbą prie naajų 

namų statymo ir senų pataisyma. Ii- 
plastavojan#, išcementuojam ir tt. ■- 
sant reikalui, kreipkitės pa*i 

P. GRAŽYS
Ko. Xnd Bt., B’^»oklym. N Y

REIKALAUJAMA vyrų ir 
merginų oporciterių: fron- 
tiniu, kalnieriniu, rankovi- C 7 V z
nių ir skylių darymui. Nuo
latinis darbas, gera 
Atsišaukite greitai.
Tauter Ryttenbcrg & Co.

2520 Atlantic Avė.,
East New York.

Station Brooklyn, N. Y. 
(41—43)

A. Kundrotai,

o

K. HENSAS
Visados klauskite 

rų kokiame nebūk store ir 
gausite gerą cigarą, o 
lapų. Mano fabrikas:

Naujoko Ciga
rai iūne, ir 

ne kopūstų

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH i M. D.

Spocialitsas Moteriškų ligų 
E314

io

5bth St.. New York. N. Y. 
Oh ISO VA LA N DOS:
vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
nuo 7 iki s 'vai. vakare;

Iki 
piet ir 

Nvdeliomir pagal nutartį. 
Egzaminą, na- D't L \L Męs išti

riame ir pasakome vi a ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniam.- parūpiname vietą, kol gydo
mi. Reikalui e. ant, kreipkitės, mes 
apžiūrėsime ir duosimo prietelišką ro
ds. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Raibame lietuviškai.

A. Shrupski CAFE IR POOL ROOM

mus

(i!)
A. SHRUPSKI

53

A lauš, 
Vyno, 
ateikite, o persitikrinsite.

gaubi skaniausio 
lines ir skanaus

1 ‘ai arnavimas puikiausias,

mo-

pri-

-1

na-

C

7q
Crq

RUIMAI ANT BANDOS,

Tai yra geriausia 

laik;

Misevičn
ŠIRDIES IW 
LIGŲ.

Nuo 
Nuo 
N uo 
270 BERRY ST., BROKLYN, N. V

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J.
S P EGI J A LIST A S

Va'andos: 
8—10 ryte 
12—2 po piet

Tšsirandavojn geri keturi ir trja 
kambariai, kurių randa $7.06, 18.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūriniu 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti šakalinė*, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Ava. ir Nassau Ava.

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Gneenpolnt.

s

H

B

ir
O

itinė automobilių 
kur mokinama sulyg 
ios sistemos tavo 
kalboj. J 4 savaites bū

si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir tai.-yti automobilius, ži
nosi mažiausj dalykėlį prie ma
šinos. 'Ja profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.(10. Laisnius gvarantuoja
me. Kur.-us gili lankyti dieno
mis ar vakarais.
INTERNATIONAL SCHOOL 

O E AUTOMOBILES 
147 East 40th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Macys & Marcin Furniture Co
„TADAM PERIOD SUITE

D

Purpuliavų Vaizbos Štampų
UŽMINIMO KONKURSAS

ir 25 gražiausias dovanas, jeigu atminsi, 
kiek yra Purpuliavų (Purple Stamps) Vaizbos

pų Knygutę.
WASHING TONO 

VAIZBOS STA.MPOS 
$2.50 smulkiu tavom arba 
$2.00 mėsa, groseriu ar 

čcveryk us.
Tos stampos imamos vi
sur, kur tik jos duodamos.

PURPULIAVOS VAIZ
BOS STA.MPOS

Už kurias galit gaut 
brangias dovanas.

Šimtas kostum'erių iš visų 
kra<štų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 j savaitę, 
lieka tikrais savininkais 
riaasių daiktų.

pasi-
g®-

BE PATRIOTIC
Always ftsH for 

WASHINGTON 
COUPONS

Naujai ir gražiai 
įtaisytas

DOVANŲ BALIONAS. ,

Kodėl Bro- 
oklyniečiai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vieninteli to
lia kraetavi

liakia.

ATEIK IR GAUK $2.00 
PINIGAIS.

MERCHANT CLUB STAMP CO.
167 Roebling Street, Brooklyn, N. YM&V FURNITURE CO

i ■ ' ■ .

triūną, kad ii 
Kito* latalfoa 
būtų ažgani- 
dinti na įim
tai, bet tiki- 
< ančiai žmonių 
visokių kleaų.

198-200 Grand St
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Greenpoint

PIRK KUR TAVORAS GERAS
ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

žiūrėti MALIAUSKO ir VIDŽIŪ
NO forničių krautuves. Kainos 
daug žemesnės, negu kur kitur. 
Su užmokesčiu—užmokėsi, 
turėsi

mados

Turime daug - visokių

Kainos $4.98
50c. ant savi

687;.'3^ Avė/;
BROOKLYN, N

ISsTJO. S

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRŪDYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

“Manhattan Hat”
Pirmiau, negu tu kur ki-

gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš-

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brookly ne
Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 

Išdirbinio ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojame už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiai.

ATEIK IR IŠBANDYK 1




