
r

VI MetasNo. 43

$1.01
1.75

Vi

YEARLY SUBSCRIPTION RAT»j
In the United States.................
To Foreign Countries......................

Advertising rates on application
Al) communications should be add_r*M«nS tot’

“LAISVE” *
183 Roebling St., Brooklyn. N,

li
8.

Telephone 5281 Greenpoint. BROOKLYN, N JO GEGUŽĖS (MAY), 1916 m. Telephone 5211 Greenpoinl
“Entered «■ second class matter March 11, 1914, at th* Post Office at Brooklyn, New York, under the Act of Mach 8, 1879”.

Geriausias darbo žmonių laikrastla
/ /“LAISVE”

f3na (du sykiu savaitėj: Utarninke ir Pšt» 
myčioj. Leidžia Lietuvių Ko-opo- 

ratyviška Spaudos Bendrovė,

PRENUMERATA METAMSi
AirejfiKoje.................................

| Kanadoje ir užrubežiuose ...
PUSEI METŲ

Amerikoje ...............................
Kanadoje ir užrubežiuose ...

Apgarsinimų kainos ant užkrausimo
“LAISVĖ” t

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. Į

The Lithuanian semj-weeriy 
“LAISVE” 

Published by
Th* Lithuanian Co-operative Pub. SesMf 

(Inc.), every Tuesday and Friiry 
at Brooklyn, N. Y.

Hygienos ir džiovos 
paroda S. L A. 

seime.

Generališkas Bos 
tono kriaučių 

streikas

Suv. Valstijų ir Me
xikos darbininkų 

suvažiavimas.

Ar greit bus RUSIJA
taika?

D-rė Johanna Baltrušai
tienė, Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoje vice-pirmi- 
ninke, turi gražų sumanymą 
surengti pirmą lietuvių hy- 
gienos ir džiovos parodą. 
Paroda turės Įvykti toj pa
čioj salėj, kurioj atsibus Su
sivienyjimo Lietuvių Ameri
koj 29. seimas.

Tasai originalis sumany
mas vertas didžiausio pa
rėmimo, nes tai yra pirmas 
•tos rūšies bandymas. Ma

suvažiuos gana daug dakta
rų. Jie, jeigu tik norės, ga
lės vakarais, vienas kitą pa
mainydami, skaityti trum
pas prelekcijas ir duoti pa
mokų atsilankančiai publi
kai. Tikimasi, kad publikos

Pittsburgo, taip ir iš apie- 
linkės. Geistina būtu, kad 
“Laisvės” skaitytojai šiame 
mieste paremtų D-rėš J.Bal
trušaitienės sumanymui, o 
kuomet jisai įvyks, skaitlin
gai lankytųsi parodoj.

Kiekvieną vakarą, po ofi
cialių seimo posėdžių bus 
dar c,augybė įvairių pa mar
ginimų. (Programas telpa 
šiame “Laisvės” numery, 
korespon denci j ų sky r i u j, 
pirmoj špaltoj).

NORĖJO SU AREŠTUOTI 
PREZIDENTĄ VVILSONĄ.

Cleveland, Ohio, 26 d. ge
gužės. — Tūlas žmogelis,ku
rio pavardė likosi nesužino
ta, atėjo pas vietos prokuro
rą ir pareikalavo, kad pas
tarasis jam išduotų “war
ranty” ant suareštavimo 
Suv. Valstijų prezidento 
Wilsono, nes jis esąs išdavi
kas šios šalies. Išdavystę 
jis matąs dabartinėj pozici
joj, kurią Wilsonas užima 
kaslink karės.

Prokuroras vieton išduo
ti “warrantą”, pasiėmė tele
foną ir norėjo pašaukti, po
liciją, tuom tarpu žmogelis 
suprato, kame dalykas ir šo
vė per duris.

Bostono23 d. gegužės 
kriaučiai išėjo į 
Streikuoja tarpe 
7,000 darbininkų, 
kriaučių istorijoj dar nepa
menama tokio pasekmingo

6,000— 
Bostono

vienas darbininkas nepasili
ko streiklaužiauti. Streiku

unijos organizatoriai. Strei
ko tvarka darbininkai užsi
ganėdinę. Darbininkai rei
kalauja 8 vai. darbo dienos 
ir pakėlimo niokesties ant 
15 nuošimčių nedėliniams ir 
ant 20 nuošimčiu štuki- 
niams. Mažesnės firmos

MANOMA SUŠAUKTI A- 
MERIKOS IR MEXIKOS 

DARBO FEDERACIJŲ 
DARBININKŲ SUVA

ŽIAVIMĄ.
Pirmininkas Amermikos 

Darbo Federacijos Gomper- 
sas kreipėsi pas Mexikos u- 
nijų susivienyjimo sekreto
rių, kad sušaukus abiejų ša
lių bendrą unijų suvažiavi
mą. kuris turėtų įvykti mie
ste 111 Paso.

Dabartiniu laiku, kuomet

Londonas. — Nuo pra
džios karės Anglijos parla
mente pirmą sykį pasigirdo 
balsas, reikalaujantis užbai
gimo šios baisios karės. Ško
tijos atstovas Pansonbe 
smarkiai užsipuolė ant val
džios ir reikalavo, kad karė 
kogreičiausiai būtų užbaig
ta. Apart kit-ko jis pasakė:’ 
“Kare niekad nebus užbaig
ta, jeigu Britanija lauks,pa
kol ministerial nuspręs, kas 
šiame momente turi galę ir

PABĖGIMAS KATORGI
NIŲ.

Nerčinske katorginiai už
puolė ant sargų, nuginkla
vo juos, surišo ir apsirėdė

lė ant kareivių ir tuos nu
ginklavo. Apsidirbę su sar-

imti didžiąsias išėjimo

10 katorginiomą 
per mūrą ir

y irsi ninkiii.

vi mo 'rijos valdžia kogreičiausiai

bininku reikalavimus.
Leopold Mosse and

junction” prieš 
eių, D. Wolf,

i ii-

A. Balionas,

Hillman ir L. Markovich, t. 
y., prieš A. C. W. of A. uni
jos generalio ofiso viršinin
kus ir organizatorius, kurie 
dabar streiku vadovauja. 
Vienok teisėjas kompanijos 
noro neišpildė.

PAČTŲ TAUTOMOSIOS- 
BANKOS PRIIMS IKI 

$1,000.
Priimtas ir prezidento 

Wilsono užtvirtintas įstaty
mas, kad nuo šio laiko pač- 
tose įvestos taupinimo ban
kus priimtų iki $1,000. Iki 
šiam laikui galima buvo į 
pačtu bankas dėti tik iki 
$500/

NELAIMĖ KASYKLOSE.
Virginia City, Neb. — 

Šiomis dienomis’ čia vienoj 
kasyklų laike darbo iškilo 
gaisras. Tuojaus pašaukta 
gaisrininkai. Tvirtinama, 
kad užpakaly gaisro likosi 
7.5 darbininkai, kurie negal 
išeiti ir kurių likimas neži
nomas. Keturi lavonai jau 
iškelta iš kasyklos ant vir
šaus. Gaisrininkai energiš
kai darbuojasi.

jamas nes jis dar syki pa 
rodytų, kuomet dviejų šalii. 
kapitalistai pešasi už pelną 
tuomet tų šalių darbininkai Darbininkų pa 
paduoda vieni kitiems ran- stovas MacDonak 
kas ir broliškai svarsto savo tam reikalavimui.

i'gas, ant kurių galima butų 
taikytis. •

VILLISTAI ŠAUKIA CAR- 
R A \ ZI ST I IS P A G E EBON.

San Antonio, 27 d. gegu-

Cervantes, pas kuri rasta 
kopija atsišaukimo j Car
ranzos armiją ir visus jo ša
lininkus. Tame atsišauki
me kviečiama išvien kovoti 
su Suv. Valstijų kariumenė, 
kad ją kogreičiausiai išvi-

tuojaus išėjo prieš 
mauto atstovus ir . 
ant tu reikalavimu.

V V

pradėjo kritikuoti tuos rei
kalavimus ir griežtai pasa
kė, kad apie taiką dabar ne
gali būti nei kalbos. Apart 
kitko pasakė: “Karė dar ne
priėjo prie to laipsnio, kad 
galima būtų pradėti kalbėti 
apie taiką”.

KI MA IS.

CARRANZA ATSIUNTĖ

Mexikos 
tempti, 
atsiuntė 
speciali savo pasiuntinį nau
ją notą, kuri susideda net iš 
10,000 žodžių ir reikalauja,

parla- rinkimai
Nors da

naujos Durnos.:

santikiai gana į- 
Dabar Carranza

į Washing toną per

stijos atšauktų savo kariu- 
menę. Jeigu Carranzos rei
kalavimas nebus išpildytas, 
tai jis grasina apskelbimu 
karės.

VOKIEČIAI TIKISI 
PAIMT VERDUNĄ

Pastaromis dienomis po. “Visi išrodė kokiais tai 
Verdunu eina tokie mūšiai, * bepročiais, visai nepaisyda- 
kokių pasaulis dar nėra ma- ini į mirtį, žaizdas ir kan- 
tęs. Vokiečiai deda visas čias. Dauguma net neteko 
pastangas, nepaisydami į sanmoniškų jausmų. Kaip 
didžiausius nuostolius, kad praneša gydytojai, tai dau- 
tik tą drūtvietę paėmus, gurnui

liatą fortų, tarpe kurių ran
dasi ir Douaumont. Parmi

I) ran gi ai.
C 1

H

operacijas, 
ir rankas ne

apmarinus ir jie gulėdami 
nesijudino, nejautė tų skau
smų, o tik pasakojo apie

langi vokiečiai deda 
pastangas, kad pa- 
Verduną ir paskutinė-[vienos nakties padaryta 11 _

• atakų, kurias francūzai vis en?u>,. ........................
laimužė, bet padarius <lvy- nlls vis n-tasi pir-
likla ataka, pavvko tas f..r- mYn- tai Paryžiaus gyven
tas paimti.' Apskaitliimja- loJa‘Pi;i<lė.|o labai nerimau- 
ma, kad imant tą fortą, voJ11-, ^,lekas ^tiRiau ir 
kiečiai paguldė apie 30.000,'!eka >a’ kalP llk apie \ei- 
kariumenės. Suprantama,I 1T . 1V.

i nemažai krito ir I rancūzų. . \ aidžia, matydama žilio-
auna.

valdžia jau pradeda tuo Praneša, kad užimant fortą 
klausimu rūpintis. Manoma ‘Douaumont, paimta apie 
išleisti istatvmas naileinan-irancūzų nelaisvėn ir 12 

mašininių kanuolių.
DaJbar vokiečiai atakuoja 

kitus fortus.

tiš dar ant metu laiko tar
nyste senosios Dūmos. Val
džia aiškina, būk dabar ne
galima esą ^statyti rinki
kų surašąs, p^r tai ir bus 
pailgintas Ši(Ts Dūmos ter-

EINA Į LAIŽYBAS, KADA minas
Mat, valdžia gerai žino,kad 

laik-' paklusnesnės Dūmos, kaip 
I dabartinė, niekados negalės

Inių nerimavimą, oficiališkai 
! pranešė, kad nusiramintų ir 
i nebijotų, nes Verdunas ne- 
l būsiąs vokiečiams atiduotas. 
Tame pranešime sakoma, 
nors vokiečiai deda visas sa- 
\o pastangas, bet nėra to-

KARĖ pasibaigs.
raščiai praneša, kad Angli-

ja, kad ammunicijos minis
ter! s George deda didžiau
sią sumą pinigų ant laižybų, 
kad šiais metais karė ne
pasibaigs. Kiti eina j lai- 
žybas, kad karė anksčiau 
balandžio mėnesio 1917 m. 
nepasibaigs.

gauti, per tai ir rūpinasi 
pailginimu jos termino. Pir
mosios ir antrosios Dūmos 

■ terminų neilgino* bet trum
pino, o jų atstovus į kator
ga siuntė.

kad pora mėnesių atgal, 
kuomet jie taipgi buvo pasi
ryžęs paimti.

KĄ SAKO DALYVAVĘS 
MŪŠIUOSE PO VER

DUNU?
Paryžius. — Vienas daly

vavęs po Verdunu mūšiuose 
ties fortu Douaumont, pasa
koja tokias baisenybes: 
“Ką męs pergyvenom, tai 
negalima nei apsakyti, nei 
aprašyti,nei aiškiai sau per- 
sistatyti. Forte Douaumont 
męs mušėmės tamsoj, po že
me, giliuose tuneliuose ir 
požeminiuose išėjimuose pu
siau sugriautos tvirtovės. 
Tai buvo tikra skerdykla, 
kurioj dalyvavo, puspročiai.

Kareiviai stačiai iš proto 
išėjo... Sužeistųjų negalima 
buvo iš ten išvesti, jie ne
klausė paliepimų ir bepro
tiškai mušėsi patol, pakol 
visai kraujas iš žaizdų ne-

VOKIETIJOJ RIAUŠĖS 
DĖL MAISTO STOKOS.
Telegramos praneša, kad 

24 d. gegužės, naktį, Frank- 
forte, Vokietijoj, buvo di
džiausios riaušės iš priežas
ties maisto stokos. Bernai- 
šinant riaušininkus, 18 mo
terų sužeista. Riaušininkės 
maršavo gatvėmis, nešda
mos juodas su mirties pa
veikslais vėliavas ir dainuo
damos revoliucijos dainas.

Pribuvęs Adilph Tortilo- 
vitz von Batocki, viršinin
kas maisto department*), 
pasakė prakalbą,kurioje pa- ‘ 
briežė, kad pirmiausiai rei
kalinga armiją papenėti, o 
jau paskui žmones.

DARBININKŲ SKERDI
KĄ SIUNČIA ANT KA

RĖS LAUKO.
Atsižymėjusį rotmistrą 

Treščenkovą, kuris keturi 
metai tam atgal sušaudė ar
ti šimto Lenos kasyklų ne
kaltu darbininku, siunčia 
ant karės lauko. Byla už 
sušaudymą darbininkų pa
naikinta.

Matomai, valdžia mano, 
kad jis taip pasekmingai 
šaudys ir vokiečius,kaip kad 
tuomet šaudė nekaltus dar
bininkus.

TAIKA GALI BŪTI TIK 
Už DVINOS.

Vokiečių feldmaršalas 
von Hindenburg šiomis die
nomis paskelbė sekantį savo 
kareiviams įsakymą:

“Nuo tūlo laiko tarpe ar
mijos pasklydo gandas, kad 
greitu laiku prasidės tary
bos apie taiką. Pasklydi- 
mas tojdo gando gana blė- 
dingai atsiliepia ant mūsų 
kariumenės, nes kareiviai 
pradeda atšalti ir laukti,ka
da prasidės tos tarybos.

“Vardu imperatoriaus 
pranešu, kad apie taiką bei 
kokias nors tarybas negali 
būt jokių kalbų patol, pakol neša, kad rusu g 
męs neperčjom per upę Dvi-j štabas rengiasi prie

TALKININKŲ KARIU
MENĖ TRAUKIA MO
NASTIRIAUS LINKUI. 
Paryžius, 25 d. gegužės.— 

Talkininkų kariumenė, kuri 
randasi Salonikuos, dabar 
traukia Monastiriaus linkui. 
Jai pavyko užimti gelžkeliol^ 
stotį Florina, kuri randasi įl _; 
pietus 18 mylių atstume nuo 
Monastiriaus.

ir

u z-

pradėta labiau kalbėti 
taiką. Mat, sprendžia- 
kad jis atvažiuoja su

ną. Kareiviai, jeigu jūs no
rite taikos, tai nelaukite čia, 
bet jieškokite jos anoj pusėj 
Dvinos”.

NAUJOKŲ ĖMIMAS.
Petrograde nuo 5 iki 13 d. 

gegužės buvo naujokų ėmi
mas, kurie turėjo stoti į ka- 
riumenę tik 1918 metais.

kilis rusus.
Užkaukazyj rusų armija 

sulaikyta ir eina artilerijos 
dueliai.

Verdunu. Mat, kuomet ru
sai pradės naujas atakas 
dviejuose frontuose, tai vo
kiečiai ir austrai paliaus a- 

1 lakavę italus ir francūzus,

MM

BADAS TURKIJOS SOS
TINĖJ.

Korespondentas New 
Yorke išeinančio laikraščio 
“The Globe” praneša, kad 
šiomis dienomis jau pavyko 
pasimatyti su niderlandu- 
keliauninku, kuris grįžo iš 
Konstantinopolio ir prane
šė, kad dabar Turkijos im
perijoj blogiausi laikai 
didieji miestai badauja.

Turkijoj maisto esą
tektinai, bet mažai gelžkelių 
ir tie netikusiai sutvarkyti, 
per tai į didesnius miestus 
negalima esą atvežti mais
to. Tokiu būdu Konstanti
nopoly būna tokių dienų,kad 
visose keptuvėse negalima 
gauti duonos šmoto. Žmo
nės susirenka prie keptuvių 
ir pradeda tarpe savęs peš
tis.

Sekant Vokietijos pavyz
džiu, Turkijos miestuose 
gyventojams taipgi išdalin
tos kortos, pagal kurias iš
duodama maistas, bet ne
sant tokios tvarkos, kaip 
Vokietijoj, tai ir kortos nie
ko negelbsti.

ORGANIZUOTI DARBI
NINKAI BOIKOTUOJA 
KARININKŲ PARODĄ.
Chicago, Ill. — Vietos 

Darbo Federacija išleido at
sišaukimą, kad visi darbi
ninkai susilaikytų nuo daly
vavimo karininkų rengia
moj parodoj taip vadinamoj 
“Preparedness. Militaristų 
paroda prasidės 3 d. liepos.

AUSTRAI EINA PIRMYN.
Austrų kariumenė, įsiver

žus į Italijos teritoriją, žen
gia pirmyn ir italai negali 
ją sustabdyti. Ikišiol Itali
jos gyventojai buvo ramus, 
nes visą laiką karė ėjo ant 
Austrijos teritorijos. Da- 
bargi jau ir italus sujudino. 
Iš tų vietų, kur austrai už
ėmė dauguma pabėgo į vi
durį Italijos. Kadangi auš
rai stumia italus, tai pabė
gėlių skaitlius vis didinasi ir 
didinasi. Pradėta aukos 
rinkti sušelpimui pabėgėlių. 
Net ir popiežius paaukavo 
$1.000.

SUV. VALSTIJOS PRO
TESTUOJA PRIEŠ ANG

LIJĄ IR FRANCIJĄ.
Suv. Valstijų valdžia pa

siuntė protestus Anglijai ir 
Francijai, kad pastarosios 
sulaiko pačtą, siunčiamą į 
Suv. Valstijas. Kadangi 
Suv. Valstijos neutrališka 
šalis, tai tos šalis neturi tei
sių jos pačtą sulaikyti.

POPIEŽIUS IR DVI NE
UTRALIUOS ŠALIS NO
RI SUTAIKYTI KARIAU

JANČIAS ŠALIS.
Paskiausios telegramos 

praneša, kad popiežius, Is
panijos karalius Alfonsas ir 
Švedijos valdžia pradėjo 
darbuotis, kad sutaikius be
kariaujančias šalis.

RUSAI RENGIASI PRIE
NAUJŲ ATAKŲ.

Paskiausios telegramos pra- 
i generalis 
_ naujų 

atakų Galicijoj ir palei Ry- 
gą-Dvinską. Naujos atakos 
bus pradėtos tuo tikslu, kad

WASHINGTONE KAL
BAMA APIE TAIKĄ. 
Laikraščiai pranešė, kad į' 

Washingtona atvažiuoja1 
specįalis kaizerio pasiunti
nys [kunigaikštis von Bue
low ir ant tų pranešimų vo
kiečių oficiališkos įstaigos 
nieko neatsakė. Reiškia, 
pasiuntinys atvažiuoja. To
kiu būdu augštesniose sfe
rose 
apie 
ma, 
misijja, turinčia ryšius apie 
taikęs pradžią.

Hands Wanted

Kapitalistas galingas patol, pakol darbininkai jam 
vergauja. Bet kaip tik darbininkai išeina į streiką, ka
pitalistas pasijunta be rankų. Jis tuomet šaukia: 
“Rankų noriu!”
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Kada Airijoj iškilo revo
liucija, tai airių kunigai 
kurstė Anglijos valdžią,kad 
ji nesigailėtų kariumenės ir 
durtuvų. Kaip revoliucija 
liko užslopinta, tai Dublino 
vyskupas rašė laikraščiuose, 
kad valdžia neatkeltų karės 
stovio, nes Dubline dar esą 
daug maištadarių ir naujus 
sukilimus esą galima praša
linti tik su aštriausiu būdu 
pagelba. Dabar nesąs lai
kas kalbėti apie amnestiją 
ir atleidimą, dabar reikia 
bausti greit ir aštriai.

Vadinas, ir ten kunigija 
kursto valdžia, kad labiau 
smaugtų jo paties parapijo
mis. Jiems negalvoj, kad 
Airijos liaudis jau nuo senų 
laikų prislėgta ir nualinta. 
Jie nori, kad kiekvienas 
liaudies pareikalavimas 
nors šiokios tokios laisvės, 
noras nusikratyti savo en
gėjus būtų kuogreičiausia 
numalšinamas kanuolėmis 
ir durtuvais. Dar pradžioj 
revoliucijos,, kada popiežius 
užklausė Airijos kunigų

stovi, ir apgailestavo toki 
griešną pasipriešinimą po
nams, tai vyskupas tuojau

pasiuntė daugybe kariume- 
nės ir tie neklaužados tuo
jau būsią nubausti.

LAISVft
T

Tarp tautiško Socialistų Biuro Pildančio 
Komiteto Gegužinis Atsišaukimas.

Sulaukus darbininkų šven
tės Pirmos Gegužės, Tarp
tautinio Socialstų Biuro 
Pild. Komitetas Haagoj iš
leido gana platų atsišauki
mą, iš kurio čia paduodame 
svarbesnius ištraukas.

Tradicijinėj pirmos gegu
žės dienoj darbininkų klesa 
praneša, kad ji trokšta tai-

kaina už 
i. Jie nori,

greitam 
s, jie prieši- 
jų su pra

I

Iš anketos
Tarp politiškųjų Jenise- 

jaus pavieto (Sibire) liko 
padaryta anketa. Ant kai 
kurių klausimų - aš daviau

Kas kiekvienam reikia 
žinoti apie Ameriką?

(Iš referato Jauno Amerikono). Į

Šiandien jau 637-ta- diena 
pasaulinės karės ir darbi
ninkai priversti vieni su ki
tais šaudyti s ant karės lau
ko. Nepaisant j tai, kad

gi jie sudaro tą visuomenės 
klesa, kuri sutvers naują

paims viršų ant neteisybės

Iš pranešimų varde Pild. 
Komiteto Olandijos socialis
tų kongrese, pamatėm, kad 
męs, kiek išgalėjom, nepa- 
liovėm pildyti tų pareigų, 
kurias ant mūsų uždėjo 
tarptautiniai kongresai....

Jeigu iki šiol dar daugelis 
likėjo kunigijai, jei net tūli 
socialistai sakydavo, kad ne
reikia kliudyti tikėjimo, — 
vadinas, paties kunigų hum- 
bugo pamato, — tai dabar 
bent galėtų prakrapštyti a- 
kis ir persitikrinti, kokį 
bjaurų darbą varo kunigai. 
Jie netik nuodina minios 
protą, bet yra didžiausi par- 
davikai darbininku klesos. 
Tatai galėjo visi pastebėti iš 
jų pamokslų, jų laikrašti jos. 
Tačiau, jei kas dar abejotų, 
aš padarysiu keliatą vaiz
džių ištraukų iš kunigų pa
mokslų ir laikraščių.

Dr. Osborn aprašo atsi
buvusias Vokietijoj pamal
das, kuriose atsilankė keize- 
ris ir čiela banda karės vy- 
rų-generohi. Kardinolas 
Hartman pasakė štai kok‘ 
pamokslą: “Viskas dievuje 
viskas dėl dievo, viskas si 1 
dievu ir viskas už dievą....! 
Mūsų ponas Jėzus Kristus 
pasakė: ‘Kada du ar tris su
sieina mano vardan, tai aš 
tada esu tarpe jų’. . Šiandien 
daug, daug susirinko šiam j 
dievnamyj karės vyrų ap
link savo didi valdoną. Jie 
sykiu savo valdytojaus mel
dė, kad dievas duotų geriau
sią pergalę. Ir šios suvie
nytos maldos negali likti ne
išklausytos. Jeigu \’iešpats 
reikalautų nuo mūs dar
daugiau aukų, tai aš šiame |atlieka Amerikos kunigai 
momente noriu ir galiu už- prieš Meksiką. Jie bė at- 
tikrinti varde visų katalikų vangus savo laikraštijoj nu- 
kareivių Jūsų Majestotui rodinėja, kaip svarbus rei- 
nesujudinamą užsitikėjimą kalas esąs Suvienytų Valsti- 
visuose mūšiuose, visuose jų valdžiai apginti savo var- 
varguose, ką tik šioji karė dą nuo Mexikos. Ir tai esą 
suteiktų. Tegul dievas sau- galima padaryti tik užpuo- 
goja ir daboja mūsų gailės- lant su kariumene. Tie 
tingą ir mylimą valdoną”. “nurodinėjimai”, tie kūrsty-

Taip tai kalba Vokietijos mai nemažesni už pačių ka- 
kardinolas. Nors ir dar dau- pitalistų riksmus. Mat ne 
giau dievas reikalautų au- tik kapitalistams, bet ir 
kų, jis garbins dievą ir sa- kunigams Mexikoj matosi 
kys varde visų katalikų ka- geras kąsnis... Iki Diazo nu-

vių didžiau^į užsitikėji- vertimui katalikų kunigija 
mą keizeriui ir sykiu visai Meksikoj turėjo neaprube- 
kapitalistų klesai, dėl kurios žinotą galę. Bot nuo to lai- 
godumo tie patįs katalikai ko jų galingumas smarkiai 
kareiviai yra skerdžiami, pasimažino, nes nei Villa, 
Mat, viskas dėl dievo ir vis- nei Carranza nenori duoti 
kas už dievą... Kunigų na- katalikų bažnyčiai iki šiol ■ 
chališkumui rybų nėra! turėtų teisių ir privilegijų.

Neseniai Amerikos kimi- Perdaug savo neapsakomu 
gų laikraštis “The Conti- godumu įkirėjo Mexikos gy- 
nent” rašė apie dievo gar- ventojams. Vietosgyvento- 
binimą šiuose sunkiuose lai- jų neapykanta yra taip di- 
kuose sekančiai: (lėlė, kad nei viena valdžia,

“Mūsų tautos kritiškuose kuri nori minios simpatijos 
momentuose męs garbinam ir paramos, nedrįsta viešai 
dievą ir jis mus neaplei- vėl susidraugauti su kunigi- 
džia. Dievą garbindami ja. Štai kodėl taip kūrsto- 
męs įgijome spėkas, ir dievą nia Amerikos valdžia prie 
garbindami prašalinome vi- karės su Mexika.
sus pavojus”. Mums aiškiai matosi, jog

Toliau tas laikraštis siūlo visur vienas obalsis—Pa
sekančią maldą, kuri jau e- riaukit, žudykit, o męs gar- 
santi priimta daugelio baž- binsim dievą... Prieš tą o- 
nyčių, ir į kurią ypatingą a- balsį, prieš tuos bjaurius 
tydą atkreipsiąs dievas. To- tikslus reikalinga kovoti, 
ji “svarbi” malda skamba | Kiekvienas darbininkas, ku-.

ris dar remia kunigiją, pri
valo pamąstyti ir suprasti, 
kaip negerai daro remda
mas ją, nes tuo būdu kala 
sau retežius, ką sukausto 
kūną ir dvasią. Jeigu kuni
gija pavartoja religiją dar
bo žmonių pavergimui ir iš
naudojimui, jei tos religijos 
skelbėjai laimina pasaulio 
žudikus—valdonus, jei dėl 
dievo ir už dievą yra tiek 
daug žmonių išžudoma ka
rėse,—tai šalin religija ir 
jos skelbėjai! Toks šauks
imas turėtų išsiveržti iš 
kiekvieno tikinčio krūtinės. 
Žmogaus įsitikinimai,ką lai
koma šventais, negali būt 
panaudojami taip žemiems 
tikslams. Todėl nei cento 
tamsos ir vergijos apašta
lams! Tegul jie garbina sa
vo dievą. Darbo žmonėms 
yra savų reikalų, jie turi or
ganizuotis ir kovoti už savo

buvo reikalauta, kad męs 
sušauktume Tarptautinio 
Biuro konferenciją. Męs į 
tą reikalavimą nurodėm, 
kad jeigu praktiškai ir ga
lima būtu sušaukti konfe- 
lenciją, tai ir tuomet joj 
privalėtų dalyvauti visų 
partijų atstovai, o' tuomet 
kaip tik tūlos partijos nuro
dinėjo, kad laikas sušauki
mui Tarptautinio Biuro .dar 
neatėjo.

Toks mūsų atsargus pasi
elgimas iššaukė nemažai 
kritikų. Nekantrus drau-

dėjo ignoruoti dabai’ gyvuo
jančias partijas ir bandė į-

Išsyk jie pasigarsino mažu
mos. atstovas ir protestavo 
prieš tvirtinimą, būk jie no
rį užimti Tai’])tautinio Soci
alistų Biuro vietą.

Vienok, vėliaus pasidarė 
drąsesni ir išdrįso apskelb
ti apie pabaigą Antros 
Tarptautinės ir apie Užgi
mimą trečios, prie kurios vi- 
sos pasaulio stipresnės par
tijos atsisakė prisidėti, o 
juk be tų parti j ų ir Tarp
tautinė negali gyvuoti.

taip:
“Visagalis dieve! Tu visų 

■galingiausis ir amžinos ka
ralystės didis ponas! At
kreipk savo gailestingą vei
dą ant šios žemės ir pasigai
lėk mūsų. Veskie savo tar
nų širdis teisybės keliu ir 
duok išmintį mūsų Suvieny
tų Valstijų prezidentui ir 
šios valstijos gubernatoriui 
ir visiems kitiems, kurių 
rankose yra gale ir valdy
mas. Tegul jie tarnauja tau 
dėl garbės ir visiems gyven
tojams ir lai męs žinome ir 
suprantame jų augštus a- 
matus, jų ištikimai klauso
me ir laikome pagarboj sy
kiu su tuo šventu valdymu, 
kas tavo vardu įvesta per 
Jėzų Kristų, mūsų Poną ir 
Dvasią šventą, kas visada 
gyvena ir valdo ant amžių 
amžinųjų. Amen!”

Garbinkim dievą, Wilso- 
ną, visus generolus ir gu- Į būvio pagerinimą, už išsi- 
bernatorius!... 7 
dievas atkreipsiąs ypatingą

; atydą...

Į tą maldą liuosavimą iš kapitalizmo 
J vergijos.

I Barabošius.

nepaisant, kokia 
ją reikėtų mokėt 
kad tuoj aus būtą užbaigtos 
tos baisios žudynės.

Kiti—-priešinasi 
įvykdymui taiko 
naši todėl, kad,
timu, prie dabartinių aplin
kybių jeigu ir įvyktų taika, 
tai ne ant tvirtų pamatų. 
Jie nori, kad taika įvyktų 
ant tvirtų pamatų ir jau 
niekad daugiau neiškiltų 
kare.

Męs irgi po 
kad pastarųjų n

Tiesa, dabar

rsitikrinom, 
Liomonė yra 
danti dirva 

darbininkų klesos veikimui, 
męs neturi

me tiek jiegų, kad sulaikius 
kares. Vienok rengdamiesi 
prie to, męs galėsime daug 
pakreipti savo pusėn taikos 
sąlygas; o juk nuo tų sąlygų 
ir priklauso būsiantis poli
tiškas judėjimai ir likimas 
naujosios gentk. 
lei darbo žmoni 
rovės reikalinga 
ninku balsas an 
svarbus i)’ gal 
laike taikos ji? 
panaikinti visas
žastis, kurios ateity galėtų 
vėl privesti prie 
sirėmimu. c

Dėl darbininku labai svar
bu pri rengimas 
kos Europos ii

irtos. Dė-
i klesos ge-

; tiek butu
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priverstų 
uis prie-

kruvinu su

Kokios socialistiškos gru
pes p risilaikau aš klausime 
kasi ink karės?

Kadangi dabartiniuose 
laikuose kiekviena ir, taip 
vadinamoji, apsiginimo ka
rė kartu lieka ir užpuolimo;

1492 metais, tai yra 423 
m. tam atgal, Kolumbas ir 
jo sankeleiviai išvydo Ame
rikos krantus. Pirmoji sa
lelė, kur jisai išlipo, buvo

kęs Amerikos. Franci)w‘fr 
Anglijos žuvininkai irgi,vei
ki ausi a, buvo buvę Labrado
ro ir New Foundlando pa
kraščiuose.

Dabar, kada męs* bent 
kiek susipažinome su Ame/ 
rikos atradimo istorija,

lyvaujančios karėj, stengia
si užgrobti svetimas terito
rijas (žemes),—tai socialis
tai negali palaikyti nei vie
nos iškąri a u jaučių pusių. 
Didžiausia Medis guli ne lai
mėjime ar pralaimėjime tos 
ar kitos puses, bet proleta
riato dalyvav . le kares ve
dime ir palaikyme kokios 
nors iš kariaujančių pusių. 
Dėlei to, proletariato takti
ka ne.tur priklausyti nuo to, 
keno laimėjimas bus ma
žiausia blėdžia. Skelbiant

kovą. Per tai pilnai nesutik
damas su pamatiniais. Leni
no deklaracijos ir didžiumie- 
čių rezoliucijos išdėstymais,

Išganytojaus sala. Du šū
vi rš mėnesiu praėjo, kol Ko
lumbas, vis ir vis į vakarų mums reikia ištirti kokiuo 
pusę beplaukdamas, išvydo I smarkumu ir kokiais keliais 
žemę. Per tuos du mėnesiu buvo nauja šalis kolonizuo- 
narsųs keleiviai vien dangų jama. Ispanai ir portuga- 
ir puto jančią jūrą tematė. Į lai atkreipė savo akį ir pie- 
Daugelis pritrūko kantry-1 tinę Amerikos dalį, o taip-

daugelis buvo pasiryžę pat į Antiliškas salas, kurių 
yra didžiausia Kuba. Ang
lai, olandai ir švedai jieško- 
si sau naujų apsigyvenimo 
vietų tomus, kur dabar ran
dasi rytinės valstijos. Pran
cūzai gi pirmutiniai prade-

•odė, kad męs elgėmės visai 
teisingai. Net francūzų ir 
anglų partijų mažuma, kuri 
reikalavo kogreičiausio su
šaukimo Biuro, nurodė, kad 
Pild. Komitetas negali elg
tis priešingai nutarimams 
tų partijų, kurios priklauso 
prie Tarptautinės.

Nepaisant visų kliūčių, 
Tarptautinės veikimas nesu
stojo nei ant valandėlės. 
Partijos, gyvendamas isto
riškoj sferoj, tęsė savo dar
bą; joms prisiėjo pergalėti 
tokias kliūtis, kurios rodėsi 
visai nepergalimom. Tiesa, 
jos nepajiegė padaryti to, 
ką norėjo, vienok stengėsi 
padaryti visa tai, ką tik ga
lėjo...

...Nepaisant į tai, kad tar
pe Vokietijos, Austrijos, 
Franci jos ir Anglijos socia
listų yra nesutikimų ir įvai
rių kivirčių, vienok ir jie 
pripažįsta, kad Tarptauti
nio Socialistų Biuro Pild. 
Komitetas negali būti teisė
ju ir teisti įvairias partijas, 
jis yra tik centras palaiky
mui tarpe tų partijų ryšių. 
Ir jis pasilieka tuo centru ir 
palaiko ryšius!

Ant užklausimų atskirų 
delegatų ir įvairių partijų 
centralinių komitetų, paaiš
kėjo, kad visos partijos no
ri taikos, tik skiriasi laiku, 
tai yra, kaip greit turėtų į- 
vykti ta taika.

Vieni reikalauja, kad ko- 
greičiausiai įvykdinti taiką,

demokratiš- 
į s teigi m as 

siu, kurios; 
pagreitintų tą momentą, 
kuomet męs galėtume pasi- 
liuosuoti nuo tai]) baisios 
kariškos šmėklos, Taigi są
lygas privalo išstatyti ne 
vien valdžios, bet ir darbi
ninkai. Jeigu męs papras
tame laike kovojame prieš 
slaptą dipliomatiją, tai męs 
privalom dvigubai padidinti 
kovą tuomet, kuomet pasi
baigs karės ir bus rengiama 
taikos pamatai, kad paskui 
jie pasirodytų galingi, nes 
nuo jų priklausis visas soci- 
alis ir tautinis likimas mi- 
lionų žmonių.

Todėl męs kreipiamės su 
prašymu prie visų socialis
tų ■ partijų, priklausančių 
prie Tarptautinės, kogrei- 
čiausiai išaiškinti visas tas 
politiškas problemas, ku
rios, jų nuomone, turėtų 
būti išrištos prie darymo, 
taikos sutarties. Šios prob
lemos gali paliesti netik pa
baigą šios karės, bet abelnai 
užbaigimą karių ant visa
dos, kad jos daugiau neatsi
kartotų. Jos turi apimti vi
sus tuos klausimus, kurie 
buvo pažymėti rezoliucijose 
Kopenhagoj, Londone ir 
Viennoj atsibuvusiuose kon
gresuose.

Norėdami prie pakelto 
klausimo atsakančiau prisi
rengti, męs šaukiame kon
ferenciją socialistiškų ir 
darbininkiškų partijų visų 
neutrališkų šalių, kuri įvyks 
26 liepos mieste Haagoj.

Draugai! Dabartinė ka
rė, iššaukdama tarpe socia
listų ir darbininkų partijų 
įvairius nesusipratimus, vis 
daugiau ir daugiau stiprina 
kapitalistišką sistemą. Jei
gu ši sistema bus išklibinta 
ir laisvė paims viršų, tai vėl 
viso • pasaulio darbininkų 
klesa, be skirtumo tautu ir 
rasių, užims pirmąsias klesi- 
nės kovos pozicijas.

laimėjimą, kaipo mažiausią 
blėdį, nes prie vienų aplin
kybių gali būti naudingiau 
dėl revoliucijoniško social- 
demokratiško judėjimo ir 
dėl socializmo Rusijos pra
laimėjimas, o prie kitu—Vo-

su tikdamas

kos socialistų konferencijos 
manifesto išdėstymais ir 
siųsdamas linkėjimus tarp
iau tiška i social istiškai kon
ferencijai, kaipo mėginimui 
atgaivinti socialistiška in
ternacionalą (trečią, vieton 
antro), aš, vienok,nesutinku 
su taja puse, kad sušau
kiant Zimmerwaldo konfe
renciją buvo imta omenin 
tik santykiai kasi ink kares 
(nepripažinančių karę kon
ferencija). Trečias inter
nacionalas, anot manęs, turi 
būti tokiu internacionalu, 
kuriame ne turi būti vietos 
netik pripažinantiems ka
rę, bet ir a bei na i oportunis
tams (o tame skaitliuj ir 
nacionalistams).

Kaii) aš žiūriu į kariškai- 
p r a mo n i šk u s komi te t u s ?

Darbininkai negali daly
vauti kariškai-pramoniš- 
kuose komitetuose, bet turi 
kovoti prieš įtraukimą dar
bininkų į šias “patriotiš
kas” militariškai-buržuaziš- 
kas. įstaigas. Z. A.

8-III-1916.

SUAREŠTUOTI “GYVOJO 
T A VORO” AGENTAI.
New Yorke šiomis dieno

mis tapo suareštuota du 
jaunu vaikinu už pardavimą 
į paleistuvystės namus dvie
jų mergaičių—Onos B o tier 
ir F. Brown. Jos buvo par
duotos už $55. Mergaitėms 
nurodžius, dar suareštuota 
du vaikinai, dalyvavusieji 
prie to pardavimo.

ks griežtai reikalavo, kad 
Kolumbas grįžtų atgal, Is
panijon. Nei vienam nebu
vo miela mirtis ir visų širdįs 
buvo pilnos abejonės.

Ir kas gi tai matė? Kad da apgyventi Kanadą, 
plaukti dievažin kur, plauk- Pirmutiniai kolonizacijos 
ti ten, kur niekas nėra bu- bandymai 
vęs!

Vienok Kolumbas, t ( 
kas dar anksčiau Kolumbo, įvykimo Amerikon, tose vie- 
buvo tos nuomonės, kad že-’t,,se» 
mė esanti apskrita, 
pagal jų nuomonės, 
plaukti iš Ispanijos j vaka-j 
rus, tai galima esą priplauk-

labai nesiseka. 
Padūkime, praėjus 50 metų

i kaip |nu<’ pirmutinio Kolumbo at-

, kur dabar yra Suv. 
Tatgi,! Valstijos, neįsikuria nei vie- 
jcigu'nos kolionijos. Daug buvo

1 • priežasčių, dėlei kurių nesi-
)lauk-:S(d<ė apgyvendinti naujoji, 
urtin- lodosi, taip turtinga šalK. 

ginusios šalįs, kaip Chinija Pirmutiniams kolionistams ’ 
; tais sunku buvo priprasti prie 

pasakojama, Amerikos klimato, bet, kas
ir Indija, apie kurias 
laikais buvo ]
kaipo apie šalis didžiausių
stebuklu ir didžiausiu turtu.
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meriką visai nežinojo, kad 
tai esanti nauja šalis, jisai 
nežinojo, kad tarpe Europos 
ir Azijos esanti dar nauja 
šalis, kurioj gyvena ne balt-

svarbiausia, pirmutiniams 
kolionistams nerūpėjo rim
tas darbas, nerūpėjo įsi-- 
kūrti Amerikoje, kad pada- 

i Irius čia sau pragyvenimą.
1 Pirmutiniams kolionistams 
vien auksas terūpėjo. Jie 
buvo girdėję apie neišsemia
mus Amerikos turtus ir go
dus pralobti, plūdo Ameri
kon miniomis. Tai buvo ne

a- 
vanturistai, svieto perėjū
nai, kurie be jokios drovos, 
konuožmiaųsia engė vieti
nius žmones-indijonus, lup
dami nuo jų devynis kai
lius. Čia verta priminti ir 
taip vadinamus ispaniškus 
konksvistatorius (tai yra 
užkariautojus), kurie su
naikino senovės Mexikos ir 
Peru kultūrą. Ugnia ir 
kardu minėti konkvistato- 
riai, nelyginant lietuviams 
gerai žinomi kryžiokai, nai
kino visa, kas jiems pakeliui

MANO PATĖMYJIMAI.
Patriotizmas neleidžia...
“Pirmos (karės priėmi

mo) pozicijos šalininkai 
skaito neatbūtina karę ligi 
galo, t. y. ligi galutino Vo
kietijos imperializmo su
griovimo...’” (“Naš Golos” 
N15).

Rusijos social-liberalai 
randa reikalingu kariauti, 
kol nebus sunaikintas Vo
kietijos imperializmas, t. y. 
tolei, kol talkininkams ne
pasiseks taip Vokietiją su
kulti, jog ji daugiau ir ne
cyps. . Tuomet bus... Daug 
kas bus,—bet svarbiausiai 
tas, kad bus užganėdinti pa
triotiški social-liberalu ir 
kitų jausmai. —Jie savo na
cionalizmą pridengia Vokie
tijos militarizmo “sunaiki
nimu”, ir nei žodžio nekalba 
apie Anglijos marinimą, a- 
pie Rusijos militarizmą bei 
jos reakcioniškumą. Apie 
tai negalima kalbėti: patri
otizmas neleidžia. Z-a.

1-II-1916.

bet raudonveidžiai žmonės. 
Kolumbas manė, kad atras
tosios juomi salos yra dalis1 
Indijos ir todėl pavadino tą 
salyną vakarų Indija, o jos 
gyventojus indijonais.

Kolumbas pasiekė Ameri
ką laivais, kuriuos jam da
vė, ir tai per didelį vargą, 
Ispanijos karalienė Izabelė. 
Ji davė jam atliekamus, 
menkučius laivelius.“Ir kam 
gi duoti gerus,—misi i jo ne 
viena tik Izabelė,—juk vis- 
tiek jie žus kur nors jūros 
gelmėse”. Bet išėjo kitaip 
ir Kolumbas pavedė naują
sias žemes Ispanijos kara
liams.

Kolumbas savo kelionėse 
atrado Kubą, Haiti ir kitas 
saleles. Vienoje iš savo ke-1 šimtą metų vėliau po atra- 
lionių jisai pasiekė pietinės dimui Kolumbo Amerikos ir 
Amerikos krantų, betgi jojo j čia pirmą vietą užima ang- 
koja nebuvo atsistojus ant lai, 
tos dalies naujojo kontinen
to, kur šiandien randasi 
Suv. Valstijos.

Kofumbas mirė, būdamas 
tos nuomonės, kad jisai ne 
naują žemę atradęs, bet tik 
dalį Azijos kontinento.

Kiti 
ninkai 
darba. 
atrado 
kęs varde Anglijos kara
liaus. Ameriko Vespuči pir

is i kolionistai, bet greičiau

Rimtesnis kolonizacijos 
darbas prasi deda,maž-daug,

, ypatingai karalienės 
Elzbietos laikais (1558- 
1603). Tuomet įsikuria pir
mutinė Virginijos kolionija. 
Anglų įtekmė pradeda kilti,

f

i

tos gadynės keliau- 
dabaigė Kolumbo 
Šiaurės Ameriką 

John Cabot’as, vei-

taip vadinama didžioji ar
mada, buvo sumušta Angli
jos laivyno. Ligi to mūšio 
Ispanija buvo jūrių karalie
nė ir galingiausia pasaulio 
viešpatija. Netik sename, 
bet ir naujame pasauly Is
panijos karūnai priderėjo

masai aprašo nauja šalį ir. didžiausi žemės plotai, vie- 
pavadinta ka(la armada buvo šu

naujoj! šalis, būtent Ameri- mušta, Anglija įgyja pirme- 
ka. 1513 m. Vasco de Bal- uybę ant jūrių.
boa pirmasai pereina per ‘ 1^06 m. įsikuria Virgini- 
Panamos sąsiaurą ir pasie- j°s kompanijos, kurių tiks- 
kia Ramaus Vandenyno, las buvo L .

jo vardu

las buvo gabenti žmones
1520 m. garsus Portugalijos j Amerikon. Kaip jau sakė- 
jūreivis Mohelanas pirmas j nic> išsykio buvo labai sun-
apsuka pietų Ameriką ir 
pasiek:a Azijos kontinentą, 
vadinasi pirmasis apvažiuo-

Vienok, kalbant apie Ko
lumbą ir jo pasekėjus, tai 
yra kalbant apie Amerikos 
atradimu, reikia būtinai v z
pasakyti, jog , veikiausia, 
dar daug anksčiau prieš Ko
lumbą šiaurinės Europos 
žulikai ir jūros narsuoliai 
normanai nesykį buvo aud
rų ir vėtrų užnešami Ameri
kon. Sakoma, kad 1001 me
tais Lifas, sūnus Norvegijos 
karaliaus Eriko, buvo pasie-

ku. Padėkime Jamestowno 
kolionijoj iš 105 pirmutinių 
gyventojų 75, tai yra dau
guma, mirė bėgy 6 mėnesių. 
Minėta kompanija buvo į- 
kurta pelno tikslais. Vienok, 
jau 1619 metais tame pačia
me Jamestowne įvyksta pir
masai kolonistų seiiųas.

Čia, tarp kitko, verta pa
žymėti, jog lyginais tais pa
čiais metais, kada įvyksta 
Virginijos seimas-—tais pa 
čiais metais Amerikon pr 
buvo pirmasai laivas su A 
rikos belaisviais negrais,.

(Toliaus bus)
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APITALISTAI STEIGIA SAVO
PRIVATIŠKĄ MILICIJĄ.

Manufacturers bininkų. Pakėlimas jiems 
algos reikštų milionus nau
jų išlaidų, ant kelių milionų 
t rusto pelnas sumažėtų.Tad 
kodėl jiems nepabandyti 
I raujuje paskandinti darbi 
ninku streikas? Tas visgi 
atsieitų daug pigiau, negu 
pakėlimas darbininkams al
gos. Taip sulaužyti darbi
ninkų streiką skerdyklų ba
ronams pasisekė keli metai 
atgal. Bet ne visuomet ant 
valstijos milicijos gali atsi
dėti baronai. Čia viskas pri
guli nuo gubernatoriaus,nuo 
mayoro ir viešosios opinijos. 
Pagaliaus ir milicija su po-

^Illinois
News”, organas Illinois fab
rikantų asociacijos, rašo, 
kad tos asociacijos narys 
Swift & Co., dalininkas gy
vulių skerdyklų] trusto, 

\ smaugiančio ūkininkus ir 
\larbininkus, rūpinasi iš sa
vo ištikimųjų darbininkų 
sutverti savo privatišką mi
liciją. Ta milicija bus ap
ginkluota tikrais šautuvais 
ir turės ganėtinai ammuni- 
cijos. Milicijos arsenalas, 
suprantama, bus Swift & 
Co. gyvulių skerdyklose. Mi- 
licionieriai bus lavinami vi
sokio kareivių muštro, šau
dymo, visko ko mokinama Jicija neyisuomet gali tinka- 
kareivius.

Kompanija skelbia, kad tą Todėl tad ir reikia
imai atlikti savo “pareigas”.

. steigti 
užlai- savo privatišką miliciją, ku- 

kys tam, kad ant Suv. Vals-!>'i būtų kas valanda pasiren- 
tijų užpuolus kokiai kitai S Rusi gin ti Swifto reikalus, 
šaliai, ji galėtų pasiųsti ją,Iš patirimo kapitalistai ži- 
prieš užpuolikus. Tai esan-, no,kad aršiausiais darbinin- 
ti dalis “preparedness” pie
no.

Tai yra skelbiamasis tiks
las. Bet kiekvienas žino, 
kad nei vienoje šalyje pavie
niai kapitalistai neužlaiko 
savo kariumenės “tėvynės 
apgynimui”. Jei gręsia 
koks pavojus, ginkluojasi 
visa šalis, ir tas daroma vi
sos valstybės lėšomis. Ir 
koks gi gali 1

kų priešais yra tarpe pačių 
darbininkų atsiradę priešgi
nos ir nenaudėliai. Paga
liaus iš tų pačių darbinin
kų milicija įneša nesutiki
mus darbininkų tarpan.

Turėdama savo miliciją, 
kompanija gali skandinti 
kraujuje kiekvieną darbi
ninkų pastangą iškovoti ge
resnes darbo sąlygas ir di- 

_ Gyvu- 
kompanijoms užlaikyti savo h’ų skerdyklų trustas yra 
kariumenę ir ant jos išmesti perdaug galingas, kad į jo 
desėtkus ir net šimtus tūks-1 veikimą drįstų kišties net

buti tikslas | dėsnį duonos kąsni.

nai prisirengs ir dar labiau

kuomet jų organizacijos bus 
sugriautos ir kiekvienas 
darbininkų streikas bus 
skandinamas kraujo upe
liuose.

Svarbiausiu darbininku 
ginklu yra ekonominė ir po
litiška organizacija ir darbi
ninkai turi organizuoties. 
Be organizacijos darbinin-

kaičiai, pradeda visuomenė 
šalintis ir net su panieka
žiūrėti? Kodėl jūs tokį 
bjaurų vardą užsitarnavot? 
Nejaugi tas jums patinka? 
Nejaugi jūs negalite mesti į 
šalį tas kazyras, užsiimti 
kuo nors naudingesnių, kad 
į jus visuomenė žiūrė tų,kai
po į savo narius, j savo žie
dus, kurie suteiks jai vai
sius?

Pijus Krakaitis

Salaužyta kėdė.
Jonas Švilpukas, sėdėdamas ant krašto 

lovos apie septintą valandą ryte, sekma
dienyje, iš nuobodumo ar gal iš nežinojimo 
ką veikti, be pasigailėjimo miklino rankų 
pirštus. Išpradžių sukinėjo kiekvieną at
skirai su atsargumu; toliaus, kuomet jau

kai yra silpnus, tik per or-'rų darbą, pradėkite skaityti supynė
ganizaciją jie įgyja spėką ir 
gali ja tinkamai naudoties.

Darbininkai, kovodami e- 
konomiškai, neturi užmiršti 
ir politiškosios kovos, kaip 
kovodami politiškai, negali 
■atsižadėti ekonominės ko
vos. Ir kuo greičiau darbi
ninkai susiorganizuos, tuo 
lengviau bus laimėti perga-

bus išsisklaidę, tuo labiau 
duos progą geriau prisireng
ti kapitalistams ir atitolins 
laiką pergalės.

Kazy ros ir ka 
zy minkai.

dabar, Staseli, tai kaip sau nenori, bet čia

Meskite tą savo bjau- visi pirštai brakštelėjo paeiliui, ūmai juos 
j ir tie įspūdingai brakštelėjo.

Lyg išsigandęs, Jonas apsidairė, pa
žvelgė dar užmiegotomis akimis į aną kraš
tą lovos, susiraukė ir apsikniaubė. Alena,

kite draugauti su tais, ku
rie neužsiima kazyromis ir 
jūs įgysite dorą vardą, pa
kilsite iš to nupuolimo, j ku-

Reikia pastebėti, kad (la

ma įgyti už labai pigią kai
ną. Perskaičius tas knygas, 
galima tapti doru žmogumi 
ir visuomenės akyse pakilti 
ant augšto laipsnio.

Tik pagalvokite jūs, kurie 
užsiimate kazyromis, ar ne
geriau bū tų,kad visuomenės 
akyse turėtu t dorą vardą? 
O jūs tą lengvai galite at
siekti. Apart to, kiek jūs 
visuomenei galėtut naudos 
atnešti! D. P. P.

kraštą lovos, jau trūsė

jos numylėtos dainuškos: “Saulutė raudo
na, vakaras netoli...” Jonas nusišypsojo
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reikėjo, kaip ir visada, atsikelti pirmiau ta
vęs ir nuprausti Justinuką”, ir tuo jaus pra
dėjo darodinėti visokius faktus.... Stasys 
da vis tylėjo, skubiai valgė... Antgalo ne
iškentė, trenkė duris ir tik už kelių gatvių, 
šluostydamas prakaitą nuo įkaitusio veido, 
pratarė: “Ot tau ir moteriškė, ot tau ir 
meilė. Negali nei namie ramumą gauti. 
Kur bus dingta. O,.atsiminiau. Seniai bu
vau pas Joną”.

Laikydamas rankoje tikietą, už kokių 
3 minučių jau stovėjo gatvekaryje.

—O, sveikas gyvas, Staseli, kas gi ta
ve taip anksti atnešė,—linksmai sveikino 
Alena:-—taip retai pas mus atsilankai.

Stasys, vieton ką rimtą pasakyti, ženg
damas per duris, nei iš šio, nei iš to, išsita-

—Labai, labai malonu.
Alena nusijuokė ir sako:
—Eik, meldžiamasis, i ana kambariu

ką, ten rasi Joną; jisai, žinotum, šiandien 
toks užsimąstęs, vis kokius, turbūt, dangiš-

ant krašto lovos. Jisai jautė, kad jam ne
smagu, norisi valgyti, taip-pat reiktų nusi
prausti, bet užėjo kasžin kokis nesmagu
mas ir, bemąstydamas, ar tuoj stoti ir eiti 
praustis, ar dar laukti, išnetyčių vėl su- 
traškeno pirštais. Tasai balsas suteikė Jo
nui progą atsimint netolimą praeitį. 
Apie penkiolika savaičų atgal Jonas suėjo 
Aleną krutančių paveikslu teatre. Žmonių 
baisybės. Pasitaikė, kad tarpe juodviejų 
sėdėjo jaunas vaikinas. Jonas, pagal sa
vo originališką sąprotavimą, net tapo ne
užganėdintas šiandienine tvarka;
žmonės suprastų vertybę gyvenimo, 
nyste, mąstė sau Jonas, tuomet aš
mandagiai paaiškinčiau, kad tu šičia, 
kenksmingas ir jisai, žinoma suprastų ma
ne. Patėmijęs, kad kitoj eilėj pasidarė dvi 
tuščios kėdės, Jonas nudžiugęs pažvelgė į 
Aleną. Jinai jau seniai to ir laukė. Jiedu 
ūmai pakilo ir atsisėdo į viršminėtą vietą. 
Ir šiandien, sėdėdamas lovoje, nebeatmena 
aiškiai visu smulkmenų....

Atsimena tiktai tą, kad viena kėdžių 
(Alena ant jos sėdėjo) buvo sulūžusi. Bi-

Jonas gi tumu kartu vis sėdėjo ant su
lūžusios kėdės ir mąstė sau: “Vai tu, išdy
kėle, aš tau atlyginsiu už tai, palauk” Pra
dėjo jau pienuoti, kokiu būdu jisai galėtų

tik juokai. Jonas nei neišgirdo, kaip į tą 
kambarį įėjo Stasys. Pamatęs jį, lyg nu
stebo :

—Ot, netikėtai, sveikutis, seniai maty
tas, kas naujo? Ar vis dirbate?

—Taip, dirbame, pas mus darbas eina 
gerai, o pas jus?

—Buvo atleidę pereitą savaitę ant tri
jų dienų, bet dabar ii’ vėl gerai. Ima naujų 
darbininkų. Dėlko neatėjo tavo moteris 
kartu?

Stasys nieko neatsakė, tik pratarė: 
“Apsirengk, po šimts pypkių”! ir sugrįžo 
į virtuvę.

Jonas irgi tuoj atėjo paskui jį. Sta
sys godžiai gėrė antrą stiklą vandens. A- 
lena atėjo iš lauko ir linksmai sušuko:

—Oho, Stasys net vandenį nemnioja! 
O ką tas reiškia? Gal linksmą dieną aptu- 
rėjot? Ar nesą r ma ta anksti rytą gerti? 
Palaukit, aš tuoj pagaminsiu pusryčius. 
Jonai, gal dar turi.... Ir pažvelgus į Stasį/ 
pratarė:—Tikiu, nebus pro šalį po vieną 
išsimes! i.

Jonas jau spėjo pamiršti apie tai, jog 
reikia kuomi nors Alenai atkeršyti. Jinai 
išvirė keliatą kiaušinių, iššutino pieno. Sta
sys net atsiduso betėmydamas, kaip ten vie
kas jai vikriai vyksta: kur ką paims, ar pa
dės, tai atrodo, kad taip ir turėjo būti, o ne 
kitaip. Alena, matydama, kad jiedu tyliai 
sėdi ir tėmyja ją, atsigrįžus į Stasį, pa
klausė:

—Gal nori bananų su pienu? Aš žinau, 
kad tu, būdamas mažesniu, pašėlusiai jas 
mylėjai!

Stasys net suplojo delnais iš džiaugs
mo, bet ne dėlei to, kad būtų norėjęs bana
nų, bet dėlei to, kad Alena taip uikiai pasa
kė: mažesniu, kodėl ne jaunesniu? Jonas 
atydžiai teini j o Stasį.

—Jonai, ar pamiršai, ką sakei?
—Tas tuoj pašoko nuo kėdės. Rado 

nors nedaug, bet karčiosios su pipirais.
—Ot ir pusryčiai gatavi, galime valgy

ti.
—Ar labai nori? Jeigu nelabai, tad 

eik pasivaikščioti, o mudu su Staseliu pau- 
liavosim.

—O tu, išdykėle, išdykėle, — pamąstė

Niekas taip neatsiliepia 
ant darbininku ir niekas 
taip nesuardo šeimyniško 
gyvenimo, kaip kazyros. Bet 
tarpe Amerikoj gyvenančių 
lietuvių taip įsigyvenę ka
zyros, kad baisu net pamis
lyti. Vieni kazyruoja dėlto, 
kad savo gyvenime neturi 
kitokio tikslo ir užsiėmimo. 
Jie patys mato, kad kitokio 

» tik 
Ką uždirba prie 

Juk federalč valdžia 'sunkaus darbo, tą prageria 
ti ir į Rocke-H1’ prakazyruoja, o paskui 
tiją-Colora-' neturi už ką nei maisto nu- 
Roėkefelleriopipu'kti. Šiuos reikia, pri- 
?rdė ramius skaityti prie pirmos eiles

MARGOS MINTIS 
1 APIE VISKĄ.

jeigu 
jau- 
jam 

esi

tančių, kuometAtokią pat ka- ’ federalč valdžia, nekalbant išėjimo jau nėra, kaip 
riumenę užlaiko valstybė, ir'apie miestų ir valstijų vai-1 kazyros. Ką uždirba 
kuri kapitalistui nieko ne-'

fellerio vieš] 
te-j do, kuomet 

'mušeikos s
_ streikierius. Ir reikėjo gin- 

lerių. Jei ji būtų ištikrųjų |kluoto streikierių sukilimo, 
patriotiška, tai pirmiausia kad privertus federalę val- 
ji rūpintųsi žmonių sveika- džią pasiųsti ten savo ka
ta, nes tik sveiki žmonės tin- riumenę, kad nuginklavus 
ka į kariumenę, kurios pa- streikierius ir miliciją—ir 
reiga yra ginti “tėvynę” nuo tai padaryta prisibijant,kad 
išlaukinio priešo, rūpintųsi 
ir tų paeiti kareivių sveika
ta, o ne nuodintų žmones ir 
kareivius savo netikusia 
mėsa. Juk Suv. Valstijose 
daugiausia žmonių suserga 
nuo netikusių maisto pro
duktų. Jeigu Swift komp. 
būtų tokia patriotiška, ji 
rūpintųsi sumažinti skaičių 
nelaimingų atsitikimų dirb
tuvėse, nes dabar Suv. Val
stijų dirbtuvėse užmušama 
ir sužeidžiama kasmet dau
giau žmonių, negu pirm bu
vusioje karėse. Ji stengtų
si labiau apsaugoti nuo ne
laimingų atsitikimų nors sa
vo darbininkus.

Bet ne šalies saugumas ir 
patriotizmas verčia Swift & 
Co. rūpinties įsigijimu nuo- 
savios milicijos ir ne prieš 
svetimos šalies priešą (ku
rio dar niekas nežino), ji 
steigia savo miliciją, bet 
prieš vidurinį.

Swift & Co., kaip ir kitos 
gyvulių skerdyklos, labai 
mažai apmoka savo darbi
ninkams, mažiau,negu kitos 
pramonės. Jos darbininkai 
gyvena kuoprasčiausiuose 
namuose ir maitinasi kuo- 
blogiausiai, tankiai ir alkani 
vaikščioja. Jie yra neorga
nizuoti ir tamsus.

Bet dabar nuolat visur 
kįlstanti streikai, nuolati
niai darbininkų laimėjimai, 
geresnis kitų pramonių dar
bininkų apmokėjimas iudi- 
na ir Swift & Co. darbinin
kus. Jie irgi nepasiganėdi- 
na savo menku uždarbiu ir 
pradeda apie tai garsiai 
kalbėti. Darbininkai gali bi
le valandą sustreikuoti. Ma
žas streikas Armour & Co. 
gyvulių skerdyklose jau 
prasidėjo. Bet kartais ma
ža liepsna pavirsta į gaisrą.

Swift & Co., kaip ir kito-

Ir Swift’o komp. nėra jau 
tokia patriotiška, kad “L, 
vynės apgynimui” išmestų 
kelis šimtus tūkstančiu do- c

ginkluotas sukilimas neišsi
plėtotų ir už Colorados ry- 
bų ir kad kitu miestu darbi
ninkai nepradėtų ginkluo- 
ties kovai prieš savo išnau-

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Swift & Co. bandymas 
įsteigti savo miliciją yra tik 
pradžia “patriotiško” judė
jimo. Jeigu pasiseks Svvif- 
tui, tuosyk ir kitos didžio
sios bendrovės steigs savo 
miliciją.

Abelnai, kapitalistai ren
giasi prie kovos su darbi
ninkais, ir žiaurios kovos. 
Plieno karaliai padovanojo 
New Yorko valstijai 40 ap
ginkluotų automobilių. Jie 
sako, kad tai daroma “prisi
rengimo” tikslais, kad New 
Yorko valstija turėtų kuo 
atmušti įsiveržus] “priešą”. 
Tie automobiliai yra apšar
vuoti plieno šarvu, taip kad 
paprasta kulka per jį nepe
reis. Beto jis turi dvi ju
damas turėtos kulkosvai
džiams. Tokie automobiliai, 
kilus streikui, labai yra pa
togus. Milicija gali berti 
kulkomis į visas puses, pati 
būdama pilnai apsaugota 
net ir tada, kada streikieriai 
sumanytų ginties ginklais. 
Beto automobilius gali va
žiuoti į priekį, kaip ir at
gal, taip kad nėra didelio 
pavojaus būt suimtu. Kuo
met pasidaryt perkarsta 
priekyj,jis nei neapsigrįžda- 
mas gali pabėgti iš pavojin
gus vietos. Karėj toki au- 
tomobilėliai nelabai tinka— 
yra perlengvųs ir mažai ap
šarvuoti—negalėtų išlaikyti 
nei didesnio kulkosvaidžio 
ugnies, o tas reiškia, kad ne 
karei jie yra rengti.

Bet ką daro darbininkai, 
kad atrėmus tą kapitalistų 
rengimąsi? Ar jie irgi gin- 
kluoiasi? Turbūt ne. Jie

i kažirninkų.
Prie pirmeilių prisideda 

dar ir tokių, kurie Europoj 
paliko savo moteris ir atva
žiavo i Amerika, kad dau- 
giau pinigų uždirbus ir pas
kui su pilnu kišenių pagrį
žus namo ir pagerinus savo 
šeimynišką būvį. Bet išei
na atbulai: tuojaus susidu
ria su kazirninkais, pradeda 
su jais draugaiuti, trankytis 
po karčiamas ir, supranta
ma, pradeda mokintis to 
amato, kokiu jo draugai už
siima. Išsyk žiūrisi, kaip 
draugai kazyruoja, paskui 
pradeda kazyruoti iš“drink- 
so” ir ant galo įsileidžia į 
pilną kazyriavimą, užmirš
damas apie tai, kad Europoj 
pasiliko pati, vaikai, kurie 
laukia nuo jo pinigų arba 
pačio sugrįžtant su pinigais.

Ir kas suardo gražų, šei
mynišką gyvenimą, kad ne 
kazyros? Kas suteikia 
darbininkų šeimynoms di- 
džiausj skurdą ir nelaimes, 
kad ne kazyros? Kas suke
lia labiausias peštynes tarpe 
vyro ir moters, ar ne kazy
ros? Tik pagalvokite apie 
tų moterų likimą, kurių vy
rai kazyruoja. Kiek jos turi 
panešti vargo ir skurdo, tai 
baisu ir pamislyti.

Prie trečios eilės kazir- 
ninkų reikia p ri skaityti 
jaunus vaikinus, kurie, pa
sislėpę įvairiuose kampe
liuose, o kartais ir karčia
me j susimetę į būrelį, mėgs
ta pakazyruoti, pasiremda
mi tuo, kad jis turi tik vie
ną galvą ir jam daugiąu nie
kas nerūpi. Taip manyda
mi, jie labai apsirinka, nes 
savo jaunas dienas pralei
džia prie kazyrų ir suteršia 
savo dora varda. Po tūlo 
laiko tie pasaulio žiedai, iš 
kuriu visuomenė laukė nau
dingų vaisių, pasijunta, kad 
ta pati visuomenė pradeda 
apie juos kalbėti, kaipo apie 
nenaudėlius, pradeda no įą 
šalintis, kaipo nuo piktada
rių ir net pirštais pradeda 
badyti ir šaukti: “Štai, žiū
rėk, kazirninkas eina”!

Aha, o t kur šuva pakas
tas! Balutis net $150.00 
duodąs pasiuntimui į seimą 
G delegatų iš Chicagos. Mat, 
S. L. A. kasoj yra apie 
$100,000.00, ir nepageidau
jami Račkauskas su Stri
maičiu, o Balučiui seilė var
va. Well, , pittsburgiečiai, 
vadovaujant tokiems vy
rams, kaip Varašius, Kon
dratavičius, Lekavičius ir 
D-rė Baltrušaitienė, pasi
stengs, kad ant kiekvieno 
balutinio delegato, bus de
šimts tikru lietuviu ir S. L. 
A. bei progreso draugų.

Ar ne, pittsburgiečiai? 
*

* *
Anot “Darbininko”, Bos

tono kardinolas O’Connell 
pasakęs: “Vyrai dabar ka
riaujantieji Europoj, su
pranta, kas tai yra religi
ja”. Męs neabejojame, kad 
jie “nesuprastų”, nes tuo
met neskerstu vieni kitu. 
Religija—yra paskatinimas 
ir priežastis karių, labiau
siai katalikiškoji religija.

*
* *

New Yorke buvo “prepa
redness” pąroda. Demonst
rantai reikalavo nuo val
džios, kad ji “prisirengtų”. 
Demonstrantų tarpe buvo 
ir keli tūkstančiai moterų. 
Kad koks štukorius, joms 
bemaršuojant, būt paleidęs 
nors tuziną pelių, be abejo
nės, būtų pasirodžiusios, 
kad jos pačios “neprisiren
gusios”. Aš persistatau

ėmusios padalkas kuria į vi
sas puses.

*
* *

Sakoma, kad vieton Rač
kausko “Balutis ir Co.” per
ša Chmieliauską. Neklau
sykite! Chmieliauskas per
jotas,sanžiningas ir neužtek
ti nai skandalistas. Ne 
Chmieliauskas, bet “brolis 
Sirvydas” yra kandidatu 
prie tokio sosto.

He 
chance!

chinaman’s

*

Na ir kaip ten yra su mū
sų Lietuviu Darbininku Li- v k v
teratūros Draugija? Gal ir 
ji apsirgo ta pačia liga, nuo 
kurios “Darbas” atidavė dū
šią užmirščiai? Negirdėt 
nieko iau kelinta savaitė.

ba keliolika tūkstančių dar laukia, kada kapitalistai pil Ir kodėl nuo jūs, jauni Fritzas

vienas prie kito. Kartas nuo karto šulu-

našiai, nelyginant, jo pirštai.
Praslinkus kelioms savaitėms, jau jie

du juokdamiesi vadindavo vienas antrą 
tėte ir mama! Bemąstydamas Jonas taip 
balsiai nusijuokė, kad net Alena atsidarė 
duris ir su žingeidumu pažiūrėjo. Jisai 
nedrąsiai pakėlė akis: ji žiūri stalčiai į jį 
ir taip maloniai šypsosi!

Nei iš šio, nei iš to Jonas staiga atsi
kėlė ir atsisėdo ant kėdės. Ir koks jo nu
sistebėjimas! šita kėdė taip-pat giržda. 
Alena kad ims juoktis ir taip jautriai... 
Jonas, primerkęs akis, trina kelį. Alena

praktikos persitikrinęs, jog Alena tuoj sė- 
sis ant jo kelių ir, glostydama jo retus,švel
nius plaukus, žiūrės vieną akelę primerkus 
jam į akis ir nuolat kartos:

—Kodėl tu toks juokingas? Bijai?
—Jonas jau pradeda gyventi tuo mo

mentu, kaip štai jam į galvą ateina mintis, 
jog jisai sėdi ant sulūžusios kėdės. Tuo
met mudu sutarėm apsivesti, dabar gi vėl 
sulūžusi kėdė; kas toliau?

Stasys, Jono jaunų dienų draugas dar 
iš Lietuvos, o taip-pat geras pažįstamas 
Alenos, tą patį rytą gerai susibarė su sa
vo antraja puse. Didelis skirtumas nuo
monių buvo tarpe jųdviejų. Pagal žmonių 
išsitarimą, jo moteriškė mylėjo Stasį be 
jokios taktikos: visokius gyvenimo nemalo
numus jinai visuomet stengdavosi nuvers
ti ant savęs. Kuomet gi Stasys, iš manda
gumo, stengdavosi kaltę prisiimti sau ar
ba pradėdavo darodinėti, kad tą iššaukė ne
geistinos aplinkybės, tuomet ji per ašaras, 
apkabinus jo kaklą, sakydavo: “Ne, mano 
balandėli, netiesą kalbi, kam tau save pri
gaudinėti? Aš tikrai žinau, kad tai mano 
kaltė, mano neapsižiūrėjimas, mano, o ne 
keno kito”!

Pirmose dienose jų šeimyniško gyveni
mo dar mėgindavo ją pertikrinti, bet kuo-

pasidalinti skausmu širdies netik kad nuei
na perniek, bet da labiau ją sugraudina, 
mostelėjo ranka ant visko. Apart kitų ne
smagumų, kuriuos pagimdė ta permaina, 
buvo ir tas, kad Stasys jau netikėjo dau
giau į tą ideališką meilę, kurią jisai iš pat

šiandien Stasys atsikėlė dar tiktai pra
dedant švisti. Nenorėdamas pabudinti sa
vo moterį, su didžiausiu atsargumu išlipo iš 
lovos, susiėmė į glėbį rūbus, basas mėgino 
išeit į kitą kambarį. Bet štai nelaimė: už
sikabino kasžin kaip rankove viršutinių 
marškinių už vygės ir pabudino Justinuką; 
tasai iškarto tik pasiraivė vygėje, bet kiek 
palaukęs, pradėjo visa gerkle rėkti. Ji tuoj 
šoko vienmarškinė iš lovos, pasiguldė Jus
tinuką šalę savęs ir galų-gale tasai vėl už-

Bepusryčiaujant, ji vėl jam kalba

na tai patėmijo:
—Ar tai patsai save kuteni? Man ir- ( 

gi kuomet liūdna pasidaro, tai pati save ku
tenu, tuomet vis linksmiau.

—Jonas priėjo arčiau prie Alenos ir 
kaž-ką pasakė Į ausį; pastaroji linktelėjo-

—O kur jisai eina?
— Regis bus neprošalį bonkutę alaus, 

aš tuoj sugrįžšiu,—pasakęs tuos žodžius, iš
ėjo per duris.

—Na, tai kaip tau, Staseli, einasi, ar 
labai judu mylit vienas antrą?

—Klausimas, ar gali egzistuoti šeimy
noje meilė tarp vyro ir moteriškės? Jeigu 
jinai yra tokia karšta pas vieną, tai kodėl 
negalima, kad abudu kartu tyrai įsimy
lėtu?

Stasiui ūmai kilo gana opus klausimas: 
aš ją myliu ir vardan meilės nemirtingumo 
apsivedžiau. Kad ji mane myli, tai nėra a- 
bejonės, bet kodėl tarp mūs nėra sutikimo, 
atvirumo? Stasys matė aiškiai, kad tai nė
ra jųdviejų gyvenime, ir jeigu tasai juodas 
taškelis pranyktų, tuomet kartaus liūdesio 
gyvenimas, taptų maloniu, širdį žadinančiu 
ir tuomet pilnai galėtum jaustis, kad tu gy
veni vien dėl jos, o ji vien dėl tavęs. Se
niai jau Stasys stengėsi išrišti tą klausimą. 
Jau antri metai jiedu vedę. Apsivedė iš
meilės greitai. Bet ar ta jų 

(Toliaus bus)
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Edgar Poe.

Šulinys ir Švytuoklė.
(Pasakojimas iš inkvizicijos laikų).

Vertė J. Stropus.

(Tąsa).
čiumi. Man norėjosi įsmeigti peilį į kokį 
nors plyšelį akmenįse, kad užžymėti vietą. 
Kliūtis buvo, suprantama, menka; bet ma
no suirusiame padėjime ji man išrodė ne
pergalima. Aš nuplėšiau dalį savo ploš- 
čiaus padelkos ir ištiesiau jį ant grindų, 
pridėjęs vieną galą prie sienos. Eidamas 
apgraibomis aplink savo kalėjimą, aš turė
jau ateiti prie to skuduiio. Taip bent aš 
maniau; bet aš neapsvarsčiau savo kalėji
mo didumą ir savo silpnumą. Grindįs bu
vo drėgnos ir slidžios. Aš ėjau keliatą mi
nutų svyruodamas, galop suklupau ir par
puoliau. Baisus pailsimas privertė mane 
gulėti ir neužilgo aš užmigau.

Pabudęs ir ištiesęs ranką, aš radau ša
lę savęs duoną ir puodelį su vandeniu. Iš 
silpnumo aš net negalėjau apmąstyti, kaip 
jie čia atsirado ir godžiai atsigėriau ir pa
valgiau. Biskį palaukęs aš vėl pradėjau 
kelionę aplink kamerą ir su dideliu vargu 
dasigavau prie patiestos skriautės. Kuo
met aš parpuoliau, pas mane jau buvo pri- 
skaityta penkiasdešimts du žingsniu, o pas
kui aš suskaičiau dar keturesdešimts aš
tuonis žingsnius, kol priėjau prie skiautės. 
Reiškia, viso labo buvo šimtas žingsnių; ir 
skaitant, jog iš dviejų žingsnių buvo vienas 
jardas, aš spėjau, jog aplink kamerą pa
sieniu buvo penkiadešimts jardų. Praeida
mas pasitikau sienose keliatą kampų ir to
dėl negalėjau atspėti skiepo formos; aš bu
vau užtikrintas, jog tai skiepas.

Visais tais atradimais aš ne labai in
teresavausi ir, suprantama, nedėjau ant jų 
jokios vilties; bet klaikuą žingeidumas ver
tė mane tęsti juos tolyn. Palikęs sieną, 
aš pasiryžau pereiti plotą skersai. Išpra
džių aš ėjau labai atsargiai, kadangi grin
dįs, nežiūrint ant jų kietumo, buvo išdavin- 
gai slidžios. Bet galop aš pradėjau eiti 
drąsiau, stengdamasis neiškrypti iš tiesios 
linijos. Praėjęs dešimtį, dvyliką žingsnių, 
aš įsipainiojau kojomis į kabojusį padelkos 
kraštą. Užmynęs ant jo, aš parpuoliau 
kniūpsčias.

Susimaišęs puolimu, aš išsykio nepatė- 
mijau vienos stebėtinos aplinkybės, kuri 
paskui, keliatą minutų pragulėjus, pritrau
kė mnno atydą. Ta aplinkybė buvo tame, 
jog savo palūpiu aš siekiau grindis, o lūpos 
ir viršutinė veido dalis, nors buvo žemiaus, 
nieko nesiekė. Tuo pat laiku man pasiro
dė, jog mano kakta pasinėrė kaž-kokiame 
drėgnume, o šnervės įtraukė senų grybų 
kvapą. Aš ištiesiau ranką ir sudrebėjau, 
patyręs, jog parpuoliau ant apskrito šuli
nio krašto, kurio didumu aš kol kas negalė
jau išmieruoti. Čiupinėdamas šulinio 
kraštą, aš atlupau šmotelį kalkių ir nume
čiau jį gilumom Keliatą sekundų aš klau
siausi jo kritimo; krisdamas jis užsigauda
vo į šulinio sienas ir, galop, kurčiai pasinė
rė į vandenį, sukeldamas garsius atbalsius. 
Toje pat minutoje ant mano galvos pasigir
do atsidariusių ir tuoj vėl užsidariusių du
rų garsas, ir silpna šviesa, kuri ant mirks
nio pakeitė tamsybę, tuojaus vėl dingo.

Aš aiškiau mačiau paskirtą man liki
mą ir džiaugiausi, jog menkutis atsitikimas 
mane išgelbėjo. Dar vienas žingsnis — ir 
pasaulis nebūtų manęs daugiau matęs. Ir 
ta mirtis, nuo kurios aš į laiką išsigelbėjau, 
turėjo tą patį būdą, kurį aš skaitydavau pa
sakišku ir beprasmiu pasakose apie inkvi-

Mirtinga inkvizicijos terionija ne
ini rtis

ziciją. 
turėjo kitokio pasirinkimo, kaip 
baisingose fiziškose kančiose arba mirtis 
išgąstingose protiškose kančiose.
vau nuteistas ant antrosios rūšies 
ties. Mano nervai taip buvo ilgų kentėji
mų suardyti, jog aš drebėjau nuo savo pa
ties balso ir iš visų atžvilgių tapau geriau
siu subjektu tos lūšies kankinimui, kuris 
manęs laukė.

Visu kūnu drebėdamas, aš apčrupomis 
dasigavau pine sienos, pasiryžęs geriaus 
leisti užmušti save ten, negu patirti visas 
baisenybes puolimo į šulinį,—baisenybes, 
kurias tamsa dar labiaus padidino. Būda
mas kitokiame dvasios padėjime, aš bū
čiau antsyk savo kančias užbaigęs puolimu 
į tą prapultį, bet dabar aš buvau bailiu iš 
bailių. Apart to, aš negalėjau užmiršti to, 
ką buvau apie tokius šulinius skaitęs ir to, 
jog greitas gyvenimo užbaigimas neturėjo 
inkvizicijos pienuose vietos.

Mano smegenįs buvo tokiame įtempta
me stovy, jag aš per keliatą valandų neuž
migau, bet paskui vėl užmigau. Pabudęs, 
aš, kaip ir pirmąjį kartą, radau šalę savęs 
duoną ir puodelį su vandeniu. Mane slo
gino baisus troškimas ir aš antsyk išgėriau 
visą vandenį. Turbūt, į vandenį buvo kas 
nors primaišyta, kadangi nespėjau išgerti 
kaip tuo jaus užmigau. Užmigau sunkiu 
miegu,—miegu panašiu į mirtį. Kaip il-

Aš bu
rn i r-

gai jis tęsėsi, nežinau, bet kuomet aš atvė
piau akis, daiktai aplink mane buvo mato
mi. Pasidėkavojant kažkokiai keistai pil
kai šviesai, kurios atsiradimo aš negalėjau 
suprasti, aš įžiūrėjau savo kalėjimo didu
mą ir išvaizdą.

Jo didume aš labai suklydau. Aplin
kui, pasieniu, negalėjo būti daugiau dvide
šimties penkių jardų. Tas atradimas ant 
kelių minutų baisiai mane sujudino, bet vi
sai bereikalingai sujudino. Kokią vertę ga
lėjo turėti mano kalėjimo didumas tose 
baisiose aplinkybėse, kuriose aš buvau? 
Betgi, aš baisiai interesavausi tais menk
niekiais ir stengiaus sau išaiškinti, 
būdu aš galėjau apsirikti didume? 
teisybė, kaip žaibas mane apšvietė, 
sykiu aš suskaičiau penkiasdešimts du 
žingsniu, kolei neparpuoliau; tuomet aš bu
vau, turbūt, per porą žingsnių nuo pames
tos. skiautės; reiškia, beveik apėjau skie
pą aplinkui. Tūomet aš užmigau, ir pabu
dęs, turbūt, sugrįžau atgal, ir tuomi padi
dinau plotą dvejopai. Nerviškumas man 
neleido patėmyti, jog aš pradėjau miera- 
vimą, turėdamas sieną kairėje pusėje, o pa
baigiau, turėdamas ją dešinėje.

Be to, aš apsirikau ir kaslink sienų for
mos. Apčiupinėdamas sau kelią, aš radau 
daug kampų ir iš to padariau išvedimą a- 
pie didelį jų kampuotumą; taip baisiai vei
kia visuotina tamsa ant žmogaus, kątik pa
budusio iš letargijos arba iš miego! Tie 
kampai buvo greičiaus kokiais nors išsiki
šimais ar duobėmis įvairiame nuo viena ki
tos atstume. A bei na kalėjimo forma buvo 
keturkampe. Tas, ką aš išpradžių palaikiau 
akmeniu, buvo geležis ar koks tai kitas me
talas, dideliose blankose, kurių sudūrimai 
vienos su kita ir darė duobes ir nelygumus. 
Visas tos metalinės kameros paviršius buvo 
išmargintas netikusiais paveikslais įvairių 
bjaurių ir baisių emblemų, kurias sutvėrė 
vienuolių niektikėjimai apie užgrabinį gy
venimą. Ant visų sienų matėsi baisingos 
išvaizdos, velnių paveikslai, skeletai ir vi
sokį kitokį, dar baisesni, paveikslai. Aš 
patėmijau, jog paveikslų linijos dar gana 
gerai užsiliko, bet dažai jau nublukę ir nu
silupę, turbūt nuo drėgnumo, čia aš pa
tėmijau, jog grindis buvo akmeninės. Vi
dury buvo apskritas šulinys, nuo kurio at
vertų nasrų aš išlikau; bet kameroje buvo 
tik vienas šulinys.

Ta viską aš mačiau neaiškiai ir ne be 
pastangų, kadangi mano fiziškas padėjimas 
man miegant baisiai persimainė. Aš da
bar gulėjau augštienikas ištiestas ant kaž
kokio žemo medinio suolo. Prie jo aš buvau 
drūčiai pririštas ilgu siauru kaspinu, pa
našiu į diržą. Mano sąnariai ir visas mano 
kūnas buvo kelis sykius apvynioti tuo kas
pinu, išimant galvą ir kairiąją ranką; bet 
ir liuosa ranka aš labai vargingai tegalė
jau pasiekti ėdesį, kuris buvo pastatytas 
ant grindų moliniame inde. Aš su išgąs
čiu patėmijau, jog puodelis buvo išneštas. 
Aš sakau su išgąsčiu, todėl, kad mane bai
siai kankino troškimas. Man rodėsi, jog 
mano budelių pienuose buvo dar labiaus tą 
troškimą padidinti, kadangi padėta inde 
mėsa buvo baisiai sūri.

Aš pakėliau akis ir pradėjau apžiūri
nėti savo kalėjimo lubas. Iki jų buvo ko
kios trisdešimts ar keturiasdešimts pėdų 
augščio ir savo išdarbiu jos niekuo nesisky
rė nuo sienų. Vienoj lubų vietoj mano aty- 
dą pritraukė gana keistas piešinys. Tenai 
buvo nupiešta paveikslas laiko, kaip jį pap
rastai piešia, su tuo tik skirtumu, jog vie
toj smiltinio laikrodžio jis laikė kokį tai 
daiktą, kurį aš iš pirmo pamatymo paskai
čiau už švituoklę, kokios būna prie seno
viškų laikrodžių. Tos mašinos išvaizdoje 
buvo kas tokio, kas vertė mane atydžiaus 
ant jos pažvelgti. Kuomet aš, pakėlęs akis, 
—nes ji buvo kaip sykis ties1 manimi, ją 
žiūrinėjau, man pasirodė, jog ji juda. Po 
minutes aš tame persitikrinau . švituoklės 
supimasi buvo labai trumpas ir supranta
ma labai greitas. Aš per keliatą minutų ją 
tėmijau ne be to tūlos nuožiūros ir labiau- 
siaNsu nuostaba. Pailsęs, galop, nuo grei
to judėjimo tėmijimų, aš nukreipiau akis 
ant kitų savo celėje daiktų.

Lengvas garsas pritraukė mano atydą 
ir, pažvelgęs ant grindų, aš pamačiau bė
ginėjant dideliausias žiurkes. Jos ėjo iš 
šulinio, kurį aš mačiau dešinėj šaly. Man 
žiūrint, jos visa krūva skubiai ir godžiai li
po iš šulinio, mėsos kvapo viliojamos. Man 
su dideliu vargu pasisekė jas nuvyti.

Praėjo, turbūt, pusvalandis, o gal ir 
visa valanda, nes tikrai‘žinoti laiką aš ne
galėjau, kolei aš vėl pakėliau akis. Tas, ką 
aš pamačiau, mane ir surūpino ir nustebi
no. Švituoklės svyravimo kelias padidėjo 
iki jardo; greitumas gi, suprantama suma
žėjo. Bet surūpino mane, labiausia ir tas, 
kad ji žymiai nusileido. Čia aš patėmijau, 
—nereikia ir sakyt, su kokiu pasibaisėjimu, 
—jog žemutinis jos galas susidėjo iš bliz
gančių plieninių ašmenų, apie pėdą didumo 
♦nuo vieno galo iki kito; švituoklės kampai 
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MOTERIMS NAUJIENOSH

MOTERŲ KONVENCIJA.
24 d. gegužės New Yor

ke prasidėjo 13 konvencija 
Moterų Federacijos. Iš vi
sų kraštų suvažiavo apie 
15,000 moterų. Tarpe suva
žiavusių delegačių nesimato 
darbininkių—vis tai aristo
kratės, pasipuošusios, pasi
pūtusios, pasidabinusios ir 
brangiais kvepalais apsilais- 
čiusios. Tarpe daugybes 
moterų delegačių, randasi 
vienas vyras delegatas, tai 
p. Smith. Jis stačiai dings
ta jūroj dailiosios lyties.

Su turtuolėm delegatėm 
atvažiavo ir jų vyrai. Su
prantama, jiems nerūpi ta 
konvencija, bet jie nori New 
Yorke papuotauti, tai ir vis
kas. Kada moteris turi sa
vo privatiškus pasikalbėji
mus, privatiškus pasitari
mus, tai į juos vyrų neįsilei
džia. Jų vyrai randasi 
viešbučiuose ir kada moterįs 
užbaigia savo darbą, tuo
met su jomis važinėja po te
atrus ir kitokias pasilinks
minimo vietas.

Puikiausias Now Yorke 
viešbutis Astor kimšte pri
kimštas moterimis. Dau
guma delegačių netiek rū
pinasi savo reikalais, kiek 
nori pasirodyti visuomenei.

Moterų Federacijoj ran
dasi apie pusė miliono na
rių, nes prie jos priklauso 
daugybė moterų draugys
čių ir kliubu. Tikslas Fede- 
rac i j os—agi taci j a i šga v i m u i 
lygių su vyrais teisių ir a- 
belnai pagerinimas moterų 
būvio. '

Atidarius pirmą posėdį, 
pirmininkė pasakė pasveiki
nančią prakalbą. Paskui

jos gubernatorius Whitman. 
Jis savo kalboj nurodė, kad 
dabartinės gandynės mote
rįs negali būt pavergtos ir 
senosios tradicijos. kurių 
vyrai vis dar prisilaiko, turi 
būt panaikintos.

Paskui kalbėjo daugybė į- 
žymesnių miesto valdininkų 
ir visi sveikino moterų kon
venciją.

Gal ir daug naudingo nu
veiks ši moterų konvencija, 
bet aš abejoju, kad ten bus 
nors puse burnos užsiminta 
apie moteris darbininkes. 
Jos sako, kad svarstys, kaip 
pagerinus abelną moterų 
būvį, bet vargiai tie jų pa
gerinimai palias moterų 
darbininkių būvį. Vargiai 
bus užsiminta, kad mote
rims, dirbančioms dirbtuvė
se, reikia sutrumpinti darbo 
valandos ir pakelti užmo
kestį, kad ateity jos pusba
džiai negyventų. Toj kon
vencijoj delegatės atstovau
ja ne darbininkių klesą, bet 
kapitalistų. O kas kapita
listų klesą atstovauja, tas 
apie darbininkų klesą nie
kad neužsimena.

Darbininkės moterįs pri
valo organizuotis, . sutverti 
savo Federaciją ir šaukti 
savo konvencijas. Tik tuo
met bus svarstoma, kaip pa
gerinus vargingą darbinin
kų gyvenimą, kuomet iš vi
sų kraštų suvažiuos darbi
ninkių atstovai. Aš.v

L.M.P.S.A. REIKALUOSE.
Įnešimas referendumui.
10 d. gegužės buvo susi

rinkimas Lietuviu Moterų 
P r o g re šyvi šk o Susi vi e n y j i - 
mo 11 kuopos ir tame susi
rinkime tapo pakeltas klau
simas kaslink reikalingumo 
mūsų Susivienyjimui dau
giau agitacijoms. Dabar yra 
daugybė tokių vietų, kur 
lietuvių randasi net po Kelis 
tūkstančius ir tarpe jų ne
mažai moterų, o mūsų Susi- 
vienyjimo kuopų nėra, nors

lengvai sutverti.
Taipgi yra tokių vietų, 

kur kuopos randasi, bet jos 
labai silpnai gyvuoja. Ap
svarsčius visapusiškai tą 
klausimą, paaiškėjo,kad rei
kalinga agitacija. Jeigu 
būtu varoma smarkesnė a- 
gitacija, tuomet turėtume 
daugiau kuopų ir daugiau 
narių. O turint daugiau na
rių, turėsime daugiau kapi
talo ir galėsime daugiau nu
veikti.

Todėl 11 kuopa įneša re
ferendumui: L kad atei
nantį rudenį būtų surengtas 
Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Susivienyjimo marš
rutas tuo tikslu, kad kur nė
ra Susivienyjimo kuopų, 
stengtis sutverti, o kur ran
dasi susitvėrę, bet silpnai 
gyvuoja, tai sustiprinti jas.

II. Kad būtų kalbėtojo iš
laidos apmokamos iš Centro

irą; kitas išlaidas kuopos 
pačios turi apsimokėt, tai y-

a) Kur kuopos gyvuoja, 
tai visas išlaidas turi apsi- 
mokėt pačios, išskiriant ke
lionę.

III. Kalbėtojom kviesti 
moterį, nes moteriai dau- 
giau simpatizuoja publika. 
Jei moterį negautume, tai 
tada vyra.

IV. Kur nėra L. M.' P. S.
A. kuopos, kad centro 
ictorė kreiptųsi prie L. 
sekretoriaus to miesto 
susižinojimo, ar galima

sutveri kuopą.

Komi te

sek

tam

Tu r. sekr. Ks. Baltrūnytė.
Iždininkė F. Sirutienė.
Prot. sekr. N. Stilsonienė

Jei šį įnešimą bėgyje 45 
dienų parems bent viena 
kuopa, tuomet patsai įneši
mas bus leidžiamas referen
dumui nubalsuot. Visus 
pataisymus ar parėmimus 
siųskite centro sekretorei.

L. M. P. S. A. centro sekr.
K. Petrikiene.

KUOPA.
19 kuopa susitvėrė Dono

ra, Pa. Minėtos kuopos 
draugės žada daug darbuo
tis tarpe vietos moterų, ir, 
be abejo, jos turės gerą pa
sisekimą, nes Dono roję, ro-

tusių moterų, kurios stos 
prie didesnio darbo.

Vietos moterįs, norėda
mos susižinot, kada kuopa 
laiko susirinkimus, kreipki
tės sekančiu adresu: Miss 
L. Aržuolaičiūtė, Box 694, 
Donora, Pa.

K. Petrikiene.

PRANEšIMAS.
1 d. birželio, Tautiškam 

Name, 101—3 Grand St.,bus 
susirinkimas Lietuvių Mote
rų Progresyvi'ško Susivieny
jimo 1 kuopos. Pradžia ly-

Visos narės malonėkite 
pribūti, nes turime daug 
svarbiu reikalu, c *

NAUJOS POROS.
Dorrisville, III. — 26 d. 

balandžio apsivedė drg. Ali- 
zas Raugelis su Marijona 
Barkauckiūte. Šliūbą ėmė 
civilišką pas teisėją. Mat, 
abudu laisvų pažiūni, tai ir 
'apsiėjo be bažnytinių cere
monijų. Vestuvės taipgi bu
vo be jokių triukšmų, nebu
vo svaiginančių gėrymų.

A. Raugelis yra L. S. S. 
tose' vietose galima būtų 187 kuopos narys. Jo sužie-

girsti įvairių tautų chorus, 
' * - • ’kiečių,,
lenkų, švedų, finų ir )k.

Todėl visi lietuviai (ir lie
tuvaitės atsilankykit į šį. 
puikų koncei’tą, nes jausitės 
pilnai užganėdinti. Pelnas 
skiriamas Viešam Knygy
nui. Atsilankydami ant to 
vakaro, paremsit apšvietos 
darba.

Po koncertui šokiai. Į- < 
liūbą ima, tai per vestuves įžanga vyrams 25c., mote

rims dykai.

dotinė atvažiavo iš Balti- 
morės. Reikia pažymėti, 
kad Raugelis per “Keleivį” 
pajieškojo merginos apsive
dimui ir jiedu iš pajieškoji- 
m o susipažino.

Tai dar pirmos tokios 
vestuvės mūsų mieste, kad 
būtų apsieita be bažnytinių 
ceremonijų ir be svaiginan
čių gėrynių. Kada būna ka
talikų vestuvės ir bažnyčioj

po 100 bačkučių alaus ii’ po 
kelias dešimtis galionų deg
tinės ištuština. O kiek riks
mo ir net peštynių būna, tai 
jau sunku ir apsakyti ir ap-

l’atarti na jaunimui imti 
pavyzdį nuo drg. Raugelio 
ir draugės Barkauckiūtės.

Linkėtina jaunavedžiams 
ląimingo šeimyniško gyveni
mo.

šventakupris.

Rochester, N. Y. — Gegu
žes 6 d. apsivedė Antanas 
Arlauskas su Monika Gied- 
raičiūtė. Šliūbą ėmė civiliš
ką. Reikia pažymėti, kad 
jaunavedžiai abu darbinin
kai ant visuomeniškos dir
vos. L. Giedraičiūtė priguli 
prie L. S. S. 7-tos kuopos ir 
yra daug veikus dėl kuopos.

S. S. 7-tos kuopos nepriguli, 
bet dėl kuopos yra labai 
daug pasidarbavęs, ypač 
prie lošimo visų didesniųjų 
kuopos veikalų. Kad jis dėl 
kuopos niekada neatsisako 
pasidarbuoti, tai liudija ir 
tas, kada vestuvės jų buvo 
sukatoj, o nedėlioj jis jau 
sulošė monologą “Kalinys” 
ant kuopos prakalbų. Lin
kiu ir ant toliaus jaunave
džiams darbuotis ant visuo-

isur Besantis.

WAUKEGAN, ILL. 
Pranešimas Lietuviams. 
Liet. Sūnų ir Dukterų 

draugystė rengia tarptau- 
tiška KONCERTĄ, kuris 
atsibus Nedėliojo, 4 d. bir
želio (June), 1916 m., Liuo- 
sybes svetainėj, 801 — 8th 

ra
džiu 6 vai. po pietų. Įžanga 
25 c. ypatai. Tai bus pui- 
kiausis koncertas, kokio 
šiame mieste da nebuvo. Da
lyvaus 6 chorai ir Balalaječ- 
na orchestra ir kitokios rū
šies muzika. Bus proga iš-

ant

GERIAUSIOS FARMOS.

Pirkite pas mus farinas didžiau
sioje Lietuvių Fermerių KolionŲoj* 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Mę* 
esam seniausi ir didžiausi <armų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę« 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męa turime šimtui 
visokio didumo farmų parduoti: Iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodai? 
ir budinkais. Žemė derlingiausia’ 
lygi, su judžemiu ir moliu, Ir molit 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokioa 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
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 mume 
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 miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislytl nenorėsite. Tūse- 
site 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 {dėkite už 4e 
štampą dėl pačtos kaštą.

Tikras adresas t

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

kaip tai lietuvių, vo

Komitetas*

MERGINA VAGIŲ 
VADOVE.

liai jieško 2-1 metų amžiaus 
merginos M. Shapiro, kaipo 
vadovės vagilių šaikos, kuri 
užsiiminėjo plėšimu stam
besniu firmų. Shapiro pa-

VAIKŲ SAVAITE.
Nuo 16 iki 24 d. birželio 

Chicago j bus taip vadinama 
vaikų savaitė, t. y., per tą. 
laiką bus skaitomos lekcijos,, 
sakomos prakalbos su nuro
dymais, kaip reikia kūdi
kius auklėti. Sveikatos de- 
partmentas gana energiškai 
rengiasi prie tos savaitės.

‘ ‘Laisves

MOTERŲ 
G ELI JOJ 
TUOSE.

Knygos.
PADĖJIMAS EVAN- 

1R APAŠTALŲ RAŠ- 
I’araše Z. Aleksa, ši

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūs į dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 20o

SOCTJALIZM\S — KUOMI JIS 
HtA IR KAIP JI ĮKCNYT? 

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tarn, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at- Į 
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi rcsocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ......

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
įTIN IR ŠLISSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotoju 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina .

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvon 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ..

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. Montvi- 

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

ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .................................

Paslaptis ...........................................
Gyvenimo Banga ................ ..
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkai ...........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
.Pileniečiai .........................................
Rutvilė, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo .... 
šeimynos istorija .........................
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 20e 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už .................
Darbas, kaina ..............................
Raudonas Juokas, kaina .............
Moteriškė ir Meilė .......................
Galutinis Klesų Kovos liksiąs .. 
Moralybės išsivystymai ....... 
Draugijos ir organizmų evoliecija 
Nuosavybės išsivystymas ......

Reikalaudami knygų adresuok!* 
taip:

"LAISVft"
183 Roebling St„ Brooklya, N. T.

2te

IBs 
1S« 
15e 
ISe 
20e 
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35c 
40c 
25c 
10c 
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10c

75č 
75c
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10e
25e
50e
60s
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PRANEšIMAS DRAU
GAMS.

Šiuomi tarpu darbuojuos 
Pittsburgo apygardose, L.S. 
S. II rajono pakviestas. Tū
li draugai ir visa eilė kuo- 

. \pų iš Ohio ir kitų valstijų 
kviečia mane su prakalbo
mis. Gailiuosi negalėsiąs 
patarnauti draugams. Marš
rutą baigiu 4 d. birželio ir iš 
Pittsburgo apielinkės sta
čiai vykstu Brooklynan.

L. Pruseika.

Iš L. PRUSEIKOS MARŠ
RUTO.

20 d. gegužės d r g. L. Pru- 
seika kalbėjo Braddocke. 21 
d.kalbėjo Augščiausios Prie
glaudos Draugijos 2 kuopai 
McKees Rocks. Po prakal
bu sutverta Lietuviu Darbi
ninkų Literatūros draugijos 
kuopa iš 25 narių. Daugelis 
žadėjo vėliau prisirašyti.

Tą patį nedėldienį vakare 
atgaivinta Lietuvių Socialis-

narių (Homestead, Pa.). Pa
gedėly, 22 d. gegužės, kalbė
jo Wilmerding. Po prakal
bu sutverta L. Darb. Lite
ratūros draugijos kuopa iš 
13 narių. Utarninke po 
prakalbų Soho (Pittsburgo 
dalis) susitvėrė Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi- 
vienyjimo kuopa iš 9 narių. 
Prie kuopos prisirašė 9 na
rės, jų tarpe D-rė Johanna 
Baltrušaitienė.

Rajonietis.

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

Pas mus yra susitvėrus 
draugija šelpimui nukentė
jusių nuo karės lietuvių. Ją 
tvėrė tautininkai, socialis
tai ir klerikalai. Pastarieji 
tuo jaus pabėgo. Socialistai 
irgi apleido draugiją, nes 
negalėjo išvien su taitinin- 
kais darbuotis. Mat, tauti
ninkai reikalauja, kad pi
nigai būtų siunčiami į 
tuos fondus, į kuriuos patys 
nariai nubalsuos. Tokiu 
būdu didžiuma narių nubal
suoja ' pasiųsti Olšauskio 
fondui. Socialistai su 
nesutiko ir prasišalino.

tuo

* *
atsirado apgavikų,

po
ka
ri a- 
tik

di-

grį
šit-

PITTSBURGH. PA.
Laike S. L. A. seimo bus 

sekantis programas:
Nedėliojo, Birželio 4 d., 7 

vai. vak. bus vakarienė priė
mimui svečių delegatų ;laike 
vakarienės griežš lietuviška 
orkestrą. Įžanga $1.00 ypa- 
tai. Tikietus pasirūpinkit 
iškalno pas rengimo komite-

Panedėlyj, birželio 5 d., 
prakalbos—kalbės miesto 
majoras Armstrong, kong- 
resmanas Coalman ir įžy
mus svečiai-delegatai. Pra
sidės 8 vai. vakare. Įžanga 
10 c. ypatai.

Utarninke, birželio 6 d., 8 
vai. vakare, statoma sceno
je trijų aktų ir vieno pa
veikslo drama — “Blinda” 
svieto lygintojas. Tikietai: 
$1.00, 75c. ir 50c.

Seredoj, birželio 7 d., 8 
I valandą vakare, balius. Įei- 

ga vyrui ar porai 50 c., pa
vienei mote re i ir merginai 
25c.

Ketverge, birželio 8 d., 8 
vai. vakare, atsibus koncer
tas; dalyvauja Birutės Cho
ras, vedamas p. J. Grajaus
ko, taipgi ir L. S. Benas iš 
Wilmerdingo. Hanga ypa
tai 75, 50 ir 25 centai.
. Pėtnyčioje, birželio 9 d., 

8 vai. vakare, maišytas pro
gramas—dainos, muzika, 
monologai, eilės; dalyvauja 
įžymiausi muzikantai, dai
nininkai ir deklamatoriai. 
Įžanga ypatai 25 centai.

Viskas atsibus lenkų sve
tainėj, 18 St., S. S. Pitts
burgh, Pa.

pradėjo priiminėti ir streik
laužius ir nekurie iš strei- 
kierių grįžo prie darbo. 
Kompanija nusamdė mušei
kų neva dirbtuvę ir streik
laužius saugoti.

18 d. gegužės streikieriai 
susitarė neleisti į dirbtuvę 
streiklaužių. Apie 12:45 
daugelis streikierių susirin
ko prie dirbtuvės ir kuomet 
streiklaužiai ėjo į dirbtuvę, 
tai jų neleido. Streiklau
žiam į pagelbą pribuvo mu
šeikos ir iškilo riaušės. Po
licija su mušeikomis neįvei
kia streikierių, tai sueiną į 
dirbtuvę ir iš ten pradeda 
šaudyti j darbininkus. Iš
šauta apie 400—500 sykių. 
Vienas streikieris tapo mir
tinai sužeistas, o 3 lengviau 
sužeisti. Triobos, buvusios 
apie 500 jardų atstui nuo 
dirbtuvės, likosi sušaudytos. 
Net lovose rasta įšautų kul
kų.

Sunkiai sužeistasis strei
kieris išgyveno 11 valandų 
ir mirė baisiose kančiose, 
nes buvo peršauta gerklė ir 
krūtinė. Tai buvo lietuvis, 
Kazimieras Dilka, 30 metų 
amžiaus, 8 mėnesiai kaip 
vedęs. Paliko moterį 
džiausiant nuliūdime, 
lionis paėjo iš Vilniaus 
bernijos, Ašmenos pdv.,
dainių kaimo. Iš sužeistųjų 
—2 graikai ir 1 rusas.

20 d. gegužės buvo laido
tuvės kapi alistų nužudytos 
aukos. Visu tautu darbi
ninkai dalyvavo tose laido
tuvėse. Dailu ir sykiu grau
du buvo žiūrėti i tas laido
tuves. Keli šimtai darbi
ninkų, nešdami vainikus, ė- 
jo miesto gatvėmis, o paskui 
vežė grabą nekaltai nušau
to darbininko.

Po tos tragedijos atsilan
ko į darbininkų susirinkimą 
tūlas advokatas ir pasisiūlo 
būti jų vadovu. Darbinin
kai sutiko priimti. Bet ant 
rytojaus tas vadovas atėjo 
ir pranešė, kad darbdaviai 
nieko neduodą, per tai dar
bininkai privalą grįžti į 
darbą ant tų pačių išlygų. 
Tai matot, kaip tokie ponai 
atstovauja darbininkus.

Streikas tęsiasi. Jau pra
sideda ir areštai. Suareš
tuota du gabesnieji vaiki
nai. Žada ir daugiau areš
tuoti, bet nepasako priežas
čių, kodėl areštuoja.

Dabar pribuvo A. F. of L. 
unijos organizatorius ir 
bandys darbininkus organi
zuoti. Darbininkai unijai 
simpatizuoja. Pabaigos 
streiko dar nesimato.

Pažymėtina, kad kaip tik 
prasidėjo streikas, tuojaus 
visos svetainės likosi 
pirktos kompanijos, 
streikieriai negalėtų 
šaukt susirinkimų,
vietinis lokalas turi pasiran- 
davojęs ruimus dėl savo su
sirinkimų, ten ir streikieriai 
savo susirinkimus atlikda
vo, kad ne tas, tai streikie
riai būtų blogam padėjime.

Iš streikierių pirmą vietą 
užima grekai, skaičiumi ir 
veiklumu. Lietuvius galima 
priskaityt antrais. Kada 
streikas užsibaigs, pranešiu 
apie pasekmes tuomet.

*

* *

Gegužės 19 ir 20 atsibuvo 
“Lietuvos Šviesos Dr-stės” 
fėrai. Kad užkenkus Švie
sos draugystei, vietinis kle
bonas Bukaveckas ant 20 
gegužės po bažnyčia paren
gė taipgi fėrus. Žinoma,iš 
dalies jis savo tikslą atsiekė, 
bet dauguma parapijonų, 
matyt pradeda šnairuot į to
kį jo begėdišką pasielgimą.

Kada gi tam visam bus 
galas?

Čia 
kurie ant gatvių pradėjo pi
nigus pardavinėti. Du lie
tuviu irgi nusipirko. Ir kur 
tu žmogus nepirksi,kad taip 
pigiai parduoda! Už 10 
su gavo net 5,000! Bet 
da tą sumą parsinešė į 
mus, tai pasirodė, kad
paprastos popieros šmotai.*

* *
S. L. Argentinoj 1 kuopa 

Quilme rengiasi greitu lai
ku pastatyti veikalą “Lietu
vaitė”. Linkėtina gero pa
sisekimo. *

* *
Argentinoj jau ruduo ir ar
tinasi žiema. Nuo medžių 
lapai jau baigia byrėti. Bet 
iki šiol oras buvo šiltas, 
sausa ir gražu. Besiarti
nant žiemai, susimažina ir 
darbai. Bedarbiu skaitlius 
gana didelis. Nežinia, kaip 
bus, kuomet darbininkai 
pradės grįžti iš laukų.

uz- 
kad
su-

ANSONIA, CONN. 
Nušautas lietuvis streikieris

11 d. gegužės išėjo į strei
ką Ansonia Manufacturing 
Co. darbininkai, skaitliuje 
apie 500. Pirmiaus rusai ir 
lietuviai reikalavo 8 vai. 
darbo dienos, o graikai ir 
italai norėjo palikti 10 vai. 
darbo dieną, tik iŠreiklauti 
po 5 centus į valandą pakėli
mo algos. Po keliato dienų 
visi padarė vienodus reika
lavimus ir streikas ėjo savo 
keliu. Darbdaviai atsisakė 
išpildyti darbininkų reika
lavimus ir liepė visiems 
grįžti prie darbo. Paskui

BRIDGEPORT, CONN. 
Darbininkų streikas.

Šiomis dienomis išėjo į 
streiką Automatic Machine 
Co. darbininkai, reikalauda
mi 8 vai. darbo dienos ir 
pakėlimo algų ant 10 nuo
šimčių. Pirmiaus darbinin
kai geruoju buvo pareikala
vę 8 vai. darbo dienos ir pa
kėlimo mokesties, bet kom
panija atsisakė jų reikala
vimus išpildyti, tuomet išei
ta į streiką. Iki šiol čia dir
bo po 9 vai. į dieną ii' suba- 
tomis iki pietų, taigi darbi
ninkai ir reikalauja sutrum
pinimo ant 2 valandų darbo 
laiką į savaitę, bet darbda
viai ir to nenori išpildyti.

Streikieriai laikosi gana 
gerai, jokių maištų nekelia, 
pikietai stovi palei dirbtu
vės vartus ir atkalbinėja 
streiklaužius. Darbadaviai 
taipgi pastatė palei dirbtuvę 
ir dirbtuvėj policiją, nors ji 
čia visai nereikalinga, nes 
darbininkai kovoja nes su 
kūmščia ir ne su apsvaigin
tu protu, bet blaivu protu ir 
stipria energija.

Streiką veda Internatio
nal Association of Machi
nists unija. Unija suma
niai ir energiškai veikia. 
Yra viltis, kad streikas bus 
laimėtas. Apart to, čia dar
bai eina gerai, tai ir streik
laužių nesiranda.

Patartina lietuviams neiti 
dirbti į tas dirbtuves, kur 
kovojama už pagerinimą sa
vo būvio.

CARNEGIE, PA. 
Keistas supratimas.

Streikieris.

pasiskyrus “Laisvę” už or
ganą ir ten visuomet telpa 
visi draugystės viršininkų 
raportai, apyskaitos ir viso
kie pranešimai. Štai “Lais
vės” N36 tilpo Centro tri- 
mėnesinė apyskaita ir sek
retoriaus raportas. Drau
gystės nariai viską koaiš- 
kiausiai mato, kaip tai: kaip 
draugystė tvarkosi, kaip ji 
kįla, kiek ir už ką buvo į- 
plaukų ir išlaidų ir 1.1. Na

iniai gali pasekmingai kont-

roliuoti centrą, mato, ar ne
perduodama bereikalingų 
išlaidų ir tam panašiai. Ro
dosi, kiekvienas protaujan
tis žmogus gali suprasti,kad 
draugystė be organo negali 
apsieiti, bet atsiranda tokių 
narių, kurie sako, kad orga
nas visai nereikalingas. Nė
ra nuostabu, kad taip 
kalba atskiri nariai, bet la
bai nuostabu, kuomet pra
deda kalbėti net čielos kuo-'jeigu męs matom, kad jis 
pos. Pav. Carnegie 3 kuopa 
nutarė atšaukti 1915 metų 
referendumą, kad kiekvie- vz 
nas narys priverstinai turi 
imti organą. Mat, 3 kuopa 
tai]) nuprogresavo, kad ne
nori pripažinti visuotino re
ferendumo; nekurie nariai 
tokį referendumą pavadino 
carizmo tvarka. Supranta
ma, jiems pritarė ir buvęs 
centro pirmininkas ir pa
tvirtino, kad referendumas, 
tai carizmas, o “Laisvė” — 
tai kompanija, kuri turi ge
rą pelną, nes nuo 1,000 na
rių gauna net $1,000, tai, 
girdi, biznis gana didelis.

Čia man nerūpi užtarti 
“Laisvę”, bet noriu pasaky
ti, kad tie nariai, kurie tvir
tina, būk “Laisvė” turi ge
rą pelną, turi keistą supra- 
timą. Kiekvienas draugys
tės narys “Laisvę” gauna 
tik už $1.00. “Laisvės” per 
metus išeina 104 numeriai. 
Reiškia, kiekvienam nariui 
dar neapsieina po 1 centą 
“Laisvės” numeris. Taigi, 
nariai užmoka tik už popie- 
rą. O kur darbas, kur kra- 
sos išlaidos persiuntimui, 
kur visos smulkmenos kuriu 
reikalauja laikraščio išleidi
mas? Apart to, už spaudos 
darbus iš mūsų draugystės 
“Laisvė” visai mažai gauna. 
Tuom tarpu talpina visas 
mūsų atskaitas, visus pra
nešimus, visus raportus už- 
dyką. Ar tai galima pasa
kyti, kad “Laisvės” redakci
ja iš mūsų draugystės turi 
didelį pelną? Niekados.

Pagaliaus, “Laisvė”. — 
tai ne kompanija, kaip ją 
pavadino buvęs draugystės 
pirmininkas, bet darbinin
kiška kooperacija, prie ku
rios kiekvienas susipratęs 
darbininkas gali prigulėti, 
nusipirkdamas už $10 Šerą. 
Prie šios kooperacijos pri
klauso keliatas desėtku 
draugų, suprantančių ap- 
švietos o ne pelno svarbą ir 
sudėję savo centus, leidžia 
tą laikraštį. Jeigu “Laisvės”] 
leidėjams rūpėtų pelnas,] 
tuomet jie neleistų už $2.00 
tokį didelį laikraštį ir dar 
du sykiu į savaitę.

Man rodosi, kad męs,gau
dami “Laisvę” už dolerį,pri
valome nemurmėti, o tik

Nuo red. — Męs turime 
pasakyti, jogei nuo A. P. L. 
A. draugijos neturime nei 
mažiausio pelno, ypatingai 
dabar, kuomet veik dvigu
bai laikraštinė popiera pa
brango. 1

EAST PITTSBURGH, PA. 
Darbininkų streikas užsi

baigė.
Streikas užsibaigė; darbi

ninkai nuliūdę sugrįžo prie 
darbo nieko nelaimėję ir 
dirba ant .tų pačių sąlygų, 
ant kokių ir pirmiau dirbo. 
Daugiau susipratę darbinin
kai neina atgal į dirbtuvę 
dirbti ant senų išlygų, bet 
važiuoja svetur darbo jieš- 
koti.

ST. LOUIS, MO.
d. gegužės buvo balius 
F., kuris pavyko labai 

ai. Tiesa, J. Klastaitis 
pranašavo “Keleivio” N18, 
kad rengiamas balius gali 
nepavykti, bet tas jo prana
šavimas neturėjo j®kio pa
mato. Apart to, J. Klastai- 
tis, nuėjęs į šv. Juozapo 

’draugystės susirinkimą, ve-

14

dė agitaciją prieš vietos L. 
Š. F. komitetą, sakydamas, 
kad surinktieji pinigai gali 
pražūti. Reikia stebėtis iš j 
tokios keistos agitacijos. | 
Visų pirmiausiai yra išrink
tas kasierium VI. Domaševi
čius, kuris užsistatęs $500 
kaucijos. Apart to, Doma
ševičius visuomet yra dau
giau vertas, negu bus su
rinkta pinigų. Pagaliaus,

netikęs kasierius, tai priva-, 
lom kita išsirinkti, bet ne 
vesti priešingos agitacijos 
prieš L. Š. F. vietos komite
tą. Toks pasielgimas nedai
lus.

Nuo šio baliaus liko gryno

širdingą ačiū tiems, kurie 
prisidėjo prie surengimo ba
liaus ir laike jo darbavosi.

kasteriu Domaševičių ran
dasi $243.19.

Urgur Daugi.

PHILADELPHIA, PA. 
Atsargiau su pinigais!

Tankiai tenka laikraš
čiuose matyti, kad tai vie
nur, tai kitur iš darbininkų 
paskutinius centus tai išvi
lioja, tai per jų pačių neat
sargumą pavagia ir t. t.Ro
dosi, darbininkai iš tų pra
nešimų turėtų pasimokinti 
ir būti atsargus.

Šiomis dienomis mūsų 
mieste buvo toks atsitiki
mas: Tūlas lietuvis A. sun
kiai bedirbdamas ir būda
mas taupus, per desėtką 
metų sutaupino apie 1,800 
dolerių ir laikė juos banke. 
Norėdamas sužinoti, kiek 
bus nuošimčiu, sumanė vi- 

C Z

sus pinigus iš banko išimti. 
Nuėjo abudu su žmona ir 
kūdikiais į banka ir išima 
visus pinigus, kuriuos mote
lis, čia pat banke, susideda

ėjus porą blokų apsižiūri, 
kad krepšys atdaras ir pini
gu nėra. Išviso į 
$1,822.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
P*r m ii bu banką galit* pagelbsti **▼• gimln*Ks b*f pa- 

tJatamlafiB* užimto** vietos* vokiečiai*. Mę* turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Rarlfn*, t*dil galim* p*raių*ti pinigu* | ta* vieta* aat iiaw 
rnaauglčlau fcOO markių (apt* 625 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIB’ 
tIURA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau infcna&eij* kreipkite* 
tai ar rašykit* laIJką pa*

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius 
Metropolitan Savin* Bank Building

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

LINKSMAS VAKARAS SU ŠOKIAIS.
. Rusu Pagelbinė Draugija “Mokslas” 

SUBATOJE, 3 D. BIRŽELIO (JUNE), 1916 M.
Tautiškame Name

103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kaina tikietų 25 ir 35 c. Padėjimas drapanų veltui.

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.
P r o g r a m a s :

rodi
2) Piano Solo skambins p. Dziubin.

*3) Solo dainuos p. Radolevicz.
4) Balalaikų orkestrą.

5) Vodevilis—“Gyvenimo paveikslėlis, vieno veiks
mo.

Širdingai kviečiame atsilankyti Komitetas.

bėjo J. Stasiulevičius. Žmo- gelbininką De Woody (de
nių susirinko vidutiniškai ir tektyvą) ir jiedu, sugrįžę į 
visi ramiai užsilaikė. Kai-(Youngstowna, pradėjo ple- 
bėtojas savo užduotis atliko nlioti, kaip geriau atlikti tą

10 d. gegužės jiems pa-Reikia pažymėti, kad 1 d.
gegužės ir per šias p rakai- vyksta nusipirkti 25 svarai 
bas kuopa išdalino apie 300 j dinamito,kurį ir sukaišė mi- 
egzempliorių laikraščių,kaip nėtoj dirbtuvėj. 11 d. ge- 

i: “Kovos”—120, “Kelei-! gūžės buvo susitarę tą di-
Kardo”—60 irjnamitą susprogdinti J.r
22. Pelno per dirbtuvę iškelti į padanges.

11 d. gegužės atėjo savo 
pienų išpildyti, bet čia juo- 

Nors kuopai lėšavo suren- du policija ir suareštavo.Ną, 
girnas tų prakalbų, bet ji į , ar tai ne “policijos “nuopel- 
tai nepaiso ir žada ant to-jnai” tokį “baisų suokalbį” T ‘ ..... •

i dalinti žmonėms 
kad tik jie skaitytų.

Tik gaila, kad mūsų lietu- kokį nors puskvailį ir tuo- • • « •'. • <• ’ J • • "I • • i ♦
Reikia pažy-

>11 pini- įugz 
pavogta tai 

vio”—120,
Koks liūdnumas patiko tąj“Laisvės” — 30.

šeimyną, tai ir aprašyti ne-į tuos du vakaru kuopa turė- 
galima. Bet kas kaltas? 
Pačių neatsargumas. Taigi, 
darbininkai, būkite atsar
gesni.

Ropukas. liaus gabenti laikraščius ir i susekti.
I Tai matot, kaip daroma 
(provokacijos. PasigaunaCLEVELAND, OHIO.

21 d. gegužės buvo pra-, _
kalbos L. S. S. 3 kuopos.' viai jų neskaito. Jeigu ku-ųnet su juomi elgiasi taip 
Kalbėjo L. Š. F. pirmininkas ris ir paima laikraštį, tai į kaip tik nori.
K. Gugis. Kalbėtojas aiški- į pirmiausiai pažiūri į pirmą mėti, kad dabar, be paliūdy- 
no apie nukentėjusių nuo j puslapį, paskui perskaito jimo dviejų ištikimų pilie- 
karės lietuvių vargus ir a- -pajiėškojimus ir apgarsini-Yių, negalima gauti jokios 
belnai apie karės baiseny-, mus, — tai ir perskaitytas sprogstančios medegos, tuo 

Žmonių buvo neper- laikraštis. tarpu jie gavo Shambough
Broliai ir sesutes, taip lai- krautuvėj net 25 svarus di-

bes.
daugiausiai—apie 150. Au
kų surinkta nukentėjusioms 
nuo karės $71.64.*

* *
susitveręsČia yra 

vadinamas 
draugysčių Sąryšis, 
manė 
naudai nukentėjusių 
karės 
prie to darbo rengtis, mūsų 
tautininkai pabijojo, kad 
kalbės K. Gugis, o savo tau
tiško kalbėtojo negavo, to
kiu būdu ir prakalbi! nesu
rengė. Jų tą darbą atliko

lkraščių niekas neskaito, 
|kaip kad jūs. Svarbiausia 
laikraščio dalis—tai straip
sniai, o jūs tą dalį kaip tik 

taip į ir apleidžiate. Jeigu, jūs
pirmeiviškų .pirmiausiai perskaitytumėt 
; v’ , kuris | straipsnius, o paskui jau pa- 

surengti prakalbas jieškojimus ir 
nuo mus, tuomet visai 
šjus pasekmes būtų.lietuviu, c-

musuKaip girdėti, ta 
“pirmeiviai” bijosi 
prakalbas Bulotai ir Žemai
tei. Ar tik neprisieis ir vėl

atlikti.
Jeigu jūs bijotės pirmei

vių, tai kam pavadinote“Są- 
ryšis pirmeiviškų draugys
čių”? €

liaus tai]) progresuos,tuomet 
prisieis visų draugysčių de
legatus pagarsinti ir ištarti 
jiems “ačiū” už tokį progre
savimą.

V.Jurkšietis.

MAHANOY CITY, PA.
7 d. gegužės buvo prakaL

I bos L. S. S. 46 kuopos. Kal-

narni to. *
14 d. gegužės buvo pra

kalbos L. S. S. 56 kuopos 
paminėjimui gegužinės 
šventės. Kalbėjo A. Žaga
ras iš Clevelando. Katali-

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Provokacija.

11 d. gegužės vietos ir

apgarsini-1kai išgirdę, kad socialistai 
kitokios rengia prakalbas, tuojaus 

atspausdino plakatus, kad 
toj pačioj dienoj ir valandoj 
šaukiama parapijos mitin
gas. Suprantama, aš visai 
nesistebiu, kad katalikai pa
našiai pasielgė, nes jų dar
bas kenkti ir trukdyti besi- 
plctojančią apšvietą. Tik 
turiu priimnti tiems, kurie 
save vadina bepartyviais ir 
prielankiai atsineša prie ka
talikų, kad visi katalikų ke

susekti “baisius suokalbius” 
ir “išgelbėti” nuo ekspliozi- 
jos The Wm. To d Co. am- 
municijos dirbtuvę.

Mat, atsirado tūlas pus
protis austras J. Swierž, ku- liai veda žmones į Rymą.

Publikos buvo nemažai ir 
gyvenančiam Cle- viskas pavyko gana gerai.

ris parašė laišką Austrijos 
konsului, 
velande, jeigu jam bus už
mokėta $25,000, tai jis at-

Aukų surinkta $1.78.*
Čia streikuoja į 7,000 

darbininkų įvairių išdirbys-
Austrijos konsmlis, gavęs ,čių, kurių tarpe yra apie 

toki kvailą laišką, pasinau- 2,000 mašinistų. Visi strei- 
dojo proga, perduodamas ■ kieriai reikalauja 8 vai. dar-
tą visą dalyką federališkai 
policijai.Tuojaus iš Youngs- 
towno pasišaukė pas sa
ve tą “karžygį”, ku
ris apsiėmė dėl “tėvynės” 
pasidarbuoti ir su pritari
mu valdžios, davė jam pa

bo dienos ir kitokių pageri
nimu.
Girdėjau, kad tūlas kuopie- 
tis streiklaužiauja. Kuopos 
nariai privalo tą dalyką iš
tirti ir tą narį išbraukti iš 
kuopos. Svečias*
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SĄŽINIŠKAS A TEIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

PATARIMAI.ORAKULO

J Apie Lyties Dalykus. 
| Parašyta žinomos lytiški,! dalykų 

aiškintojos ponios M. 11. SANGER.

Bro-
Establūhed 1760

ECHBni

O

c

yra verti velnio, ar ne?

Sick Politician. PERSKAITYK! bonka

Majestic Food Chopper, 
150 whole coupons.

U

J ei dar neturi, lai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit kšsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms

la knyga reikalinga ^įsiems: mer
ginoms, moterims ir \^!hms. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinyste ir jos hygijena. 
'Kaipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug k i tų įdomių dalykų.
'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

B ”0 
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DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS 

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Of f iso valandos: nuo 10—12 valandos 

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

šėtoniška macim. Musų ly- 
miesto
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TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA

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, 

H kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet. 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 5()e. • 8* c g 
-z! O W £•

c.

Geriausias hudas del itrinimc
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Klctitcr’lo 

PAIK-EXFELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c. buteliuk.<* visose eptlckoBo urbw 
st’ic'iai nuo

I’. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVftghlnįfton Street, New York, N. Y.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Kas nori žinoti apie teisingo žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
ki jos darbus, tani ši knygelė būtinai 
reikalinga. >

KAINA TIK 25e.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:J. STROPUS,
6 Loring Si.,So. Boston, Mass.

JUOKŲ KĄSNELIAI

Klausimas:—
Mister Orakule! Būda

mas vienu iš vietinių kuni
go Bimbos parapijom], duo
du tau žinoti, kad Waterbu- 
rio jagamasčiai sukusino 
švento Džiovu darbininkus 
su rengt prakalbas. Pasek
mės buvo “rotten”,todėl kad 
vyčių generolas sustinki no

lėdė vasarinėm drapanom 
tai užmiršo iš kišeniaus iš
siimti “stink boles”.

išėjo ant estrados ir sako:
“Kadangi čia pagarsinti

tai aš pasakysiu jums pra
kalba”. Na ir pradėjo kal-

to klausimo galutinai neiš- 
rišo, tai tu, Orakule, pasa
kyk, ką jis turėtų žinot, kad

/

LAISVE

dievių bambiza 
tuoj nurunijom pas genero-

smarkumu davė

sums, kad į 21 valandas bū
ti] pasirengę į kovą. Liko 
sumobilizuoti visi rezervi 
tai nuo G iki 66 metų.

sinanti spyčių, kad šėt

mauies. nulipusius uz gerą 
mūsų afierą apsiėmė mums 
padėt. Jis, nuėjęs pas mu- 
kerį, įgązdino jį, kad ne
duotų sliuptarniams salės. 
Mukeris išsigando Kaipo- 
šiaus ir neįsjleido tos bedie
viškos sėklos. Tokiu būdu, 
męs, Nevvarko vyčiai, be

grajinom. Mūsų ge 
Dūda labai linksmas.

Orakului teko girdėti, kad 
šliuptarniai mėgins daryt a- 
takas antrusyk. Užsisaky- 
kit kuodaugiausia ammuni-

Tūlas universiteto studen
tas įsimylėjo į jauną mergi
na, kuri mokinosi “high-

i las griekas privertu juos 
‘apsivesti. Už trijų mėnesių 
po vestuvių jaunoji susilau
kė “aniuoliuko”. Už keliu

Pirm,'negu rišti klausi
mą: “Ar cicilikai verti vel
nio, ar ne”—jūsų vyčinis ge- i 
nerolas turi padraugauti 
bent pusmetį su velniu iri 
pusmetį su cicilikais. Paty- į 
ręs abiejų pusių ypatybes,' 
galės nuspręsti. Bet pirm,, 
negu eiti pas vienus ar pas, 
kitus, patarkit tam genero-i 
lui išsiklynyt kakarinę, nes 
su tokia stink kakarine nei 
pekloj neras vietos. Pasius
kit jį į Philadelphijos klini
ką, tegul išklynija.

liną aplanko jos drauge. Ji 
bovina mažiuką ir sako:

—Žiūrėk, koks jisai gud
rus.

—Ir nedyvai,—sako moti
na,—juk šešis mėnesius ji
sai buvo “highschool’ėj”.

—Tai yra dalis sausže- 
mio, iš visų pusių apsupta...

—Už kelių m i nu tų pri va
žiuosime ekvatorių.

—Aš apie ekvatorių tiek 
daug girdėjau, bet niekuo
met nemačiau. Duok bi
noklį, pažiūrėsiu.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IšBi 

GUS1US į gilumą RUSUOS arba PASILIKUSIUS gyvent Llh 
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.

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

STE1TO NEW YORK, užtat jūs jiinigai gvarantuojami.
PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ

TVIRTINU visokius dokiimentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
PADARAU A l’DRAU 1)1 M l:S (I maname) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. IšRANDAVOJU BALSUS LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.

; E R ALI ŠK A A (E NT l R \ L AI VA K () RČ,1 Ų—ši PK O Rčl Ų. 
Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
not Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 
\ 1 SO K1 OS RO 1 )OS- PA TA RIM A1 DO V A N A L

BANKER JOHN KOVACS
, Kilia: 155 CLINTON AVI8C Grand Street, maspeth, l.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

TlifiKiSKI CISARETAI

DAINOS
Mišrlsms kvurtatamn arbn eh«- 

ramu, III aąsiuvinyo.
Knytati 2Re,

Telpa Mon (’mIeof: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad diera- 
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Deja 
ugnį. Chorama atiduodama 81 
knygrąį už $5,

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
195 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

AR. TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠK

skanus ir 
užganėdinantis

Rūkymas

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

AHOT 
JRON

Acw> 
HAJULLE

Chain Watch
Fob & Charm Laundry Set, consisting of three 
4 50 whole eoparato irons and asbestos 
coupons. plato. 300 whole coupons

i?-.'.
fc’, F A-b'CHm

A>' v /

didžiausia
receptai 
daktarų.
aptieka 

valstijoj.

. 43 2
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KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

K iii ik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystes 
amato. Prisiųskitc $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man

KiekvieniiM na» 
’as skaitytojai 
kuria užsirašy. 
pas mane “Lalo 
vę” ant metų i 
užsimokės $2.0C 
tas gass dovanu 
knygų verti* 
1 dolerio arb» 

“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, karia at 
naujins, gaut 

Kas iš neskaitančiu 
Keleivį” $1.50, gan 

senas skaitytojai 
Kas prisius ai 

$2.00, gaus knygų už 75c. 
Kardą” $1.00,tas gaus 
senas skaitytojas a> 

Kas užsirašys

PARSIDUODA VISUR 
Pirugm arba puikios dovanos 

už ZIRA Kuponus

ZIRA DEPARTMENT 
95 First Street

P. Lorillard Co., Inc.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A DTirif A chicagoje Ari ILK A
Męa užlaikome kuogeriauaint ▼■iataa. Su didele atyda iiplldam 

receptas kaip Amerikon, taip ir E b ropos daktarų. Patarimai 
laišku* pateikiam dykai.

Savin’nkn* Ir Broviaoriaa
F. A. JOZAPAITIS

SKIl SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE”

LIETUVLKA APTIEKA
šiuomi pranešame, kad gavome daugybe daiktų, 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mu> randasi šito- 

' ‘11XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide-
r. ORRAPIFAS. Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 

ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
sc kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

i. oHAFlKO, Lietuvifka* Aptiekoriui
410 So. 2nd Street, kampas Union Are

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

Klausimas:—
Sei, Mister Orakule! 

dangi tu vadini save visaži
nančiu, tai, beabejonės, ži
nai netik žmonių, bet ir gy
vulių ypatybes. Jeigu taip, 
tai išekspleinyk man šį 
klausima:

Ganant Lietuvoj kaiminę 
aš pastebėjau, kad visi gy
vulių vyriškiai, kaip tai bu
liai, drigantai, avinai ir ki
ti—vaikščioja galvas užrie
tę į viršų, bet kuilys visuo
met laiko savo galvą nulen-

Ka-

nu-

Piemuo.

Atsakymas:—

kęs galvų žemyn todėl, 
jam sarmata, nes... jo 
—kiaulė.

kad

. TELEGRAMA ORAKU
LUI Iš NEWARK, 

N. J.
Žinai, Orakule, pas mus 

buvo tikra Sodoma ir Gomo- 
ra. Męs, vyčiai, mislyda- 
vom, kad žmonės fones šne
ka, jog šliuptarniai taipgi 
turi savo kunigus. Ogi vie
ną gražią dieną žiūrim, kad 
visur pilna advertaizenų,ant 
kurių parašyta, jogei 14 d. 
gegužės mukerio salėj kal-

Myli.
—Kaip tu manai, Barbu-’, 

te, ar mano jaunikis 
mane?

1 Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

—Kodėl tu manai

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 c 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą”
kas prisius už 
knygų už 35c
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metanu $1.50, tai 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsiraŠykit tuo* laih 
rašičiuH per mane. 'Pick pat mok* 
darni gausite gerų knygų pasisk&l 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai ■» 
va draugui ir pažįstamu!. B 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresui
J. POCIUS

SX7U Marraret St., Phlladelubio

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 stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoadencijiie Mokykla, 1327 N. Robey St, Chicago

žinau.

Baili.
Jis:—Kodėl tamsta atsi

sakai su manim kur nors iš
eiti? Nejaugi tamsta bijai 
vyrų?

Ji:—Vyrų? Ne... vaikų.

Ponia į savo vaiką: — 
Vincuk, pabučiuok tarnaitę

Vincukas:—Kad 
muša per veidą.

Vaikas:—Manęs

tave mu-

nemušė,

vo, tai ji ir davė jam 
žanda. V

per

išrūTeisėjas:—Tamsta 
dai dar jaunas ir jau net 19 
kartų buvai teisiamas. Tur
būt tamsta su prastais 
draugais turi reikalą?

Valkata:—Taip, per 10 
bes kunigas Mockus. Kaip metų turėjau reikalą tik su 
tik suuodėm, kad tasai be- teisėjais. Svirplys.

LAIDOT1VIŲ DIREKTORIUS, 
libalsamnoja ir laidoja numirasias 

ant visokių kapinių.
Paraamdau Automobilius ir Karia 

tas Veaelijoms, Krikštynoms ir šiai) 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th ST., 264 FRONT ST 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y 
Tai. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mah

Mylėtojams Mazikoe Ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant TlBoklų 

Instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no- 
toe, kokios tik yra sudėtos į 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
da až $1.

G. A. BARONAS 
MbKEES ROCKS. PA.

Aptieka
Teisingai sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsite 
ganėdint i.
N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chemikas

215 Roebling St., Cor. So.
BROOKLYN, N. Y.

už-

2nd

DR. I.A. LEVITT
SURGEON DE NTT STAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokio 
skausmo. Paklauskite, kas 
pas mane dantis taisė.

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

t Akušerka j 

3 (25P«b«l^u»l kurnif Woman. Medicet įg
College, Baltimore, Mil.

PuBckrningal Htllekn buvo <iarb;t prlo £ 
tflmdyme, taiptrl suteikia viHokinė rcxia« ly 5 

x D»K<-lba invairloie moterų ligose. 8

i F. Stropiene,“,I 
B .so. nosi ors’. mash. * 
K t»l» » 6> JW Q * ro S» -o, p »»ro.S# m 9. t9 M

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kiiMerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplidmuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinns sn simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

819 Walnut SL.NEWAR, NJ.

Telefonai Market

Michigan.

ko kito.

SUčeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausiąjį ukaunmas 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 St., 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020. 
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

ir ūkių, kuris rūpinasi 
tautiečių gerove ir pi-, 
galima pirkti, negu.

PARMOS
Vienintelis pardavėjas že

mės 
savo 
giau 
nuo
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmu dykai.

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

UŽSIRAŠYKITE TUOJ
MĖNESINI TEORIJOS ŽURNALĄ

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

NAUJOJI GADYNĖ”, tai naujas gyvybės pulsas Ame
rikos lietuvių darbininkų gyvenime.

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

NAUJOJI GADYNĖ” bus visiems prieinamas ir visiems 
lygiai indomus ir svarbus mokslo ir žinijos šaltinis, 
kaip metikai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte- 
ligent ui.

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

“NAUJOJI GADYNĖ” turės dar keliatą pagalbinių re-
> daktarių. 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 ūrti. dailės apysakų, eilių ir uoliai stovės darbo 
žmonių reikalų sargyboje.

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

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

Draugai! pripildykite šią skaitlinę per mėnesį laikol Pa
rodykite jūsų išnaudotojams, jog jau mokate savo 

reikalais rūpinties.
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams vos tik $1.50;

.pusei metų—80c.; užsieniuose metams —- $2.00 pa
šei metų—$1.00. Pavienis numeris—15

Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI GADYNĖ”
229 N. Gth St., Philadelphia, Pa.



etuvos pa
bėgėliai .

brangiai. Turėdami koki spaudos 
darbą kreipkitės pas mus, o busit pil
nai užganėdinti.

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

____________ II
Kurią prenumerata jau pasibaigė, į 

malonėkite pasiskubinti atnaujinti.

L* < !»
k* ii ©virškinimas,

• užkietėjimas 
neinalimas,

skilvio 
susti ru- 

k- nenjs ir loki

K i

(Tąsa).
181) Ant. Barkauskas, — 

Suv. gub., Moskva, Zoloto- 
rožskaja 20.

182) Marta Barškevič, — 
Kauno gub., Tver, Sježins-' 
kaja ui., d. Lebedeva.

183) Magdalena Baublis, 
—Suv. gub., Charkov gub., 
Balašovsk. vokz., bar. 5.

184) Antanas Bočius, — 
Kaun. gub., Novgorod, T. K.

185) Adomas Bajoras, — 
Viln. gub., Moskva, B. Gru
zinskaja 76.

186) Kazimieras Bravū
ras, — Kauno gub., Moskva,
1 Mesčanskaja, Protopopov- 
skij per. 62.

187) Ona Braza, — Kau
no gub., S. Pachatnyj Ugnį, 
Tambovskago uj., gub., 
Kom. bež. v

188) And. Brazaitis, 
Suf. gub., Moskva, St.(’Iiini
ki, d. Ivanova.

189) Vincas Brazaitis, — 
Suv. gub., Voronež, Spr. B.

190) Juozas Brazaitis, — 
Suv. gub., Moskva, Kommis- 
sariatsk. nab„ d. kn.šachov- 
skoj.

191) Marijona Brazas, — 
Kauno gub., Moskva, Izmai- 
lovskij park, Pol. Kom.

192) Mikolas Brazcvičius, 
—Viln gub., Riažsk, Riaz. 
gub., T. K.

193) Antanas Brazis, — 
Kauno gub., Moskva, Spas- 
skaja zast., Soroko-Sviats- 
kaja, d. Karazimova.

194) Magdalena Brazis,— 
Suv. gub., Voronež, Spr. B.

195) Jonas Brazauskas,— 
Kauno gub., Moskva, Dolgo- 
lukovskaja ui., 21, Andrė
je vsk. park.

196) Stanislovas Brazas, 
su šeimyna, — Kauno gub., 
Moskva, B. Presnaja, 21, 16.

197) Kazimieras Brie
džius, — Suv. gub., Moskva, 
Briusovskij per., 14,7.

198) Mikolas Brinkevi- 
čius, — Suv. gub., Moskva, 
St. Chimki, d. Dubiaga.

199) Martynas Broževi- 
čius, — Kauno gub., Char
kov, Balašov. vokz. Registr. 
Biuro.

200) Juozas Brozulevi- 
čius, — Vilniaus gub., Tam
bov, 3 ž. d. depo, Spr. Biuro.

201) Baltrus Broliokas,— 
Suv. gub., Moskva St. Chim
ki, d. N10 Dubiaga.

202) Z. Bronišius, —Kau
no gub., Moskva, Šabolovką,
2 Michailovskij pr., d. Ad- 
rianovoi.

203) Vincas Brudulis, — 
Suv. gub., Moskva, Spednia- 
ja 23.

204) Jonas Bružas, — 
Kauno gub., Roslavl, Smo
lensk. gub., 196 Polevoj Zap. 
Gospital.

205) Julius Bubivis, — 
Suv. gub., Moskva, Možaisk. 
šosse, 45.

206) Martynas Bubka, — 
Suv. gub., Riazan, Chlebna- 
ja ui., d. I. Frolova.

207) Jieva BubĮis,— Kau
no gub., Moskva, B. Gruzin
skaja, 2,21.

208) Magdalena Bubi is,— 
Suv., gub., Charkov, Bala- 
šovskij vokz., Bar. Nl, Reg. 
Biuro.

209) Juozas Bubnis, — 
Suv. gub., Moskva, St.Chim- 
ki, d. Guseva.

210) Konstantinas Buvi- 
nas, — Suv. gub., Moskva, 
Savinks per. 7,14.

(Toliaus bus).

PAJIEŠKOJIMAI.
l’ajieškau pusbrolių Jono ir l’ovi- 

LoJenelokų ir J ievos. Visi Kauno 
gub., Ukmergės pav., Nokonų kai
mo, Troškūnų parapijos. Meldžiu 
atsišaukti.

T. Vaiskaniūlč
50 Akron St., Meriden, Conn.

l’ajieškau Tamošiaus Masteiko ir 
Antano Jociaus. Kauno gub. Atsi- 
šaukit, ens turiu svarbų reikalų.

A. Rimkevičia
98 Henry St., New Britain, Conn.

l’ajieškau švogerio Prano Navicko, 
Kauno gub., Saulių pav., Gruzdžių 
parapijos, Žiogų kaimo. Metai at
gal gyveno Hoosick balls, N. Y. Kas 
žinote, malonėkite pranešti.

J. Gustevičius
2708 Spring AIL, Pittsburgh, Pa.

l’ajieškau draugų Jeronimp ir Jono
Kruliukų ir O Igos K ru liūtės. Visi
Kauno gub.. Raseinių pav., l’alie-
piškiii kaimo. Seniau gyveno Wa-
lerbury. Com Turiu svarbu reika-
la.

'1 . Kvietalaitis
Box 270, Coal Dalo, l’a.

l’ajieškau dėdes Kaz. Kaltūno ir 
pažįstamu Juozo Jovaišo ir Juozo Va
siliausko, pirmas paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., kaimo ZapaLkių; 
kili abudu iš Šiaulių miesto.

Jie patįs ar kas kitas juos žinan
tis, malonėkit pranešei šiuom antra
šu.

J. Murza
123 Rennig St., So. Bethlehem, Pa.

(42—44)

K AM R LIKAU \G A S?
l’ajieškau darbo bucernčj, esu pa

tyręs ir noriu ant toliau tų darbą 
lavintis. Sukalbu lenkiškai ir esu 
pusėtinai susipažinęs su anglį, kal
ba. Kam reikalingas pagelbininkas, 
atsišaukit iki June 2 šiuo ailrc.-u:

J. P. K.
.37 So. Main St., Naugatuck, Conn.

Pajieškau Kriaučiaus.
Pajieškau kriaučiaus, ku

ris galėtų atlikti kostume- 
rišką darbą vyrų drabužių. 
Geram vyrui, gera proga 
ant visados. Meldžiu atsi
šaukti laišku ar ypatiškai.

A. Wiicinskas
552 Broad St.,

Bridgeport, Conn.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Šiuomi pranešam visom# draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYN© LIETUVIŲ MU- 
Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ijc dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
į\airių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofi## 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, rang 
damos įvairius pasilinksminimu# 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kteipiame atydą, kad nuo muzikantu 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M, U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tą’ neturi viršmintos kortos—tie mu 
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįa mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kuo 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistai* 
ii grajina po vardu L, M. U.

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

JUS GALETE IŠAUGU]
PLAUKUS

“Laisvės” Administra
cijos pranešimai.

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

“Laisvės” spaustuvė padaro viso
kius spaudos darbus—konstitucijas, 
plakatus ir 1.1.-— greitai, gražiai ir ne
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žuvio aptraukiinas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas,

jzanciu. Kodėl neimti

Balsam of Life
(Severos Gyvybės Bahamas) laiku ir lokiu būdu neleisti 
li<rai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita, ir lab
daringa. Jisai yra atstataneios vertes tonikų. Jisai padaro 
vidurius i’eguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina, silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jii sirguliavimuose. Kaina 75e už bonkų.

Pilvo Skaudėjimas. M-w(?8Vvmon'f’in°£ 
pnrašfl nuims: “Mano pati turlijo pilvo sknudiljlnių. Pft. 
(imtis jai Severos Gyvybės Balzamo, Hkaudtjimas sustojo.’’

Pirkdami vaistus, prnSykito Rcveros vaistų ir būtinai roikninukito, kad 
duotų .lums tai, ko Jus roikalaujato. Aptickos pardavinėja Severos Vaistus, 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog U musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
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114 N. Stata St., An#oala, Caan.
Kr.ygi».u# pagelbininkas A. Yakštya,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN. ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų Sekretorius St. Deiku#, 
721 Cummings Av#., Waukegan, HL 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

166-—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: M. Rėki#,
1.829 N. Jackson St., North Chlcag®, 
III

St. Bučis, 1408 So. Park Av#.
Waukegan, Hl. 

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
Pagelbininkas J. Werdauski#.

Susirinkimai atsibūna pirmą n#dėl- 
dj»nį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybė# 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, Ill.

DE NT I STAS
Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitė# 22 k. ... $5.09 

Užplomhavima# 60c ir augščiau.
Išvalymai ...................................  60e.
Užplombarimas auksu .............  $1.09

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
b97 'Bedford Ave., Tarpa 2-re« ir 

1-moa gatvių.
BROOKLYN, N. Y. 

Kalhsme lietuviškai.

Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę tusu plaukai nuo motu? Ar 

užkristi kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti Jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar [įlinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas 1A aukščiau pasakytu ilgu, 

tai stenkitės apšaunanti jos. I'žsakykete 
iluostrota knygute jusu prigenitą kalba:

• TEISYBE APIE Pl.Al’Kl'S,”
Parašita europos garsingo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo [įlankų 
ir žilumas— Kaip užlaikyti sveikatų ir išau
ginti plaukus.— Ir kaip tai i la nkius sava- 
tis turėti gražius plaukus, žili plaukual. 
— Barzda.—ir dekavones nuo už.ganeuinlu 
kllętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku pradalina. plaiskotes ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Justi antrašu. 
Męs išsluceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. I ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.’’ Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šlanden.
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y, 
UNION LABORATORY,

Box 545, Union, N. Y.
Siučiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaStu perslutlmo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute ■ “Teisybe Apie Plaukus.” 
CPasiuskete sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

TIKTAI PER 30 DIENŲ.
Didelis išpardavimas visokių lietu

viškų knygų ir hritvų. Reikalauda
mi kataliogo, įdėkite už 2 centu 
slant pa.

I’. MII.AŠAUSKIS.
25—2nd St., So. Boston. Mass.

(42—49)
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AR NORI BŪTI GR.tŽUS.
Jei taip, tai nusipirkite mosi irs, ku

rią išdirba Wilbert Co. ir visi dakta
rai ir-aptiekoriai pripažįsta geriausia.

Ištepant mostimi veidą prieš ei
nant gulti, per keli vakarus, padaro 
veidą tyru, ir skaisčiai baltu. Varto
dami tą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir tlčmes ( plot
inus), saules nudegimus ir lašus. 
Kaina dėžutes 50c.

Merginoms, kurios nori būti bal- 
tai-raudonos, męs tinime prie tos 
mosties pritaikytą odos pudrą, ryte 
patrynus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai hall as-raudonas ir niekas 
negali pažinti, kad malevotas, bet į 
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. RIMKUS.
Box 3G, Holbrook, Mass.

(41—49)____________________
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduole# galim* 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ..................... $1.01
Kraujo Valytojas ....................  1-fil
Vidurių Reguliatorius ..................  50«
Trojanka ...........  . 25c., 50c. Ir $1.0t

Ir visokias kitokias gyduolei nu» 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, 111.

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugls, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Til.

Vlce-Prezldentas 8. Maukus, Cor.
13th &. Vine Sts., Philadelphia, Px. 

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

New York, N. Y. 
Suslnešlmų Sekretorius 2) J. Ne
viackas, 183 Roebling St.,

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

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardą 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o Jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, nu Juodžemio Ir moliu, Ir molis 
tą nei pamislytl nenorėsite. Turė- 
vių draugijos ir tlaip visi rengėjai 
kartos yra liduedames kas trįs Mnėx»-

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

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

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

Box 141, Steger, Hl.
Iždininkas (kasierius) T. Šnekuti#, 

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

Box 566, Steger, III.
Knygyno i’dininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėlioj, P. A. 8a- 
laiievičiaus svetainėj.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBOJ

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

Pirm, pagelbininkas I’. i’apeika,
424 So. Chestnut Kt., Collinsville,, III. 
Nutarimų raštininkas I’. Kuosevičia,

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

817 High St., Collinsville, Ill. 
Iždininką# J. Willumat,

837 Central Ava., Cellineville, III. 
Organo užžiūrėtoja# V. Raudoniu#,

.806 Strong Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno

nle 1-mą ir 8-čią nedėldianį, 1-uaiį va
landą* po pietų, Bailei salėj,kanapau UI. 
Main ir N.Morrisen Collin^villB, 
Illinois.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
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).

LIETUVIŲ PAŠELPINRS DR-STftS 
"LAISVĖS”, EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Easton, Pa.
Pirmininko pagelb. B. Davidonls , 

1820 Fairow Ave., Easton, Pa.
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėt®- 
Jan Alex Vyturi#,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Finangų Raštininkas F. Vyturis,

139 Bo. Bank 0t., Easton, Pa. 
Kasierlu# F. Malkaitis,

668 Northampton 8t., Eaaton, Pa.
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm BL, Easton, Pa.

And. Meškauskas,
1222 Fine 8t., Eanton, Pa.

Maršalka Juz. Tarvidaltė,
1019 Elm 8t., Eaatou, Pa.

Susirinkimai būna kas pirmą p<t- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų aoc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU- 
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Avė. 
Vlce-PrezidontaB B. Čepaitė, 

1118 So. Winnebago 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė,

622 Hulin Sfrr 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

1516—14th Are. 
iždininkas M. Buzinskis,

719 Lincoln Avė.
Iždo Globėjai: M. Goruliūtė, 1109 

Se Winnebago St.; A. Rimšiukė, 111# 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

816 Wall 8t. 
Organe prižiūrėtoja# A. Kelly,

607 Montague BL

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU:

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

K. Vilkas, iždininkas
499 Lorimor St., Brooklyn, N. Y. 

F. čižauskas,
732—8th Ave., Astoria, L. I.N.Y. 

M. Byla
58 Ganseworth St. Now York City. 

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

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

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

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

J. Kreivėnas
120 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

J. Samulevičius, Sąjungos rekomen
duojamas perkalbėtoja’s (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

"AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininką# V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. T. 

Sekretorių# Aleksaltis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Kasieriu# S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook1 ya, N. T. 

Choro vedėja# L. Eremina#,
824 Berriman St., Brook’yn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 
Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
karo.

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. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberia, 121 Grand

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

RIŲ ADRESAI:
Centre Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2026 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininka# J. A. Rūkas 
8016 Stayton St.,

N. B. Pittsburgh, Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
IX and Carson St#.,S.S. Pittsburg,Pa.

Tartų Kontrolė# Komisija:
M. Urlakis,

111 Sixth fit., 
Charleroi, Pa.

W, Umežio, 1429 Ratdsdal® St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

Pittsburgh, Pa.
8 kuopos, J. Galgir.a#, P. O. B«x 

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

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

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

St., Pittsburgh, l’a.
8 kuopos, A. Palučis, 2123 Wright# 

St., S. S. Pitteburgh, Pa.
9 kuopos, K. Stasinskae,

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

Kean Ave., Donora, Pa.

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Molrose Park, Ill. 

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

Box 600.
Fin. raštin. W. Strumillo,

1814 So. 50th Ave., Cicere, Ill. 
Iždininkai F. Lapinski,

P. O. Box 1109, MelroseAR
P. O. Bex 11M, Melroee Park, HI.

LIET. ŠVIESOS DRAUGY8TM 
ANSONIA, CONN., VIRSI- • 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., Ansonia, Cena. 
Vlce-pirmįninka# J. Mockaiti#,

F. O. Box 128, Ansonia,, C®aa. 
Nutarimų raštin. H. Tiškevičiai,

P. O. 176, Ann®oia, Craa< 
Fiaaaią raštininkai P. Ragtilia,

161 N. Main St, Aaiemla, Caan.
Iždininką# J. Valuiti#,

11 Oak it., Anraatn, Ceaa.
Knyglwa ®. KaiaavUtlM.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE. 
MAIIANOY CITY, PA.

Valdybo# adresai:
Pirmininką# W. Žemaiti#,

312 E. Centre Si.
Pirmininke pagelbininkas P. Y#«da, 

116 E. Centre BL
Prateksiu raštinln. A. Ramauckaa,

1025 E. Pine St 
Finansų raštin. P. Petčiull#,

1227 E. Pine St
Ižde tmetiiaii A. Račkauskas, 81

Ten th St., J. Bauku#, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Himniški#, 1217 K.

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Švlnticka#,

515 W. Pine St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlį kiekviena mėnesio 7 vai. va
kare Juoze Margelio svetainėj, 69 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESER1Ų 
M SKYRIAUS KOMITETAS: 

Pirmininkas A. Mačaitis,
109 Grand 8t., Brooklyn, N. Y.

Protokolų raštin. J. A. Bekampi#,
113 Roebling St, Brooklyn, N. Y. 

Finansų raštininku# VI. JieČius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. T. 

Ttatnlnkaa Kaiimitraa Šimkau,
US Laiiaaw St, Braaklya, W.W.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųpk už 8c. pačtinę marką, e *■>». 
rėtii didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių gerinsiu ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALISKŲ IN8TKM- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietovM* 
koj kalboj. Puikinuaias koncertinis Armonika# #u 76 Ir 102 raktai 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviška# Sapnininkas, šylMą 
5x6J su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavern pew 
tikrą lietuvį, o gausite teisingu# tavorus. Agentam# parduedu pipšnų. 
škaplieriai 60 e. tuzinas. Sapnininką# 60c., agentams duodame 00%.

w. s. Waidelis, 1J2 GRAND ST.,
BROOKLYN, K. V

WJ11
TREJOS DEVYNERiOS 

ar ba 
TREJANKA

Suad. ia ii » [t.-itri. į>v.j»icė/ #o/ \r šjkt.ų.

SuU’syta su destine arba virintu vandeniu 
yra geriau'-, i vai>tu arba k»ičiu 

vynu d<?rrskilvio.
Gydo visokias skilvio ’dgas. nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išputnną, ncrr.erų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio li(*as. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vic na pakelį lity gy4»nčuj 

augmenų uzmcrkli į vienį kvoiia čy '.o spiruto 
ir ti k pat vandens, arba irvirti Os'l<rr’<‘ v“’v 
deny e ir po m valandų gerti po puse tt kieiio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiefioriits 
229 Bedford A ve , Brooklyn, N. Y. 

Kampas North 4-tos gtitvė*.

-TOT*

AR NORI

SERGANTIEJI!

New Yeu CMp

Chemiška# išty- 
Neatidėliokite

ilgy- 
kiek palinksmins# gyvenimą, 

jurui# gyvenimą# įkirėjo var- 
visokia# gyduoles ir jaučiatie 
blogiau, tuomet, nieko ne-

fRIlžASTIES LIGOK

101 GRAND ST

Jeigu taip, tai vilu* 
met eik J

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi paiirinirtl 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. B.

AR NUSTOJOTB SVEIKATĄ H 
Diena po dienai, meta# po metai 
užsiima gydyme sergančių žmonių. 
Peraistatykite #an, kiek 
džian, 
J eiga 
tojant 
nnolat
laakdamaa, kreipki# pa# gerai en- 
prantantį daktarą ir specialistą 

DK. LEONARD LANDES
Jis jam# be pinigų patars, ką da

ryti, kad Išgelbėti gyvastį ir paail- 
kin# apie ligą. Gydau per 20 metą 
visokia# ligas su didžiaasiomi# pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, Širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų Ir lytiškų Ilgą 
turiu vieiemn gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena# 
daktaras turi tokiu# aparatus, dėl te, 
kad labai brangų#, 
rinėjima# šlapumo.
ant rytojau*, bet tuojau ateikite pa# 
gerai žinomą

DK LANDĖS 
Ofise valandos: nuo 10 ryte Iki B 

▼ai. vakare. Šventadieniai# nuo lt 140 EAST 22 ST,N.Y



LAISVE

VIETINESŽINIOS,
Dr. Waite prisipažino prie 

kaltės.
Dabar New Yorke eina 

tyrinėjimas labai pagarsė
jusios bylos Dr. Waite, ku
ris nužudė savo pačios tė
vus, milionierius' Peck, kad 
paveldėjus jų turtu. Kaip 
ir visi žymesnieji žmogžu
džiai, taip ir Waite stengia
si lošti bepročio rolę ir pri
sipažino,kad jis uošvį ir uoš
vę Peck nužudęs, tik, su
prantama, prisipažindamas 
daro beprotiškus išvedžioji
mus.

Waite pati, su kuria jis 
apsivedė ne iš meilės, bet 
kad gavus turtą, dabar teis
me randasi, kaipo liudinin
kė p neš jį. Prokuroras tu
ri svarbius dokumentus, ku
rie aiškiai liudija, kad jis lo
šia bepročio rolę, per tai 
vargiai jam pavyks išsisukti 
iš teismo rankų nenubaus
tam.

apšmeižimas mano ypatos. 
Aš gyvenu toj pačioj vietoj, 
kur pirmiau gyvenau ir 
mane gali rasti bile kada.

Pranas Gaižauskas
33 Moujer St., B’klyn, N. Y.

d. balandžio, Palace 
buvo koncertas vietos 
pašelpinės draugystės

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Cafe

' Nelaimė ant gelžkclio.
27 d. gegužės Long Islan

de susikūlė du gelžkclio 
traukiniu. 27 žmonės su
žeisti. Priežastis susikūli- 
mo, tai padavimas neteisn- 
go signalo.

Šiomis dienomis New 
Yorke tapo suareštuoti 6 
jauni vaikinai, tarpe 17 ir 
18 metų amžiaus. Juos kal
tina papildyme žmogžudys-

Sudegė dalis miesto archive.
25 d. gegužės New Yorke 

ant Ann gatvės iškilo gaiš
ias, kuriame sudegė dalis 
miesto archivo. Apart kit
ko žuvo ugny visos infor
macijų knygos nuo 1792.

siasi.
Cloackmakeriai laikosi 

gana gerai. Darbdavių as
sociacija, kuri pasiryžusi 
ef“''iką sulaužyti, negalėda
vo .na gauti ant vietos ir a- 
pielinkese streiklaužių, par
sikvietė iš Chicagos streik
laužiu. Bet darbininkai 
taip “meiliai” pasitiko 
streiklaužių agentūras, ku
rios pristatė iš Chicagos 
streiklaužius, kad net patys 
streiklaužiai pasiskubi no 
prasišalinti.

Clockmakerių unijos ko
mitetas atspausdino daugy
bę lapelių, kuriuose supažin
dina plačią visuomenę su to
mis priežastimis, kurios pri
vertė išeiti į streiką apie 
60,000 viršutinių moterų 
drabužių dirbėjų. Tie la
peliai buvo dalinami pereitą 
redėldienj palei teatrus, 
bažnyčias ir kitas vietas, 
kur daugiau publikos susi
renka. Taipgi bus dalina
mi ir ateity.

Darbdavių associacija atsi
šaukia prie darbininkų.
23 d. gegužės darbdavių 

issociacija išsiuntinėjo 50,- 
000 laiškų cloackrųakeriams, 
kuriuos ji neseniai išmetė iš 
c.irbtuvių. Laiškai spaus
dinti anglų, žydų ir italų 
Laibomis. Juose visokiais 
žodžiais juodinama unijos 
v adovai. Mat, darbdaviai 
tokiu būdu mano sukiršinti 
rtreikierius prieš savo vado- 
yus.
j.^ _____________ -

Pranešimas.
“Laisvės” N40 tūla Lauri- 

na Peleniūtė pajieškojo ma

BROOKLYN.

Užeikite ir persitikrinkite

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga ant

30 
Hail, 
TUSŲ 
“Nauka”. Pusė pelno skir-,442 Grand St., Brooklyn,N Y
ta sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės Rusijoj. Šiame 
koncerte dalyvavo ir lietu
vių “Aido” choras, po vado
vyste p. Eremino ir labai 
[tuikiai sudainavo kelintą 
dainelių, už ka rusu drau- V ' v c
gystė “Nauka” taria širdin
gą ačiū lietuvių “Aido” cho
rui ir gerbiamam jo vedėjui 
L. E remi nu i.

Telephone Stagg 3531

K. LIUTKUS

“Nau-

Pirm. F. Lefkovvič.

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

FOTOGRAFIJŲ GALER 
JA BROOKLYNE.

vairių rūšių
liekame tikrai

naujausią madą.

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

227

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis I'otograf’istas
BEDEORD AVE., BROOK I

<60 Greenpoint.

pel i
Maži paveikslėliai d 

pri.siunčiu už 20 c.
C. P. I .

kit

121

at-
ar-

irandavoja šapa po N 426 Hum- 
St., Brooklyn, N. Y. Atsišau-

Brooklyn,

PARSIDUODA koštu mie- 
riška kriaučių dirbtuvė už 
prieinama kainą. Vieta į- 
dirbta per 3 metus. Atsišau- 
kit kogreičiausiai.

Paul Kireilis
C5 Clinton Ave., Maspeth,

BALIUS

Koncertas
žinokite, jogei draugija 

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

Solistas Kirilovas ir smui- 
korius Vopnovskis. Taipgi 
laimėjimas ir dainuos New- 
arko choras po vadovyste 
prof. Indono.

Tikietas: 35c., 50c., 75c. ir 
$1.00.

Visas pelnas eis naudai
nęs, būk aš ją nuskriaudęs pabėgėlių Rusijoje, 
ir prasišalinęs. Šiuomi pra- Kviečiame visusKviečiame visus atsilan-
nešu, kad tai buvo melas ir kyti.

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 ąmmunicijos 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 j Massena ir pa
rodyk tą laikrašti perfcisamdymo, o męs, kada išdirbsi pas mus 2

. mėnesiu, 0*F AMERICA
t . MASSENA, N. Y.

nori, kad gerai išrodytum, 
;les, marškinius ir

dalus pas K. Liutkų.
Apie gerumą tavoro ir

Jei pirk 
aprū-

teisi ngu m ą

brooklyniečiai gerai žino, 
ir geriau niekur negauni,

kad pigiau 
kaip pas

131 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St.).

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

viengenčiams, jogPranešu 
aptinka po 
mano nuosavybę. Pas mus lietuviai 
galės gauti viską, ko tik reikalaus, 
kaip tai įvairių lietuviškų žolių, šak
nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengąimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrą darugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose. Jei
gu reikalingos kokios žolės ar vais
tai ir jų negalit gaut, tai kreipkitės 
pas mane, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

PARDAVIMAI
Parduosiu už $300.00 kriaučių ša

pą ir (’leaning House, sykiu su G 
kambariais pavienis namas dėl gyve
nimo, gražus, daržas indirblas, 10 
vištų, geras vištįninkąs, rašykite arba 
atvažiuokite persitikrinti, darbo yra 
įvales; randa $25.no ant mėensio, ar
ba priimu partnerį su $200.00. Turi 
būti gera> vyriškas coatmakeris.

Ladios and Gents Tailor—Steam and 
1’rench Dry Cleaning

32 Hancock St., Springfield, Mass.

DIDELE 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.
(28—44)

PARSIDUODA SAL1UNAS 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.

JIEŠKAU 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. KAZĮ U N AS
96 Maujcr St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO IR APIELINKftH 
ATYDAI.

Lietnviškaa Konti aktorini.
Padarome visokį darbą prie naeją 

namų statymo ir aenų patalayme. II- 
plas tavoj ar*, išcementuojam ir tt. 
aant reikalui, kreipkitės past

P. GRAŽYS
99 8e. Ind 8t„ Breeklya. N. Y

REIKALAUJAMA vyrų ir 
merginų opereiteihų: f ren
tinių, kalniefinių, rankovi- 
nių ir skylių darymui. Nuo
latinis darbas, gera alga. 
Atsišaukite greitai.
Tauber Ryttenberg & Co.

2520 Atlantic Avė.,
East New York. 

Station Brooklyn, N. Y.
(41-43)

Kuasos CafePirmos
GERIAUSI GeRVMAI

'Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
ilsimuose ir patarnauju visokiuose

211 York St., Brooklyn,N.Y.
Telephone Main, 5615

J. Gustas

885 Greenpoint.

mus gauti skaniausio

Vyno. Patarnavimas 
ateikite, o persitikrinsite.

puikiausias,

A. SHRUTSKI

na-

RUIMAI ANT RA N DOS.

Išsirandavoja geri keturi ir trja 
Kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis
imu, įtaisymas pagal naujausią ma
dą nu maudynėmis. Arti sakaunėa, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N.
Arti Nceker Av®. ir Nr.ssau A v®. 

Reikale galit® tel«fonuot 4560 W. 
Greenpoint.

Y.

gaus teisingą rodą.

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

sados

UŽEIGA
253 WYTHE AVE., Lamp. North 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

1st

Pirmas Lietuvis 
RESTORANTA

Didelis hotelis, gera vieta pakele- 
vingiems, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK Locninir.k*.
WYTHE AVE* Corner So.lst 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greennoint.

291 St.

uz-

A. KUNDROTAS
GERIAUSIAS 

SALI UNAS
Kiekvienam smagu

eiti j gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

411 K E AP St.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2161
A. Kundrotas

PETRAS NAUJOKAS
^-—7^ C i ga rs

Pagamina gariaaaiMa Įlota vilku 
ralgiuo. Plotai galima gauti po Ii** 
iOc ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
Hope St* Cob Roebling it.

BROOKLYN, N. Y.
1

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH < A N. ml D.

Speciali! -ns Moteriškų ligų

10Iki 
piet ir nu<>

nuo 1 iki 2 vai. po 
S vai. vakare;

K. HENSAS rų kokiame nebūk store ir saliūne, ir 
gausite gerą cigarą, o ne kopūstų 
lapų. Mano fabrikas:

CO R. REAP ST.

Egzaminą. <a 1>\ KAi. Męs išti
riame ir pa.-aKo<a<- vis:*., ligas ir pa- 
geibstirne. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
mi. Reikalui esant, kreipkitės, mes 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnav.inas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
Jit N. 5()th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

CAEE IR POOL ROOM

Tai yra geriausia linksmai

69
7? »2- =2. «7
o p

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. Miseviču
ŠIRDIES IR erą w

Nuo
Va’andos: 

8—10 ryte 
12—-2 po piet 

6—8 vakareNuo
27U BERRY ST., BROKLYN, N. Y

Purpuliaviį Vaizbos Štampų
UŽMINIMO KONKURSAS

$10.00 Pinigais (cash) duodame dykai!
ir 25 gražiausias dovanas, jeigu atminsi, 

kiek yra Purpuliavų (Purple Stamps) Vaizbos 
Štampų globy, mūsų lange. -Tiktai tie gali min
ti ir gauti, kurie turi Purpuliavų Vaizbos Štam
pų Knygutę.

WASHINGTON^)
VAIZBOS STAMPOS

$2.50 smulkiu tavom arba
$2.00 mėsa, groseriu ar 

čcverykus.
Tos stampos imamos vi
sur, kur tik jos duodamos.

PURPULIAVOS VAIZ
BOS STAMPOS

Už kurias galit gaut 
brangias dovanas.

W

Vienatinė automobilių 
kykla, kur mokinama eulyg 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. J 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiaus; dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kama už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
rne. Kur.-us > Ji lankyti dieno
mis ar vakarais.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OE AUTOMOBILES 
117 East 40th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

mo-

pri-

9^B

Macys & Marcin Furniture Co
PF.HIOD SUITE

Šimtas kostum’erių iš visų 
kra-šlų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 i savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais ge
riausių daiktų.

ut PATRIOTIC
Alv/dys A$h for

WASHINGTON 
COUPONS

Kodėl Bro- 
oklyniečiai ne
gali turėt, kaa 
perus patinka 
ir reikalinga.

Jūrų tarpo 
vienintelė to
lia kraotovi 
ii viooc apie- 
Hakia.

Naujai ir gražiai 
įtaisytas

DOVANŲ SALIONAS.

MERCHANT CLUB STAMP CO.
167 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

ATEIK IR GAUK $2.00 
PINIGAIS.

triūsą, kad ii 
Uitos (atalgoo 
būtų ažgani- 
dinti b« Įim
tai, bet tiks
inčiai Įmonių 
▼iooklų kleaų.

198-200 Grand St.,
Tarpe Driggs Ir Bedford Avenuee. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 GreenpointM«¥ FURNITURE CO
ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

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

Geriausių išdirbysčių vėliausios 
mados vaikams kerečiukai nuo

$5.98
Turime daug visokių Aisbaksių.

Kainos $4.98
50c. ant savaites.

687'3SP Ave. . 658 5UJ Ave:Cor. 21 SI .ST, ■ ; ' • > NEAR ISIH ST. ;
BROOKLYN, N.Y. -

PIRK KUR

O1W$

TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IŠR0DYTUM, PIRK 
■S SKRYBĖLES

” VARDU

“Manhattan Hat”
Pirmiau, negu tu kur ki

tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėlės, kurios iš
statytos lange

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brook lyne
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!

L........,...... '.i/, ■' >, '




