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100 disnu po Verdunu
30 d. gegužės Rooseveltas 

apsilankė Kansas City. Jį 
pasitiko daug tūkstantinė 
minia ir sveikino. Kada Ro
oseveltas sėdėjo automobily, 
nežinia kas iš minios paleido 
į jį didelį peilį. Kadangi 
automobiliaus durįs buvo 
uždarytos, tai peilis įsismei-

liko nesužeistas.

VOKIETIJA PERKA A- 
MERIKOJ MILTUS.

Gauta žinių, kad Vokieti
ja jau užsakė keliems Ame
rikos malūnams parūpinti 
gana daug miltu. Vokiečiai 
tikisi tuos miltus išgabenti

rie pradės plaukioti tarpe 
Hamburgo ir New Yorko.

FORDAS VĖL VAŽIUOS

žės. —čia buvo didele 
riau ninku v

ka- 
preparedness” 

Kada patriotai-ka- 
riauninkai maršavo, tai nuo 
įtaisytos dėl parodos plat- 
firmos krito stogas. Pasek
mės to visko—4 užmušti ir 
15 sužeistu, v

PRANEŠIMAS VAŽIUO
JANTIEMS Į SANDOROS 

SEIMĄ.
Eina garsas tarpe viduri

nės srovės, kad Sandoros

Bulgarų armija, suside
danti iš 40,000 kareivių, po 
vadovyste Vokietijos aficie- 
rių ir raitelių, įsiveržė j 
Graikiją, užėmė Rupel, Dra- 
gotin ir Spatovo fortus ir 
traukia ant Demir-Ilissara

Valst. Dūmos posėdžiai. Į 
Petrogradą suvažiavo visi 
delegatai, tarp kurių atvyko 
ir Dūmos pirmininkas Ro
dzianko. Pastarasis, besi
kalbėdamas su Amerikos

Jau 100 dienų 
kaip po Verdunu 
šiauši mūšiai ir 
tiems mūšiams

]> rasi i n ko, 
eina bai-

’ nesimato, 
dar nėra 

mačius tokiu baisiu mūšiu, « e * r

lę maisto ekonomiją ir leng
vai sulaukti naujo derliaus.

Niekas Vokietijos taip ne
kankina. kaip maisto stoku- 
mas.

toj pačioj svetainėj, kurioj

irtintis prie fortų, tai grai-
. ...........5, iššovus 25 sy-

“Rusijoj visiškai nėra to-

JA PASKIRIMO DIENOS 
ATŠAUKIMUI Iš MEXI

KOS KARIUMENĖS.
Washingtonas, 31 d. ge

gužės. — Carranzos specia
lis pasiuntinys įteikė Suv. 
Valstijų sekretoriui Dansin
gui naują notą, kurioje

t i, Vairioj dienoj

ii jų kariumenė.

SULAIKYTI BEKABIAU-’;;

Kaip žinoma, pereita žie-
pi* Mexikos ir Suvienytų 
Valstijų santikiai labai į-

mą Fordui nepavyko nava- tempti ir nežinia, kuo gali 
r:........ : r?........ : L -i • ‘ziavus j Europą sustabdyti užsibaigti.
bekariaujančias šalis, bet jis ----------------
nuo tos savo idėjos negali MIRĖ 17,000 AUSTRŲ NE-

LAISVIŲ.
Vienna, 31 d. gegužės. —

:Ul-

visgi galima sustabdyti ir
gana. Dabar jis vėl rengia- Gauta žinių, kad iš 80,00 i 
si važiuoti į Europą ir darĮstrų, kurie randasi rusų ne- 
sykį bandys stabdyt kariau- laisvėj, 17,000 mirė nuo blo- 
ninkus. Į go maisto, neturėjimo dra

bužių ir tam panašiai.
Rusija savo kareivius už

laiko pusbadžiai ir pusnuo
gius, tai ką sakyti apie tuos, 
kuriuos paima į nelaisvę?...

ROCKEFELLERIS PAAU
KAVO NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO KARĖS 
MILIONĄ DOLERIŲ. 
Rockefelleris paskyrė mi-

lioną dolerių sušelpimui nuo MIRĖ FRANCŪZŲ GENE- 
karės nukentėjusių Lenki-Į ROLAS GALLIENI.
joj, Serbijoj, Juodkalnijoj ir šiomis dienomis mirė žy- 
Albanijoj.

Už paskirtą milioną dole- Gallieni, kurį francūzai ger- 
be ir vadino “Paryžiaus iš
gelbėtoju”. Kada vokiečiai 
pradžioj karės norėjo už
pulti ant Paryžiaus, tai jis 
iš fortų pasiuntė savo gar
nizoną ir tuomi suardė visus 
vokiečių pienus užpuolimui 
ant Paryžiaus.

mus francūzų generolas

A. seimo rengimo komisija artintis prie fortų, tai grai- 
buvusiam savo susirinkimo kų kariumenė, iššovus 25 sy- 
svarstė apie tą garsą ir vie-1 kivis, apleido fortus ir da- 
ni kitų klausinėjo, ar neturi; bar traukiasi atgal, visai ne-

Jeigu

ITALAMS NESISEKA.
Austrų kariumenė daro 

smarkias ant italų atakas ir 
stumia juos toliau. Italaipulkininkas

žingeidi] apskaitlia-1 traukiasi į Vicence rajoną, 
Jo nuomone, per tą'kuriame randasi čiela eilė

nors
Durna reika-

vi m ą.
visą laiką Vokietija laikė po' tvirtovių; kariški ekspertai 
Verdunu nemažiau 
kariumbnės. Iš šie 
nes apie 350,000

jos nariai ir pirmininkas B.ikoi 
Kondratavičius pranešė,kad : gai 
jokios žinios neturi. To-i vis; 
kiu būdu S. L. A. seimo ren-|tas

nes įsiveržima ir tuomi neva 
parodvti savo “neutrališku-

narį mą .

To no

SOOTOOitą vietą vadina “Italų Ver- 
skaitli- Į aunu”. Austrai dabar var- 
miuštų. loja užpuolimuose vokiečių 
dingu- taktiką: i vieną vietą su- 

n. Tokiu būdu Vokietija traukia daugybę kariame- 
3 mėnesius neteko pusės-nės, kanuolių ir toj vietoj 
iriumcnės iš pašauktų staiga užpuola ant italų, iš- 
116 metais naujoku. Tuom : mušdami juos iš pozicijų.

m as? Minėta svetainė, kur 
neva Sandora garsina savo 
seimą, užimta repeticijom. 
Taigi iš Sandoros seimo gali 
išeiti graži komedija.

AUTOMOBILIUS PA
KLIUVO PO TRAU

KINIU.
Paterson, N. J. 29 d. ge

gužės. — Automobilius, ku
riame buvo 14 pasažierių, 
norėjo pervažiuoti skersai 
gelžkelį. Tuo tarpu užėjo 
traukinys ir užvažiavo ant 
automobiliaus ir visiškai su- 
kriušino jį. 3 pasažieriai už
mušti, vienas mirtinai sužei
stas; kiti, sužeisti lengviau.

GRAIKIJOJ MAIŠTAI.
Iš Athenų praneša, kad 
•ai kijo j iškilo dideli maiš- 
i. Kai]) tik buvo praneš-

pranta vokiečiu jungą, todėl 
ir jie reikalauja karės. Męs 
kariausimo dvidešimts met- 
tii, bet prašalinsime tą pa
vojų, kuris dabar Rusijai

■saugotas čiela eile fortų, ku
riuos dabar austrai bombar- 

įduoja sunkiąją artilerija.liaus pulkininkas nurodo,
jeigu vokiečiams ir pavyktų Jeigu austram pavyktų pra- 
paimti Verduną, tai dar ne-Įsimušti per tuos fortus ir 
galima sakyti, kad jau atvi- užimti gelžkelį,tuomet jiems 
ras bus kelias toliaus ženg- ' paliktų tiesus kelias į Vi-.
ti, nes francūzai užtektinai

rių bus nupirkta maisto it 
kitokių reikmenų ir pasiųs- 

r ta į minėtas šalis. Iš Angli
jos ir Vokietijos gauta leidi
mas nugabenti tuos produk
tus.

VOKIEČIAI DARYS GE- 
NERALIšKĄ UŽPUOLI

MĄ ANT RUSŲ FRONTO. 
Londono kariški eksper

tai sako, kad vokiečiai grei
tu laiku pradės generališką 
užpuolimą ant vakarinio ni
šų fronto, kaip nuo sausže- 
inio, taip ir iš jūrių palei 
Rygą. Ir jeigu tik jiems 
pavyks persikraustyti per Į dasi Ghevgely ir metė bom- 
upę Dviną, tuomet jie bas.
trauks Petrogrado linkui. ---------------

FRANCŪZŲ ORLAIVIAI 
UŽPUOLĖ ANT BULGA

RŲ IR VOKIEČIŲ 
KARIUMENĖS.

Salonikai, 31 d. gegužės. 
—Francūzų orlaiviai užpuo
lė ant bulgarų ir vokiečių 

. kari u me nes, kuri dabar ran-

; bas.

DIDELĖ VIESULĄ.
Memphis, Tenn., 30 d. ge

gužės. — Čia iškilo didelė 
vėtra, padarydama baisiai 
daug nuostolių. 3 žmonės 
užmušta ir 53 sužeista; dau
gybė namų sugriauta; pa
čiame Memphis mieste visos 
iškabos nudraskytos. Apie 
100 mylių apielinkėj išnai
kinta javai. Vėjo greitumas 
buvo 125 mylios į valandą.

Graikiją, tuojaus liaudis 
pradėjo protestuoti prieš 
karaliaus tokią politiką . ir 
reikalauti, kad btNgarai bū
tą išvaryti. c

Tūlose vietose Graikijos 
kareiviai, nepaisydami ka
raliaus paliepimo negaudy
ti Į bulgarus, bet trauktis 

i nuo jų, sauvališkai atidengė 
ugnį, ir pradėjo su jais šau- 
dytis. Karaliaus palocius 
apstatytas ištikima kariu- 
mene.

gręsia .
Kada korespondentai už

klausė, kokiais dalykais da
bar Dūma mano užsiimti,tai 
Rodzianko atsakė, kad vien 
tik kariškais. Viduriniu re
formų nebūsią. “Dar neat
ėjo laikas daryti kokias nors 
vidurines reformas”, — at
sakė Rodzianko.

patav.o nagaika, tai ir tebe
viešpataus. Panaikinti ją 
dar neatėjo laikas...

100,000 SERBŲ PRIBUVO 
Į SALONIKUS.

RUSIJA SU ANGLIJA 
“AMŽINAI” DRAUGAUS.

Rusijos užsieninių dalykų 
ministeris Sazonovas pasa

ma, kad 100,000 serbu ka- 
riumenės apleido salą Corfu 
ir laimingai pribuvo j Solo- 
inikus.

surišo “amžinais”

duno pabudavoti stip 
fortus, kad sulaikius 
mesnį vokiečių ėjimą.

Vokiečiai gi į nuostolius 
nepaiso, bet deda visas pa
stangas, kad tik paėmus 
Verduna. Dabar traukia
ma iš visii pusių kariumenė 
ir siunčiama po Verdunu.

cence.
Italų generalis štabas pra- 

rius neša, kad Lagarina lygumo- 
toli-Įse pavyko austrus sulaikyti.

Austrų generalis štabas 
praneša, kad bėgy paskuti
nių dienų pavykę jiems 
imti virš 30 tūkstančių ita
lų nelaisvėn su daugeliu ka- 
nuolių ir amunicijos. <

1 on. Pastaromis dienomis! 
visos vokiečių atakos tapo! 
atmuštos, tik palei Cumie-

ant 2 myliu.< v-

VOKIETIJA MANO ĮVES
TI VISUOMENIŠKAS

IKI 1 O. GEGUŽĖS VO-

2,822,079 KAREI-

UŽTENKA KRAUJO — 
ŠAUKIA VOKIEČIŲ 

SOCIALISTAI.
Berlynas, 31 d. gegužės. 

—Vokiečių Reichstage Gus
tav Norke, socialistas, atsa
kydamas tautininkui-libera- 
lui Hirsch, kuris agitavo už 
karės tolimesnį tęsimą, pa
sakė: “Užtenka pralieto 
kraujo! Jūs, besvajodami 
apie fantaziškus pienus,apie 
užkariavimą pasaulio, pra
žudėt šimtus tūkstančių 
žmonių ir dar norite dau
giau žudyti. Bet liaudis jau 
nenori kraujo, ji trokšta ko- 
greičiausios taikos”.

SUDEGĖ KARĖS ŽINY
BOS SANDĖLIS.

Vladivostoke sudegė rusų 
karės žinybos sandėlis, ku
riame buvo labai daug va
tos ir gurno. Gaisras tęsėsi 
9 valandas. Spėjama, 
kas nors padegė.

kad

LAIKE KARIAUNINKŲ 
PARODOS 4 UŽMUŠTA

Dallas, Texas, 30 d. gegu

MECHANIŠKOS 
RANKOS.’

Vokiečiu mechanikui 
pasisekė ištobulinti dirbtinę 
ranką taip gerai, kad net 
kiekvieną pirštą skyrium 
galima judinti ir lankstyti. 
Tiems, kurie pasilieka be 
rankų, tokios rankos bus di
delė pagelba. O berankių 
dabar Europoj bus šimtai 
tūkstančių. Po karės Vo
kietija vėl galės daryti ge-

Will

kias rankas talkininkams

PITTSBURGHO DIRBTU
VĖS VARTOJA “JUODĄ

SIAS KNYGAS”.
Anglų laikraštis “Call” 

praneša, kad Pittsburgho 
Westinghouse dirbtuvės 
pradėjo vartoti taip vadina
mas “juodąsias knygas”. 
Laike darbininkų streiko vi
sus nužiūrėtus darbininkus 
įtraukė į tas knygas ir da
bar, kada darbininkai, strei
ko nelaimėję, grįžta prie 
darbo, tai bosai žiūri į 
“juodąsias knygas” ir jeigu 
tik suranda darbininko pa
vardę, tai prie darbo nepri
ima. Dauguma senų darbi
ninkų pasiduoda kitomis pa
vardėmis, pasisako, kad iš 
kitų miestų atvažiavę ir ei
na dirbti į kitus departmen
ts.

AUSTRIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ ANGLIJĄ.

Austrijos valdžia atsiun
tė į Washington^ protestą 
prieš Angliją, kad pastaro
sios submarinai Adriatikos 
jūrėse be jokio persergėji-

keliatą laivų

UžNUODYTAS CHINIJOS 
PREZIDENTAS.

Tokio, 29 d. gegužės. — 
Iš Pekino praneša, kad Chi- 
nijos prezidentas Yuan-Shi- 
Kai staiga susirgo ir randa
si pavojingam padėjime. Iš
syk neteko žado. Spėjama, 
kad jis yra užnuodytas.

Pastaraisiais metais pre
zidentas Yuan-Shi-Kai buvo 
centralinė figūra viso Chi- 
nijos politiško judėjimo. 11 
spalių, 1913 m., jis tapo iš
rinktas prezidentu. Jau 
gruodžio mėnesį, 1914 m., 
jam besidarbuojant Valst. 
Taryba 2,043 balsais prieš 
1.993 nutarė paskelbti jį 
C h i n i j o s i m pe r a t o r i u m.

Kaip tik taryba paskelbė 
Yuan-Shi-Kai imperatorium 
ir jis užsidėjo ant galvos ka
rūną, tuojaus Chinijoj kilo 
revoliucijinis judėjimas. Iš
syk jis manė tą judėjimą 
jiega numalšinti, bet kada 
pamatė, kad nepajiegs, tuo
met numetė nuo galvos ka
rūną ir vėl apsišaukė prezi
dentu.

SUDEGĖ 24 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIAI.

Dresdene iškilo gaisras ir 
užsidegė aerodromas, kuria
me sudegė 24 vokiečių ka-
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labai dideli

turės pasilikti ant visados. 
Girdi, dabar netik Rusijos 
ir Anglijos valdžios 
gauja, bet ir žmonės 
draugavo.

Kasžin, ar tik po

drau
sti si-

karės 
nepradės peštis Rusija su 
Anglija tarp savęs, kad pa
rodžius dar didesni “drau
giškumą”?

SUSIRĖMIMAS RUSŲ 
LAIVYNO SU VOKIE

ČIŲ LAIVYNU.
Netoli Rygos, ant jūrių, 

buvo girdėtis didelis iš ka- 
nuolių šaudymasis. Preki
niu laivų kapitonai, pribuvę 
į Stokholmą, pasakoja, būk 
jie matę, kad Rygos linkui

laivynas ir vežęs kareivius. 
Spėjama, kad vokiečiai palei 
Rygą norėjo išsodinti savo 
kariu menę, bet rusų laivy
nas pastojo kelią, todėl ir į- 
vyko susirėmimai.

RUSŲ SUBMARINAS PA
SKANDINO TURKŲ 

LAIVĄ.
Ant juodųjų jūrių rusų 

submarinas paskandino tur
kų prekinį laivą.

Pakraščiuose Kurliandi- 
jos rusų specialis laivas, be
gaudydamas vokiečių uždė-

vienos ir paskendo

Berlynas.—Neseniai pa
skirtas provizijos ministe
ris pranešė parlamento ko
misijai, kad greitu laiku jis 
pareikalausiąs nemažos su
mos pinigų įtaisymui visuo
se didesniuose miestuose vi
suomeniškų valgyklų, ku
riose visi gyventojai gaus 
vienodą valgį ir vienodas 
porcijas.

Jau vienam Berlyno prie
miesty esą įtaisyta tokios 
valgyklos dėl 30,000 žmonių. 
Įtaisius tokias valgyklas, 
valdžia mano padaryti dide-

Pagal valdiškas Vokieti
jos apyskaitas, tai nuo pra
džios karės iki 1 d. gegužės, 
191G metų. Vokietija neteko 
2,822,079 kareivių. Ši skait
linė išdalinta sekančiai:

Užmuštu ir mirusiu nuo 
žaizdų—664,552, mirusių 
nuo Įvairių ligų—11,325, ne
laisvėn paimtų—137,798, 
dingusių be žinios—197,094, 
sunkiai sužeistų—385,515, 
sužeistų—254,627, lengvai 
sužeistų 1,023,212, sužeistų, 
bet dar neatvožtų iš karės 
lauko 117,956. Viso 2,822,- 
079.

Kadangi šios skaitlinės, 
paduotos vokiečių valdžios, 
tai galima pilnai tikėti, kad 
jos nei kiek nepadidintos, 
bet greičiau sumažintos.

Francijos prezidentas Poincare pyksta ant Augi*

kišęs rankas teisinasi
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Vokietijos submari- 
nai ir Amerikos 

t 

kapitalistai.
Tautininkų ir klerikalų 

spaudai vėl bus darbo. Kas 
tai iš nykščio išlaužė, būk 
“Laisvės” redaktorius savo 
prakalboj Scrantone pasa
kęs, jog Lietuvos šelpimo 
Fondo pinigai, po karei,kliū- 
sią socializmo ir revoliuci
jos reikalams.

“Pošla pisat gubernija”. 
Bus darbo paskalų leidė
jams keliems mėnesiams!

suspendavimas klcsų kovosuždrausti “susikompro 
mitavusiems” ir ne sąjun-' turi būti Intern, uždaviniu
giečiams kalbėtojams kal
bėti,—sukėlė tokį lermą 
ir riaušes... kad du Pild. 
Kom. nariai buvo suspen
duoti”.
Drg. J. Raulinaitis teik

sis atsiminti, Jog tais lai
kais, kada Sąjungos suva
žiavimas išleido taisykles 
prieš susikompromitavusius 
kalbėtojus,po Sąjungos kuo-

Vokietijos įvyko karė, taip

Ponai Bulotai šnairuoja į 
tuos Amerikos lietuvių vei
kėjus, kurie ragina šion ša-

• lin atvykusius lietuvius

mano, kad tai esanti negeis
tina agitacija, kenksminga 
senos tėvynės reikalams.

Atvykome Amerikon ne- 
viendieniauti. Atvykę A- 
merikon, matome ir vargo 
ir skurdo ir skriaudų. Kad 
kovoti su tuom, pašto jame 
piliečiais. Tai nėra mūsų 
galutinas tikslas, tai nėra 
absoliutiškas išsiganymas, 
tai yra vienas iš kovos įran
kių, kurį naudojam Ameri
koj. Lietuvai tas įrankis 
nekenkia.

Tik dabar pasirodė, jog 
Susivienyjimo Lietuvių A- 
rnerikoj centro valdyba la
bai gerai padarė, neišduoda
ma p. R. Karužai jokių įga
liojimų kalbėti varde S. L. 
A. ir varde Amerikos lietu
vių.

Ponas R. Karuža, išvien

iną, pas popiežių. Tenais 
jie pabarškins į Vatikano 
duns ir stengsis pasimatyti 
su ta ypata, kurią D-ras J. 
Šliupas apkrikštijo Rymo 
krokodilium.
* Kokia laimė, kad p. Ka
ruža neturi savo kišeniuje

firmos ir šlovės! »
Bet kągi pasakyti apie tą 

nabagėlę tautininkų Sando
rą, kurios pirmininkas 
švaistosi po Rymą!

ros, kaip Kirtiklis, Bernar
das Montvidas, tūlas Žalys 
ir kiti tos rūšies paukščiai. 
Tada buvo gyviausias rei
kalas uždaryti Sąjungos du
ris prieš tos rūšies paukš-' 
čius. Ir Sąjunga atsikratė į (pą apsigynime 
nuo tų elementų. Dabar pa- jkarįų jr t. t.

| našių paukščių jau nesima
to.

naitis prikaišioja “socialis- 
tiškoms davatkoms” tą Įsi

sekinėmis

>>

i patingai jie patenkinti 
tuomi, kad į vice-pirminin- 
kus išrinkta D-rė J. Baltru
šaitienė. Tos d ra 
tarės išrinkimu mes

Nau-

karei kilus, bet ypatingai 
aštri klcsų kova ir ypatin
gai smarki agitacija prieš 
karę... nes karė nėra koks 
tai viršgamtiškas apsireiš-’ kiu būdu nuo pradžios karės a prade? 
kimas, bet fiogiška pasek
mė imperialistiškos konku
rencijos”....

“Naujienos” teiksis sutik
ti su mumis, jog antrasai 
Internacionalas, dėl vieno
kių ar dėl kitokių priežas
čių, nebuvo tikruoju taikos 
instrumentu, kilus visasvie- 
tinei karei. Tai faktas. Mū
sų visų gaiviose buvo daug

i neaiškumo. Kalbėta ir gin
čytasi dėl visuotino streiko,

> ir užpuolimo 
Pasekmės iš

ėjo gana liūdnos. Didelė 
dauguma mūsiškių draugų 
stojo savo “tėvynės” ginti. 
Nebuvo tai individuals va
dovų kaltė, bet Ihivo tai tū
las nesubrendimas viso mū
sų judėjimo ir jo menkas

uždarė Vokietijos laivynui 
duris, kuris pirmiau turėjo

kompanijų serai nupuolė.
Labiausiai sujudo Wall 

Street. Mat, jeigu pavyks 
vokiečiams savo pienus gy
veni man įvykdinti, tai apart 
atvežimo iš Vokietijos me
dikamentu, chemišku daik- 
tų ii’ tam panašiai, bus pri
statyta ir Šeru, kuriuos čia• I. z

pradės pardavinėti. O juk 
k i e k v i e n ą m s up ra n ta m a, j c i-

Kas kiekvienam reiki, 
žinoti apie Ameriką?

(Iš referato Jauno Amerikono).

rods, “Naujienos” su tuomi 
skaitosi. Ir jos aiškiai ne-

to negana, reikia dar tą di

kritikuoti ir drg. K. Kauts-

susinešimus su Amerika.To-,gu Vokietijos spekuli; 
s čia darbuotis, t< 

nei vienas Vokietijos preki- merikos kapitalistams 
nis laivas nepwDuvo į Ame
riką.

Kadangi Vokietija tapo 
atskirta nuo Suv. Valstijų, 
tai prekyboj ir pramonėj į- 
vyko nemažos permainos. 
Birmiaus iš Vokietijos buvo 
gabenama įvairus chemika
lai, įvairios maliavos ir kito
kie daiktai. Negaunant tų 
tavorų iš Vokietijos, pradė
jo ant jų kainos neapsako
mai kilti. Pavyzdžiui,prieš 
karę “atropinas” kaštavo į 
cento, dabar jau pakilo iki 
20c., tai yra už svarą atro
pino mokama $1,500 ir tai 
sunku gauti. Tūlu chemi
kalų. visai negalima gauti. 
Vokietija gi jais turtinga,

Tuo tarpu Vokietijoj 
trūksta maisto ir kitokiif 
produktų, ant kuriui ten pa
šėlusiai pakilo kaina ir mo-

nai ir gana pigus,

Kaip žinoma,

Ameri-

li uo

su-
mažės pelnas. Iki šiol A- 
merikos kapitalistai, ypatin
gai Morganas ir kompanija 
buvo viešpačiais kapitalo ir

Pirmutinės kolonijos Ka
rolinoj irgi nepavyko. 1585 
metais (t. y. veik šimtą me
tų po Kolumbui) buvo įkur
tą Carolinoj kelios koloni
jos, bet pirmu tinai ateiviai 
netiek užsiėmė žemdirbyste, 
kiek aukso jieškojimu. Su
prantama tat, kad jie nega-

naujose vietose.
Po Virginijai ir Carolina!

negeistinų konkurentų.

merikos kapitalistai dar ti-

Britanijos ad '
ke, kad tuojau; visus Vo
kietijos super-submarinus

didžiūnas lordas Baltimore 
gauna nuo karaliaus Karo
linos I speciališką laišką,ku
riuo jam dovanojama tasai 
žemės plotas, kuris šiandien 
sudaro Marylando valstiją.

Visose minėtose kolonijo-

Yorką, tuomet ten buvo 
vos 1,500 gyventojų. Tai 
buvo geras bažnytkiemis.

Reikia paminėti, kad be 
olandų Amerikon vyko ir 
švedai, kurie vienu laikotar- > 
piu buvo užėmę dabartinę 
valstiją Deleware.

Jeigu dabar padarysime 
bendrus išvedimus apie 
priežastis žmonių plūdimo 
Amerikon, tai pamatysime, 
kad 1) žmonės bėgo nuo re
ligiškų persekiojimų, tai bu
vo puritonai, piligrimai, 
quakeriai ir kiti. 2) Ame
rikon! ego žmonės ne ramios 
dvasios, bet energiški, veik
lus. 3) Amerikon Anglijos 
valdžia siuntė nusidėjėlius, 
kaip kad Rusija siunčia juos

švcnčion iškis

Del socialistą laik 
raščių polemikos.

ima trinti sau rankas įvai
rus jų priešininkai ir sau

vieni apie kitus sako! 
's nesakom, ar nėra-

laisvė, kas tuomi laiku buvo 
labai svarbu, nes Europoje 
dūlei to buvo nemaža krau
jo pralieta. Visus vietinius

Egiptan.
Juo labiau blogėjo žmonių 

padėjimas Europoje, tuo 
daugiau jų akis kreipėsi A- 
merikos linkui. Europoj 
viešpatavo žiauri baudžiavųniu išrinkti atstovai.

1620 m. atvyksta Ameri- sistema, Europoj vis labiau 
kon taii> vadinami piligri- ■ žmonės nustojo savo žemės, 
mai. Jie apsigyvena dabar- kurią atimdavo didžturčiai

joj, aplink Plymouth. Tie [ Amerikon, 
piligrimai buvo religiški re
formatoriai, kurie neužsiga-

“KELEIVIO” REDAKTO
RIUI.

Paskutiniame “Keleivio” 
num. tūlas to laikraščio 
bendradarbis rašo, būk 
“Laisvės” red., buržuazijos 
skelbimais intikintas,užreiš- 
kė, jog Airijos revoliucija 
“made in Germany”. Šu 
tuo žmogiuku męs čia nepo- 
lemizuosim. Kas taip bjau
riai meluoti gali arba pap
rasto rašto nesupranta, yra 
arba be šulo arba žmogumi, 
kuris nesiima atsakomybės 
už pasakytus žodžius.

Męs tik paprašytume 
“Keleivio” redaktoriaus 
perskaityti viename iš pas
kutinių “Laisvės”, numeriu 
įžangos straipsnį apie airių 
trevoliuciją. Tame straips
ny, kurį pritarančiai citavo 
ir “Naujienos”, “Laisvė” 
llaip tik kritikavo kapitalis
tiškos spaudos išmislą, būk 
airių revoliucija “made in 
Germany”. Tame straipsny 
męs juodai ant balto para- 
šėm, jog Airijos revoliuciją 
pagimdė amžiais tvėręs toj 
šalyje skurdas ir vargas ir 
nurodėm, kokie demokratiš
ki sluoksniai prisidėjo prie 
Dublino sukilimo.

Męs prašytume mums 
draugiško laikraščio redak
torių apsaugoti mus nuo to
kio durno melo.

j ienos” rašo:
“Susivienyjimą1’ t u rėš 

sumanesnį ir progresyviš- 
kesnį viršininką, negu bu
vo p. Živatkauskas. Kad 
naujasai prezidentas yra 
rimtas ir protaujantis 
žmogus, tą męs galėjpme 
pastebėti prie įvairių pro
gų”.'
Męs nesiskubinsime su 

komplimentais. Dalykas ei
na ne apie ypatiškas gerb. 
S. Gegužio tobulybes. Jisai 
dabar randasi centre “lietu
viškos” politikos ir, be abe
jonės, greitai atsidurs kri- 
žiavos srovių ugnies verpe
te. Sulyg jo elgimo 
vadus darysime.

O tuo tarpu būtų 
naudinga, kad visi mūsų 

mūsų 
draugai atkreiptų didžiau
sią atydą į sekamus žo
džius draugo J. Stilsono, L. 
S. S. sekretoriaus (“Kovos”

“Reikėtų pagalvoti ir 
šiaip ar taip užbaigti 
klausima apie darbininkų 
pašelpini susivienyjimą, 
kurio klausimu daugelis 
mūsų draugų nuolatos rū
pinasi, “rengiasi” prie jo 
įsteigimo...”
Tai yra vienas iš pačių di

džiųjų klausimų, kurie sto
vi mūsų, sąjungiečių, aky-

tebėra daug neaiškumu.
Kas daryti, kaip auginti

tyje išvengus tų didžių klai
dų? “Laisvė” buvo pasa
kius: “Mums rodosi, kad 
svarbiausiu Internacionalo 
uždaviniu taikos laiku turi 
būti rinkimas pajiegų, mo
bilizavimas visų savo pajie
gų ir jų atsakantis sutvar
kymas dėl tos valandos, ka
da ant kapitalistiškos mobi
lizacijos išpuola atsakyti 
proletariška mobilizacija”.

Kaip žinoma, kilus karei, 
mes, socialistai, netiktai ne-

submarinai savo drąsumu, 
narsumu ir žiaurumu nuste
bino visą pasauli. Bet Vo
kietija tuo neužsiganėdino. 
Ji sumanė dar labiau pasau
lį nustebinti. Veikiausiai

super-sub-

Ui
taukuots, vienok kai ku
riems laikraštininkams nuo
lat reikia tai priminti. Būtų

demobilizavo- 
ginti rubežių,

taip vadinamas 
marinas pribus į New Yor
ką su pąsažieriais ir įvai
riais tj’porais, kurių čia 
kaip tik stokuoja.

Vokietija, negalėdama su
sinešti su Amerika papras
tais laivais, nusprendė pa- 
budavoti didelius submari- 
nus, kurie lengvai galės iš 
Hamburgo atplaukti j New 
Yorką. Dabar Hamburge 
jau vienas toks submarinas 
pabudavotas ir išbandytas.

p-uikią žmonių patarlę savo 
redakcijoje išsikabintų...

tos niintys man atėjo į 
galvą, perskaičius “Lietu
vos” N15 straipsnį, kuria
me, mano pastabomis apie 
Amerikos soc. laikraščius 
pasinaudojusi, ji, kaip įma
nydama, niekina socialistų

Daro tai, žinoma, ne dėlto,

cialistu laikraščiai labiau gi-

tovėtų tik- 
s revoliuci-

laikui praėjus,

SOCIALISTIŠKOS DA
VATKOS.

Mūsų gerasis drg. J. Kau
linai tis rašo “Kovoj”, jog 
jis vis dar atsimena:

“Kaip keli metai atgal 
kai kurie mūsų 60 kuopos 
davatkos ir uolus taisyk
lių pildytojai, besisteng
dami taip, kaip ir dabar,

NE “PUTSCH” IR NE . 
BLANKIZMAS.

Męs visgi negalime susi
šnekėti su “Naujienomis”, 
kuomet užeina kalba apie 
Europos socialistų klaidas 
ir svyravimus, įvykusius 
šios karės metu. Neperse
niai “Laisvėje” tilpo straip
snis, kur kritikuota drg. K. 
Kautskio neaiški pozicija 
šios karės pradžioje ir jo 
svyravimai šiuomi laiku. 
Drg. K. Kautskis yra tos 
nuomonės, jog socialistiškas 
Internacionalas yra tikruo
ju instrumentu tik karės 
metu, nors, čia jau, jisai 
priduria, kad Internaciona
las neprivalęs tylėti ir karės 
metu. “Laisvė” gi buvo pa
sakius: “Atėjus karės mo
mentui, susipratę darbinin
kai ir jų vyriausias kovos 
ginklas, Internacionalas, tu
ri būti daug puikiau išgaląs
tas, negu taikos metu. Ne dirbėjas.

lizacijos, bet 
mes, nuėjom 
susi rašėm j 
Tiktai tūlam 
mūsiškiai pradėjo atsipeikė
ti ir išnaujo mobilizuoti sa
vo demobilizuotus pulkus. 
Pirmas aktas naujos mobili
zacijos prasidėjo tuomi, jog 
Europos darbininkų galvas 
pradėta valyt nuo social pa
triotiškų puvėsių (burgfrie- 
deno, “tėvynės” gynimo idė
jų ir t. t.). Išpančiojimas 
darbininkų sąmonės iš pat
riotiškų prietarų, gaivini
mas proletariško pasišven
timo dvasios— tai vyriau
sias aktas proletariškos mo
bilizacijos. O kas toliau — 
tas pridera nuo sąlygų. Gal 
sukilimas, gal generalis 
streikas, bet gal nei vieno, 
nei kito. Zimmerwaldieeiai 
irgi nešaukė prie generalio 
streiko, nors ne vienas jų y- 
ra šalininkas generalio 
streiko. Jie nešaukė ir prie 
sukilimo, nors ne vienas jų, 
be abejo, yra šalininku su
kilimo. Tačiaus, jie mobili
zavo mūsų pulkus. Vadina
si, mobilizacija mūsų spėkų 
gali įvykti ir be užorderiuo- 
tu sukilimu: Nei Zimmer- 
waldieciai, nei męs, nei nau- 
jieniečiai netikini į sukili
mus “pagal užsakymą”. Ir 
ne dėl to reikalo ginčyties.

Męs tiktai norim daugiau 
aiškumo, daugiau nuosek
lios kritikos to viso ir tų vi
sų, kas privedė Internacio
nalą prie krizio. Męs taip- 
pat norim daugiau aktyviš- 
kumo,o nevien tik teoretiškų 
diskusijų, nes Internaciona
las yra, be visako darbo

mazgų į valąndą, o reikalui 
prisiėjus, net ir 18. šiomis 
dienomis jis Hamburge pa
siners į gilumą jūrių ir New

Stibinarinas 450 pėdų il
gio. Išviso jame galės tilp
ti 60 žmonių—15 komandos 
ir 45 pasažieriai ir 500 tonų 
tavoro. Nuo 8 d. rugpjū
čio bus paleista 5 tokie sub- 
marinai, kurie tarpe Ham-

liariškai plaukios ir vežios 
tavorus ir pasažierius. To
kiu būdu Vokietija mano iš 
Amerikos parsivežti nema
žiau $10,000 tonų reikalin
giausių tavorų ir, supranta
ma, apie tiek atvežti į A- 
merika. c

Su pirmu submarinu at
važiuos į New Yorką apie 
pora i desėtkų pasažierių. 
Bilietų kainos bus nepiges
nės $5,000. 1

Tokie submarinai, kur ne
bus pavojaus, plauks viršum 
vandens, o kur bus pavojin
gesnės vietos, ten plauks pa
sinėrę į vandenį. Anglijos 
valdžia mano,kad Vokietijos 
sumanymas neįvykdomas 
gyveniman, nes tokie sub
marinai labai dideli, tai 
greitai bus galima pastebė
ti kaip ant viršaus vandens, 
taip ir po vandeniu. Vie
nok Amerikos kapitalistai 
subruzdo nejuokais: dar 
submarinas nepribuvo ir ne
atvežė tavorų, o jau laivų ir 
ammunicijos išdirbystės 
kompanijų šėrai pradėjo 
pulti žemyn. Net gelžkelių 
ir automobilių išdirbystės

">atais—-ne, tuomet daug 
blogiau būtų mūsų tautinin
kams ir klerikalams, ir jie 
tą labai puikiai žino. Jie 
taip-pat labai gerai žino,kad 
kiti buvusieji Amerikos lie
tuvių dienraščiai daug dau
giau, negu “Naujienos”, pe
lų talpino, vienok apie tai 
jie nerašė. Žino, kad įvairių 
tautininkų kompanijų laik
raščiai dėl biznio, o ne dėl 
idėjos leidžiami; žino, kad 
dargi jų redaktoriai ten dir
ba, kur jiems gerai užmoka 
(šiandien “Lietuvoj”, rytoj 
“Katalike”). Nežiūrint to, 
akmenį meta į kitus, o save

daroma, ar dėl biznio?
Žinoma, aš negaliu pritar

ti įvairių, apgavingų skelbi
mų, plikų paveikslų, riebių 
juokų ir t. t. talpinimui, ku
riuose jokios dailės nėra,— 
tai, žinoma, tik žemina dar
bininkų laikraštį. Bet ką 
pasakyti, jei tam pačiam 
“Lietuvos” numery, kuria
me taip piktinasi “raudonai
siais biznieriais”, randame 
ir apgavingų skelbimų, ir 
augščiau visa ko, “neapga- 
vingų” Olševskio biznio 
skelbimų, republikonų gar
binimo (skelbimuose?!)...

Aš bent norėčiau, kad ma
no vardu nesinaudotų įvai
rus “dorieji” biznieriai savo 
bizniui ginti.

V. Kapsukas,
' (“Rankpelnis”).

Pasakėme, kad Amerikoj 
buvo religiška laisvė, 
tiesa, bet ne visiškai.
dūkime, kada į Naująją An
glija pribuvo Quakeriu sek
ta, juos ten nepriėmė ir jie, 

(taug KataiiKiystes,vadovaujant Williamui 
Tuomet piligrimai Į Penn’ui,' įsikūrė dabartinėje 
kovą oficialiskai pennsylvanijoj. Gi ir dabar 

Juos pradėjo j.ir phila vadina Quakeriu 
ir, pagaliaus, jie; iniestu. Quakeriai atsisakė 

bėgo nuo tų persekiojimų iš.prisiekti karaliui ir pačią 
Anglijos Olandijon. 1620 m. ppąįj.į suprato žodis į žodį.

Nors angį i kūniška

Tai
Pa-

liekanų.

pirmaSai piligrimų laivas 
pribūna į Mass, valstiją.

Paskui piligrimų seka pu
ritonai, kuriuos, dėl jų reli
giškų pažiūrų, irgi pradėjo 
persekioti. Jie irgi pradeda 
bėgti Amerikon, įsikurdami 
šalę Salemo, visai netoli B o- 7 e i
stono, Mass., valstijoj. 1628 į 
m. Londone įsikuria Mass. I 
kompanija, kurios tikslu bu-1 
vo kolonizuoti dabartinę 
Naują Angliją, l.’ž kelių1 
metų minėta kompanijai 
persikelia iš Londono į i 
Ameriką.

Keikia pasakoti, kad j kolonijų ateiti. An-
km kolonija taų> smarkia! | H jos karališka ‘valdžia pat. 
nekilo, kaip Mass, kolonija. 
Nuo 1630—1640 m. tai yra 
per dešimtmetį į Mass, pri
buvo veik 20,000 ateivių,kas' 
pagal tų laikų transportaci- 
jos būdą, buvo labai daug, ih.aiĮ)

jos skįla į dvi dali: pietuose 
egzistuoja vergų darbas, 
šiaurėje laisvas darbas al- 
ginių darbininkų. Pietuose 
—plantacijos, šiaurėje — 
pramonė ir prekyba.

Juo smarkiau kilo ekono- 
į mišką kolonijų gerovė, juo 
(daugiau veržėsi kolonijos 
tprie pilnos savyvaldos, tuo 
labiau reikėjo joms susi
durti su Anglijos karališka

Tatai turėjo didžiausią į-

sai Anglijos parlamentas, 
Anglijos atsiųstieji guber- 

i natoriai, žiūrėjo į kolonijas, 
j kaipo į paprastas provinci- 
ljas, kurias galima valdytų 

v. . . norima. Tas viskasstačiai negirdėta skaitline. Ikenk6 ne vien savyvaldos
apgyvendi-įprįncipams, ne vjen politiš-Po Mass, ėjo ;

nimas Rhode Island ir 
Conn, valstijos.

Kuomet anglai kolonizavo išleidžiama First Naviga- 
Virginiją, Marylandą, Caro- tion Act, kuriuo svarbiausi 
liną ir dabartinę Naująją tavorai, jų tarpe tabakas, 
Angliją, francūzų akįs buvo 
atkreiptos j Canada. 1608 
m. įsikuria miestas Que- 
beck. Vienok, kolonizacija 
eina labai povaliai. Pabai-

kai liuosybei, bet ir pramo
nei bei prekybai. 1660 m.

gyveno vos keli tūkstančiai 
francūzų.

Olandai pirmutiniai kolo
nizuoja dabartinę New Yor- 
ko valstiją. Patsai dabarti
nis New Yorkas seniau va
dinosi New Amsterdam. Tos 
gadynės Olandija buvo vie
na iš labiausia pakilusių na
cijų pirkly bos žvilgsniu. 
1621 m. buvo įkurta Olandi-

kuri 
ni jų

įkuria gana daug kolo-
pakraščiais Hudson u-
Olandams reikėjo ne
kariauti su raudonvien

odžiais indi jonais, bet ir su 
kaimyniškom anglų koloni
jom. Parubežy visados kil
davo kivirčiai ir karės ir, 
pagaliaus, 1664 m. anglai 
apveikia olandus - kolonis
tus. Tarp kitko, būtinai 
verta įsitėmyt,jog kada ang
lai užėmė dabartinį New

gali būti gabenami vien į 
Angliją. Pradedama nepai
syti vietinių konstitucijų. Į 
Mass, atsiunčiama karališ
kas gubernatorius, kuriam 
pavelyta imti savo valia mo
kesčiai, be vietinio seimo 
pavelyjimo. Ginčų tų vis 
daugiau randasi—tai dėl 
mokesčių ant žemės, tai dė
lei prasikaltėlių, kuriuos 
gabeno iš Anglijos Ameri
kon, tai dėlei teismų ir ban
kų organizavimo ir t. t. Bu
vo visokiais būdais, ypač 
Naujojoj Anglijoj, trukdo
ma pramonė, padėkime, ap- 
rubežiuota išdirbystė iš ge
ležies. Daug smarkiau pa
kilo ginčai, kada Anglijos 
parlamentas nutarė imti 
mokesčius nuo įvairių doku
mentų, visiškai nepklausus, 
ką mano vietiniai žmonės. 
Kolonistai nutarė kovoti su 
ginklais rankose. Karališk 
valdžia atsiuntė juos mal
šinti kariumenę ir įsakė 
tiems patiems kolonistams 
tą kariumenę užlaikyti.

(Toliaus bus). i
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Pijus Krakaitis.

Salaužyta kėdė
svoji Sakykla

ir

EI SANDORIEČIŲ 
PAKALBU IR JŲ 

APRAŠYMO.
Worcester, Mass.

“Amerikos Lietuvio”
“Ateities” korespondentai, 
aprašydami A. L. T. Sando
ros vietinės kuopos prakal
bas, atsibuvusias 16 d. ba
landžio, įtaria A. Bušą, S.’ 
Bakanauską ir kitus sukėli
me “triukšmo”. Iš savo gi 
piisės, kas buvo netaktiška, 

• apie tai nutyli. Aš gi ban
dysiu visapusiškai dalykus 
nušviesti, neteisindamas sa
vęs ir nepasmerkdamas ki
tų.

Laike prakalbų, nuo pra
džios iki pabaigai, visi užsi
laikė ramiai, nors visi kal
bėtojai, girdami patys save 
ir atstovaujančią organiza
ciją, peikė kiek sumanyda
mi socialistus, jų taktiką ir 
platformą, apsilenkdami su 
teisybe.

Pirmiausiai p. Baniulis, 
kalbėdamas apie socialistus, 
pradėjo peikti: “Mūsų bro
liai socialistai nesirūpina 
savo tautos reikalais, bet 
turi tikslu rūpintis viso pa
saulio darbininkais, paverg
tų tautų liuosavimu (pašie
piančiai), patys būdami pa
vergtais, o kitus liuesuos. 
Internacionalas jiems rūpi.
Žiūrėkite, Vokietijos sočia- kia žodis 
listai, prieš karę buvo stip- (paaiškino lotynų kalboj, ką (ti atstovai į susivažiavimą, 
rus, kaip uola, o karei prasi
dėjus viskas pabyrėjo. Tai
gi iš socialistų nėra mums 
ko tikėtis”. Toliaus p. Ba
niulis aiškino, kad Sandora 
rūpinsis emigracijos reika
lais, steigs biurus Vladivos
toke, Chinijoj, Japonijoj ir 
New Yorke; rūpinsis liau
dies švietimu ir kitais kas
dieniniais reikalais, kas jau-čių visuomenei padaryti, to- 

organizacijų dėl ir nekvietė visuomenės”.

gų užmetimų, kad męs, so
cialistai nieko “neveikiam, 
tai mulkiai”.

Aš, be pasigyrimo, pavir
šutiniai paimsiu tik apie tri
jų metų maž-daug nuveik
tus darbus lietuvių visuome
nės dirvoj, neskaitant S.

suprantami platus demokra
tijos principai. Tautinin
kai, šaukdami II savo suva
žiavimą, kodėl gi su tuo ap
silenkė ?

Per spaudą pranešė labai 
trumpu laiku prieš suvažia
vimą; visuomenės visiškai 
nekvietė; suvažiavo atskiri 
biznierai, profesijonalai ir 
kiekvienas atstovavo pats 
save ir savo profesiją. Iš'prakalbų, gvildenančių poli- 
apie 80 delegatų tik 3 buvojtiką, ekonomiją ir darbinin- 
su įgaliojimais. Tai kurgi ikų reikalus; 10 moksliškų ir 
ča tie “platus demokratijos'apie . sveikatą prelekcijų; 
principai”, apie kuriuos taip,du mas-mitingus, kuriuose 
saldžiai kalbat ir į savo pro- priėmė protesto rezoliucijas 
gramą susidėję turite? Ko-Įprieš Burnett’o bill ių i r prieš 
kią moralę teisę turėjote vi-[karę su Mexika 1914m.;kuo- 
suomenės vardu veikti, ne- pos agentas užrašė įvairių 
pasiklausę jos? 
tuos palčius dem. 
sumindžiojote, o 
ir raštuose apie j 
džiai kalbate, 
išjuokimas!” 
pasakiau. (Ir tame tai mū
sų tautininkai mato “triukš-[laikui išauklėjo iki 300 na- 
madarį” “Am. Liet.” N16,'rių. T. M. D. 1913 m. kuo- 
“Ateities” koresp. Šis-ir-tasĮpą atgaivino ir paėmė į sa- 
N48 “pirmos klesos skanda
listai, social-skandalistai 
burnas perkreipę, 
vertę, kaip arkliai

Viršminetu laiku socialis
tų kuopa surengė apie 50

Praktikoje laikraščių tūkstantį suvirš; 
principus visokio turinio moksliškų 
žodžiuose|knygų išparduota už $500; 
juos sal- 1912 m. Susivienyjimo kuo- 

Tai liaudies pa socialistai paėmė į savo 
Tiek tai aš .rankas besmunkančią nuo 

.koto su 40 nariu ir iki šiam | V t

!vo rankas su šešiais nariais, 
o dabar randasi suvirš 70.L. 

įkiš iš- D. L. D. sutvėrė ir išauklėjo 
ir t. t. iki 68 narių. Daugelį vei- 

[kalų scenoj pastatė, surengė 
Kągi į tuos mano klausi-Į daugybę visokių pramogų ir 

mus atsakė tautininku kai-į t. t. C 1 ’ 
bėtojai? Ogi štai ką: 
Baniulis, išdidžiai atsistojęs, Į minėsiu! 
sako: “' 
nentas, nesupranta, ką reiš-[organizavo 10 įvairių drau- 

demokratiškumas gijų, nuo kurių buvo pasiųs-

O kiek veikia įvairiose 
: p.!draugijose, kurių čia nc- 
--- a Kilus klausimui

Tas ponas mano opo- apie II Am. Liet. Seimą, su- 
1,,. .„US I rn.rrnn Išnirsi 10 IvnJinn rlvn'ii.

reiškia žodis demoerato).! Įsteigė L. Š. F. skyrių, ku- 
Tas ponas nežino, kad suva
žiavimas buvo tiktai tauti
ninkų, o ne visuomenes. Tas
ponas nežino, kad pas mus, dolerių sušelpimui nuo ka- 
Amerikos lietuvius,
tris srovės ir kam dar be-jštaiužvi
reikalingai šaukti kitų sro-Įsą tą vargą nuo atvykusio 
vių žmones. Ir tautininkai ’ iš Rusijos pilno egojizmo 
nenorėjo bereikalingų iškas- inteligento reikia viešai

ris iki šiam laikui besidar
buodamas visokiais būdais 
surinko apie du tūkstančiu

nukentėjusių. Ii 
t ta triūsa, už vi- V A. e '

Fotografams my 
letojams.

Kad prigelbėti savo vien
taučiams susipažinti su fo
tografijų darbu, esu para
šęs knygą, iš kurios norin
tis pats per save lengvai ga
li viską sužinoti.

Pastaruoju laiku, kokia 
tai neva “kompanija” garsi-.

tuviui kalboje “Kiekvienas 
gali būti fotografistu”, ku
rią pardavinėja po vieną do
lerį; Ši “knyga” yra ma
žiuko formato, 16 pusk, iš 
angliško versta brošiūrėlė, 
kurios gaunamos veltui,per
kant vaikų aparatą (kame
rą), vertės nuo 1 iki 3 dol.

(Pabaiga).
•naturališka, ar kas kitas kenkė, vienok Sta
sys jautėsi save nelaimingu. Dėlei to jisai 
tankiai nebūdavo namie. Jo moteris, likusi 
viena, verkdavo, jautėsi nelaimingiausia 
pasauly. Dar aršiau ją sugraudindavo na- 
iviškas persitikrinimas, būk visame kame

davo kuomet šešėlis ant jo, ji per ašaras 
stengdavosi save pertikrinti, jog tai negali- 

I mas daiktas, kad jos aniuolukas (jį taip
Stasį vadindavo viena sau) būtų kaltas.

jisai su Alena taip atvirai kalbėjosi apie 
visokias, taip sakant, širdies slaptybes. 
Visa jų kalba sukinėjosi apie meilę tarp 
vyro ir moteriškės. Stasys karštai gynė

Apart to, pats vertimas .yra prje visokių prakilnių siekių, apie meilės 
tokis, kad net ii’ žinančiam 1 galę, kuri, turėdama nors krislelį užuojau- 
nieko negalima suprasti, a- tos, gali žmogų nelaimingą, girtuoklį ir 
pie ką ten kalbama. (Labai tinginį padaryti naudingu draugijos nariu, 
teisingai p. J. Kačergius jj gj gana pasekmingai (bent taip Stasiui 
“Laisves” No. 42 apie tą atrodė) stengėsi išdėstyti savo nuomone, 
“knygą” tarp kitko sako: būtent tokia meilė, kuri gimsta pas jauni- 
“Nera nei ką kritikuoti . ma dviejų lyčių, nėra ideališka ir negali tu- 

Pasirodo, kad ši apgaviu- nieko bendro su taįa meile, kuri riša ui_ n i, „-i r ___ * . . .... . • . .
mą dviejų lyčių, nėra ideališka ir negali tu

seniai kitų 
praktikuojama.

p. Šalčius skaitė sandorie- 
čių (Naujosios Anglijos) 
platformą ir kiekvieną 
punktą atskirai

Toliaus S. Bakanauskas, 
pasiprašęs balso, pradėjo 
kalbėti: “Jūs sakote, kad 

_______ Sandora pradės rūpintis e- 
aiškino,; migracijos reikalais, apšvie- 

duodamas ilgus išvedžioji- ta ir t. t., mums yra žinoma, 
pabrieždamas apie kad emigracijos reikalais 

demokratijos rūpinasi Susi vieny jimas 
Lietuvių Amerikoje ir tam

mus, 
plačiausius 
principus.

Po prakalbų, kaip ir visa- tikra draugija. Jūs tom or
da, Worcesteryje kalbėto- ganizacijom pastosite kelią, 
jams duodami klausimai, įĮApšvieta rūpinasi T. M. D. 
kuriuos jie mandagiai atsa
kinėja, ypatingai Dr. Matu
laitis, drgg. Michelsonas ir 
Pruseika, visuomet reika
lauja klausimų. Taip ir po tik mulkinimas žmonėm a- 
šių prakalbų J. Matijošaitis! kių”. Tokią nuomonę iš
davė klausima: “Kokiais ke- reiškė vienas S. Bakanaus- 
liais manote eiti prie pla- kas. 
čiųjų demokratijos princi
pų”? p. Šalčius atsakė: čius ir pradėjo šaukti: “Jūs 
“Visą laiką buvo apie tai girdite, ką jis sakė, kad mū- 
aiškinama ir jis nesuprato-; su darbas--tai mulkinimas, 
te.” Aš protestuoju prieš tai!

Mane irgi užinteresavo Aš nepriklausau prie mui
tas ėjimas prie plačių demo^kių! Męs tyri, mūsų idealai 
kratijos principų, bet kad skaistus! Aš už tuos idea- 
negavus to paties atsakymo, 
kaip kad Matijošaitis, tai 
aš, duodamas tą patį klausi
mą, paėmęs kelis faktus, pa
dariau trumpus išvedžioji
mus, nes žinojau,kad ne taip 
yra daroma, kaip kalbama. 
Aš čia atkartosiu viską, ką 
sakiau fr ko klausiau. Štai 
mano žodžiai: “ 
žinoma, kad jeigu atsitinka 
kokis nors svarbus klausi
mas tautoj, organizacijoj,ar 
srovėj, kurio negalima iš
rišti per* korespondencijas, 
ar mažesnėmis grupėmis sistojęs p. Blažis (kalbėto- 
žmonių, tuomet būna pakel- j<is), iškėlė savo “didvyriš- 
tas klausimas viešafl (nekal-jką” kumštį ir pasakė: “Nie- 
bu, kur yra negalima) per kas daugiau balso negausi- 
spaudą, kad reikalingas su-Į te”! Daužydamas kūmščia 
važiavimas. Ir p® ilgi) artį stalą, liepė publikai eiti 
trumpų diskusijų, jeigu tas ' 
pasirodo reikalingu—įvyks
ta. Miestai, kaimai, draugi
jos, kuopos šaukia susirin- 
kimife, renka atstovus, duo- 

rda įgaliojimus ir siunčia su
važiavimam Taip buvo šau
kiamas 1905 m. Vilniaus 
Seimas, taip buvo I Ir II A- 
merikos Lietuvių Seimai 
Šaukiami. Tame tai man ir

gijom manote irgi kenkti.
“Čia daugiaus nieko nesi

mato tame jūsų darbe, kaip

Tuomet pašoko p. M. šal

lūs stovėsiu, kad ir žemė 
pliš! Ką jūs nuveikėte iki 
šiol?! Kur jūs darbai?! 
Parodykite! Jeigu jūs nieko 
neveikiat, tai jūs mulkiai 
(publika pradėjo kojom 
trypti ir iš visų kampų 
šaukti: “nustok, nustok”!) 

“Leiskite mums gyvuoti, 
Mums yra Į męs norime veikti ir t. p.”, 

p. Šalčius “prisilaikydamas” 
estradiškos etikos ir inteli
gentiškumo, išbėręs savo 
“perlus”, atsisėdo. Daugu
mas dar prašė balso, bet at-

inteligento reikia 
nuo estrados priimti tuos 
“perlus”, “kad jūs nieko ne
veikiai, tai esat mulkiai”.

Negana to, “Vienybė Lie
tuvninkų”, talpinant viso
kius nesąmoniškus šmeiž
tus, kokius tik tegali talpin
ti žemiausios rūšies laikraš
tis, kobjauriausiai apjuodi
na savo idėjos priešus ir 
šaukia, kad L. S. Sąjunga 
nubaustų savo 40 kp. drau
gus už surengimą “skanda
lo”, šaukia į visą visuomenę, 
kad siųstų protestus prieš 
tuos pačius L. S. S. 40 kp. 
narius. Ką bendro turėjo 
40 kuopa, jeigu kas davė 
klausimus? Kuomi yra kal
ti socialistai, jeigu kalbėto
jai, atsakinėdami ant klau
simų, įsikarščiavę patys vir
to nuo pagrindų ir publika 
plojo rankomis ir juokėsi? 
Nes tai ištikrųjų komedijos 
ir buvo. Patys sukėlę 
triukšmą, nori ant kitu su- 
versti bėdą. Jei koks as
muo prieš prakalbas išsita
rė, kad duos kalbėtojam 
klausimus, ir jeigu koks 
kalbėtojų pataikūnas pri
plepėjo nesąmonių, o tie na
bagai įsivaizdino dievai žino 
ką ir, vos išgirdę klausimą, 
kas visur yra paprastu da
lyku, pradėjo kryžiavo tis 
ant pagrindų vienas po ki
tam ir tuomi patys sukėlė 
triukšmą, tai dabar iš visų 
pajiegų šaukiama, kad L. S. 
S. 40 kuopa surengusi 
trįbikšmą, *

Aš manau, kad L. S 
40 kp. pareikalaus iš jūsų 
faktų prirodymui, o to ne
padarius, pamatysime, kam 
tie visi perlai priklauso.

A. A. Bušas.

tą

lauk, nors pirmininkas ne
sakė nieko, tik vėliaus pa
aiškino, kad daugiau balso 
negaus niekas. Tai ir po vi
sam.

Ir aš nemanau, kad nei 
vienas, prisilaikantis teisy
bės, negalėtų užginčyti, kad 
ne taip buvo.

Bet man dar rūpi atsaky
ti p. Šalčiui ant jo neteisin-

LEKCIJA PAGELBĖJO.
Ponia Zenger Chicago j 

skaitė lekciją apie apsisau
gojimą nuo užsiveisirno, ku
rioj nurodinėjo netikumą į- 
statymų, draudžiančių vie
šai skelbti, kokiais būdais 
galima apsisaugoti. Dabar 
Chicagos daktarų draugys
tė nutarė kreiptis į kongre
są, kad tas įstatymas būtų 
panaikintas.

ga “knyga”—brošiūrėlė yra 
plačiai garsinama, tad, be 
abejo, daugelis tapo apgau
tais, kas labai užkenkė išlei
dimui mano knygos; mat, 
sykį žmogus tapo suviliotu, 
tai sunku jį antru kartu be- 
perti krinti.

Kadangi išleidimas to
kios knygos apsieina labai 
brangiai, viena, kad reika
linga daug paveikslų at
spausti, kas ypač šiuom lai-

i šeimynišką gyvenimą. Karštai įsimylėję 
vaikinas ir mergina randa didesnį smagu
mą, kuomet nesimato ir tankiai pati stato 
išmislytas kilpas, kurių dėlei būk negalima 
jiems matytis. Ta meilė turi pranykti, 
kuomet jiedu tampa surišti amžinai įstaty
mais ir čia būtinai turi gimti naujos rūšies 
meilė...

Stasys, važiuodamas namo, sėdėjo pa
lei atidarytą langą. Puiki, saulėta diena. 
Žmonių minios skubinasi tai vienur, tai ki
tur. Skubina, bėga vienas už kito ir visai 

Inedirstele vienas į kitą. Gal jie pamiršo,
ku yra labai brangu, o ant- ka(j neilgas ju gyvenimas ant žemės? štai 
ra, tai daug spausti neužsi- - - • • *. ‘tas jaunas, dailus vaikinas pr
moka, nes kaipo profesiona-1 jr nej nedirstelėjo jam Į veidą . Kodėl?, O 

ir paskutinį 
e. Paskutini v

liška knyga yra tik tam labai galima, kad pirmutini 
naudinga, kuris Juonį Inte- [ kartą jisai jį mato savo aky 
resuojasi. . Iš to aišku, kartą, numirs, persiskirs amžinai ir nei žo- 
kad išleidėjui jokios naudos neprataria vienas kitam. Kodėl taip? 
nebus, lodei, kurie norite jr kaip tas viskas veidmaininga, nemalonu, 
įgyti tokią knygą, kad susi-: šlykštu, šlykštu ir nemalonu f

Pasigirdo balsas: “Monroe gatvė, per- 
pramokus, SgSt anį Long Belt kam reikia!” Stasys 

■ greitai išlipo iš karo ir atsistojo ant šaly- 
. Ten pat laukė ir daugiau publikos:

pažinus su fotografijų dar
bu ir per save ] 
malonėkite greitai atsišauk
ti, kad aš žinočiau maž-daug1 gatvio. r- - - - - 
kiek egzempliorių tos kny- jaunų, sveikų ir ligujistų. 
gos spausdinti. Knyga bus ...... Ž................ ....................
vidutinio formato, turės a- 
pie 100 puslapių ir nebran
gesnė bus, kaip $1.00.

Laukdamas jūsų praneši
mų, pasilieku . *

R. Kručas,
795 Manhattan Avė.,

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Atvažiavo 
Mantus—ir 
jas”! Kada pasibaigs karė 
ir pradės tūkstančiai kai
miečių traukt Į Ameriką, 
kiek tada męs kalbėtojų tu
rėsime!

Gui de Maupassant.

Valkata.
(Vertė švenčioniškis).

Jau keturiasdešimts dienų, kaip jis 
klaidžioja bejieškodamas darbo. Jis savo 
tėvynę Lamanše turėjo apleisti iš priežas
ties bedarbės. Dasigavęs iki dailydės pa- 
gelbininko, turėdamas dvidešimts septynis 
metus amžiaus, geras ir energiškas darbi
ninkas, vyriausias savo šeimynoj sūnus, 
priverstas sėdėti susidėjęs rankas namie ir

Lietuvos j maitintis iš kitų rankų darbo vien tik dėl 
• “garsus kalbėto- to, kad nėra darbo. ‘ XT *V1-----

*
*

išrėžė net tris

So.

*
“Keleivis” 

špaltas Brooklyno tautie
čiams už jų kokias ten re
zoliucijas” ir norėjimus “pa
kenkti* L. š. F.”. ‘Nuo “Ke
leivio” to nesitikėjau. Tie 
“tautininkai” yra Sirvydas 
ir jo keli bernukai ir “Ke
leivis” atkreipia į tai atydą. 
Kas jau būtų, jei “Keleivis” 
pradėtų kritikuoti ir pos
muoti su visais bernukais?

* *
G vai tas, ratavolčite!

Bostono socialistai ir laisva
maniai “apskundė” katali
kus airišiams (kuriuos ke- 
mešiniai vadina “įžymiais 
amerikonais”), kad jie 
talikai”. Kaip išrodo ir ke- 
mešiniai atjaučia, jog neuž
ilgo pavadinęs žmogų “kata
liku”, gali į sprandą gauti, 
nes tai įžeidimo ir pažemi
nimo vardas. Paprastai 
Kemėšis plūsta Šliupą ir jo 
draugus, bet pas “ameriko
nus” jis norėtų būti “ne ka
taliku”.

Biskį gadynė'!
Fritzas. .

Namiškiai pradėjo 
šnairuoti, nes negalėjo išsimaitinti. Tiesa, 
jo dvi jaunesnės seseris dirbo, bet gavo to
kią mažą užmokestį, kad jokiu būdu iš to 
negalėjo visi išsimaitinti.

Jis nuėjo į biurą ir sekretorius jam 
pranešė, kad vidurinėse provincijose darb
daviai reikalauja darbininkų.

Jis gavo pasportą, paliūdyjimą, pasi
ėmė su savim septynis frankus pinigų, su
sirišo į mėlyną skepetaitę darbinius batus, 
kelines ir marškinius, užsimovė ant lazde
lės tą ryšulėlį, užsidėjo ant pečių ir leidosi 
kelionėn. . *

Jis, be jokio poilsio, ėjo begaliniais ke
liais dieną ir naktį, didžiausiuose karščiuo
se ir lietuj, bet vis negalėjo surasti tokios 
laimingos provincijos, kur darbdaviai rei
kalautu darbininku.V *-

Išsyk jis atkakliai spyrėsi nuo kitų 
darbų ir jieškojo tik dailydės, nes tai jo 
amatas. Bet visose dirbtuvėse ir »uo visų 
darbdavių, kur tik jis nesikreipdavo, gau
davo vieną ir tą patį atsakymą: “Ką tik ap
leidom kelintą darbininkų, nes darbas su
mažėjo”. Kada išbaigė visus pinigus, tai 
nusprendė griebtis už bile kokio darbo.

Ir kuo jis nebuvo? Per tą laiką jis

mūrininku, ir malkų skaldytoju, ir kalkių

ir už tą visą gaudavo labai menką užmo
kestį. Mat, neturėdamas pinigų, eidavo 
pas ūkininkus, ir pusdykiai siūlydavo jiems 
savo triūsą. Nepaisant ( tai, kad jis dirbo 
už pusdykį, negaudavo dirbti ilgiau, kaip 
tik tris dienas į savaitę. Dabar jtiu čiela 
savaitė, kaip negauna jokie darbo ir maiti
nasi duonos šmoteliais, kuliuos paduoda 
mielaširdingos ūkininku mo-berįs-.

Artinosi vakaras, Žakas Randelis, pa
vargęs, jausdamas kojų silpnumą, tuščiu 
pilvu, ėjo basas šalykeliu, nes čėdijo savo 
paskutinius batus. Tai buvo rudens laikas, 
subatvakaris. Vėjas švilpė, kaip pašėlęs, 
nešdamas padangėmis pilkai-tamsius debe
sis. Matėsi, kad greitai pradės lyti. To
kiam vėlam laike ir dar subatos vakare, ap
linkui nesimtė nei gyvos dūšios. Vietomis 
laukuose matėsi pajuodavę kūgiai iškultų 
šiaudų, laukai išrodė visai tušti.

Randelis jaute vilkišką alkį, kuris pri
verčia net ant žmogaus užpulti. Kadangi 
buvo nepaprastai pailsęs, tai stengėsi ženg
ti dideliais žingsniais, kad mažiau jų pa
darius. Galva pasidarė sunki, kraujas pa
ausiuose pradėjo tvaksėti, akys paraudo, 
burna išdžiūvo ir jis instinktyviškai spaudė 
savo rankoj lazdą, norėdamas užpulti ir su
mušti tą, kuris tik pasipainios po kojų.

Eidamas pradėjo žvalgytis po bulvie
nas, ar nepamatys kur nors pasilikusią bul
vę. Jeigu tik rastų nors keliatą bulvių,tuo
jaus pasiimtų sausų šakelių, susikurtų šaly 
kelio ugnį, išsikeptų jas ir puikiai pavaka
rieniautų ir sykiu apsišildytų.

Bet bulvės jau seniai nukastos ir bul
vienose nieko negalima surasti. Jam pri
siėjo pasinaudoti žaliais pastarnokais, ku
riu dar keliata surado nenuraktu.

Paskutinėmis dienomis jis, netekęs jie- 
gų ir kankinamas bado ir minčių, pradėjo 
balsiai pats su savim kalbėti. Iki šiam lai
kui jis, paprastai, labai mažai mislydavo ir 
stengdavosi neeikvoti bereikalingai savo 
proto, kad paskui jį sunaudojus patobulini
mui amato.

Bet nuoilsis, energiškas jieškojimas ne
surandamo darbo, atsakinėjimai, pajuoki
mai, paniekinimai, atsinešimai žmonių, 
kaipo prie valkatos, nuolatinis klausinėji
mas: “Kodėl tu apleidai savo tėvynę?” pik
tumas, kad gabaus daily dės rankos neturi 
darbo, prisiminimai apie tėvus, kurie pasi
liko namuose taipgi be skatiko—visa tai 
pradėjo išsiveržti rūstus protesto žodžiai,

su savim.

m as i akmeni koją ir 
v o:

3

“Tai nelaimė... tai nelaimė... kiaulės.., 
daleidžia prie to, kad žmogus turi badu 
stipti... ir dar dailydė... kiaulės... nei ska
tiko... nei skatiko... štai dar lietus... kiau-

Jis piktinosi iš neteisingumo likimo, 
kuris žmogų privedo prie tokio padėjimo, 
pyko ant žmonių, pyko ir ant gamtos, kad 
ji tokia neteisnnga, žiauri ir be 
mo kankina žmones i

Besiartindamas prie kaimelio ir maty
damas rūkstančius iš kamino dūmus, su
kandęs dantis kartojo: “Kiaulės!... verda 
vakarienę, o čia žmogus badu stimpa”.M 
Nepamislydamas apie kitą žmonių neteisy
bę, kuri vadinasi vagyste ir apiplėšimu, jis 
pasirengęs buvo įpulti į pirmą namą, už
mušti visus jo gyventojus ir atsisėsti už jų

“Ir kaip jie sau persistato, ar aš nepri
valau gyventi,—klausė pats save,—jeigu jie 
mane atiduoda bado mirčiai... Juk aš dau
giau nieko nereikalauju, kaip tik darbo... 
kiaules”!...

Badas, visos kančios, visi tie nesma
gumai, kokius jis turėjo, pradėjo atsiliepti 
ant jo proto ir jis ėmė keistai sau protau
ti: “Aš pilną teisę turiu gyventi todėl, kad 
kvėpuoju, o juk oras priklauso visiems, to
dėl jie ir neturi teisių palikti mane be duo
nos kąsnio”.

Iš dangaus krito smulkus rudens lie
tus. Jis atsistojo ir praniurnėjo: “Tai ne
laimė, dar čiela mėnesį turiu eiti, kad pasie
kus savo namus”... Jis ištikrųjų grįžo na
mo, nes suprato, kad savo kaime, kur jį vi
si pažįsta, galės greičiau gauti bile kokį 
darbą, negu svetur, kur į jį visi žiūri, kaipo 
į kokį valkatą.

Kadangi savo kaime negalės gauti dai
lydės darbo, tai griebsis tokio, kokis tik pa
puls: degs kalkes, kas revus ir skaldys ak
menis. Jeigu uždirbs į dieną ir 20 sue, tai 
visgi badu negalės numirti. *

Kad nebėgtų vanduo už kalnieriaus, jis 
paėmė antskaruką, kuris pirmiau buvo no
sine skepetaite ir aprišo kaklą. Bet greitai 
pajuto, kad tas antskaris peršlapo ir van
duo vėl pradėjo bėgti už kalnieriaus. Ne
trukus buvo visas permerktas. Jis apsi
dairė aplinkui save, pasižiūrėjo į savo su
driskusius drabužius ir nuleidęs galvą, sun-

tie, kurie neturi jokios prieglaudos.
Užstojo tamsi naktis, padengdama juo

da dangstė visus laukus. Toli pievoj jis pa
matė kokį tai juodą kupstą—tai karvė lau
ke gulėjo.- Tuo jaus peršoko per tvorą ir 
pradėjo bėgti prie to kupsto, nežinodamas 
nei pats, kodėl jis taip daro.

Kuomet prisiartino prie karvės, tai jis 
pakėlė savo didelę ir sunkią galvą ir pradė
jo į ją žiūrėti. Jis pamislijo: “Jeigu dabar

(Toliaus bus).
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Edgar Poe.

Šulinys ir Švytuoklė.
(Pasakojimas iš inkvizicijos laikų).

Vertė J. Stropus.

OV3K

KORESPONDENCIJOS
buvo užlenkti augštyn, o apatiniai ašmenįs 
išgaląsti, kaip britva. Ir sunkumu ir mas- 
syviškumu jinai taipgi britvai panešėjo: 
prie ašmenų plona, o augščiau stora. Ta 
švituoklė kabojo ant storos geležinės laz
dos ir švilpdama svyravo.

Aš negalėjau daugiaus abejoti apie li
kimą, kokis buvo man žiauraus vienuoliu fc.7 c-
išradingumo skirtas. Inkvizicijos tarnai 
patėmijo, jog aš atradau ir išvengiau šuli
nį, kurio kančias jie tokiam drąsiam, kai)) 
aš, eretikui skyrė. Šulinys, kuris ir praga
re svarbią role lošia, skaitosi augščiausiu 
visų bausmių laipsniu. Aš visai netikėtai 
išsivadavau nuo puolimo į šulinį, bet aš ži
nojau, jog mokėjimas pakeisti kankinimą 
užmačiomis ir nelauktinybėmis buvo svar
bia šaka visos tos fantastiškos slapti) baus
mių sistemos. Po nenusisekimui bandymo 
užmušti mane puolimu į šulinį, mesti mane 
tenai nebuvo jų velniškuose pienuose; reiš
kia, aš buvau skiriamas, — ir šį sykį be jo
kios išeigos,—kitai, saldesniai mirčiai. Sal- 
desniai! Man norėjosi šypsotis nuo to keis
to žodžio pavartojimo.

Kam pasakoti apie ilgas, baisias valan
das, baisesnius už pačią mirtį, kurių bėgy 
aš skaičiau švituoklės judėjimus? Linijo
mis, coliais jinai išlėto leidosi žemyn, bet 
tą leidimąsi galima buvo tik po tūlo, am
žiais išrodžiusio laiko patėmyti; vienok ji 
nuolat leidosi vis žemiau ir žemiau. Ėjo 
dienos, praėjo, gal būti, net kelintas dienų, 
ir dabar jinai jau arti manęs siūbavo, ir 
aš jaučiau jos daromą oro judėjimą. Aš
traus plieno kvapas lindo man į nosį. Aš 
meldžiau dangaus, aš įgrisau jam savo 
maldomis,—greičiau nuleisti žemiau. Aš 
tapau bepročiu, pasiutai!, aš stengiausi pa
sikelti, pulti pasitikt baisi) krutantį budeli. 
Ir paskui, ūmai visiškai nusiraminęs, aš 
gulėjau, šypsodamasis blizgančiai mirčiai, 
kaip kūdikis šypsotųsi brangiam žaislui.

Užstojo naujas visiško sąmonės nustoji- 
mo perijodas, bet gana trumpas, kadangi, 
pabudęs, aš nepatėmijau, kad švituoklė bū
tų žymiai nusileidusi. Bet, gal būti, aš ir 
ilgai buvau be sąmones, nes aš labai gerai 
žinojau, jog kažkokie nelabieji patėmijo 
mano ąpalpimą ir galėjo sustabdyti švituo
klės judėjimą. Atsigaivinęs, aš pajaučiau 

’ žymą ir silpnumą, — neapsakomą 
susimaišymą ir silpnumą, tarsi po ilgo ap
mirimo. Nepaisant, vienok, jokios baimės, 
žmogaus organizmas reikalauja maisto. 
Su dideliu vargu ištiesiau aš, kiek man lei
do suraišiojimas, kairiąją ranką ir paėmiau 
likusį šmotelį, kurį paliko man žiurkės. 
Toje minu toje, kuomet aš kėliau jį prie lū
pų, man žybtelėjo neaiški linksmybės — 
vilties mintis. O vienok, kas galėjo būti 
bendro tarp manęs ir vilties? Tai buvo ne
aiški mintis: žmogui tankiai tokios mintįs 
švaistosi, ir jos taip ir pasilieka neaiškio
mis. Aš jaučiau tiktai, jog ta mintis 
džiaugsminga, mintis apie viltį; bet taipgi 
jaučiau, jog ji, lig negimusi, numirė. Vel
tui aš stengiausi ją atkartoti, pagauti. Il
gos kankynės veik apsvaigino mano pri
gimtas proto jiegas.

Švituoklė siūbavo skersai mano kūną. 
Aš mačiau, jog ašmenįs buvo taip pakreip
ti, kad perpjauti man širdį. Jinai perpjaus 
mano ploščiaus audeklą, ir paskui pjaus to
liau ir... toliau. Nežiūrint baisaus ploto, 
kurį švituoklė jau perėjo (pėdų trisdešimts, 
o gal ir daugiau), ir energiškai švilpiančių 
jos siūbavimų, kurie galėtų net metalinę 
siena perpjauk ištikrųjų gi pirmose minu
tėse jinai galėjo perpjauti tik mano ploščių. 
Ir ant tos minties aš sustojau. Aš nedrį
sau toliaus mąstyti. Aš su tokiu įtempimu 
tos minties laikiausi, tarsi norėjau tuo į- 
tempimu sustabdyti švituoklės leidimąsi. 
Aš stengiausi persistatyti net tą garsą, ku
rį padarys ašmenįs, pjaudami mano ploš- 
čiy, persistatyti, kokį savotišką ir gilų į- 
spūdį ant nervų padarys trynimas! į aude
klą. Aš mąsčiau apie tas visas smulkme
nas, kol mano mintis visiškai nepailso.

Jinai leidosi vis žemiau ir žemiau. Aš 
radau skausmingą užsiganėdinimą, suly
gindamas greitumą jos judėjimų iš vir
šaus žemyn su greitumu judėjimų iš vie
nos šalies į kitą, iš dešinės į kairę; prie to 
jinai nueidavo toli, toli, ir paskui vėl grįž
davo artyn, kaip tigras. Aš juokiausi ir 
kaukiau paeiliui, žiūrint, kokia mintis per- 
sverdavo.

Žemiaus,—neatmainomai, begailestin- 
gai, vis žemiau! Ji siūbavo jau per tris 
colius nuo mano krūtinės! Aš visomis pa- 
jiegomis bandžiau paliuosuoti.savo kairią
ją ranką. Ji buvo neaprišta, tik pradedant 
nuo alkūnės. Aš su dideliu vargu galėjau 
tik ištiesti ją prie bliūdo ir paskui prie bur
nos,—ir daugiau nieko. Jei aš būčiau ga
lėję pertraukti apryšį augščiau alkūnės, aš

būčiau nutvėręs švituoklę ir pasistengęs ją 
sulaikyti. Su tokiu pat pasistengimu gali
ma buvo bandyti sustabdyti ledyno slinki
mą.

Vis žemiau!—nuolat neatmainomai, vis 
žemiau! Aš sunkiai dūsavau, drebėjau ir 
mėšlungiškai traukiausi su kiekvienu jos 
siūbavimu. Mano akįs su beprotiškiausių 
nusiminimu sekė švituoklės judėjimą; jos 
mėšlungiškai merkėsi švituoklei artinantis, 
nors mirtis būtų buvusi palengvinimu, — 
ach, kokiu palengvinimu! O vienok aš vi-

PITTSBURGH, PA. 
Protokolas.

21 d. gegužes buvo konfe
rencija Pittsburgo ir apie- 
linkių draugysčių, “All Na
tions” banko svetainėj, S.S.

sais nervais drebėjau nuo vienos tik min-»Pittsburgh, Pa. Konferen- 
ties, jog užteks tai mašinai nusileisti per ciją atidarė K. Varašius 2 

vai. po pietų. Mandatų pri
ėmimui paskirta J. Rinkas 
ii- F. Pikšris. Delegatai 
pribuvo nuo šių draugysčių':

ties, jog užteks tai mašinai nusileisti per 
kokį mažą rentei), kad perrėžti mano krū
tinę tuo aštriu blizgančiu peiliu. Drebėti 
ir trauktis mane vertė viltis. Taip, viltis, 
—viltis pergali net kankinimų laike; ji 
šnibžda mirtin nuteistųjų ausin, net pože
miniuose inkvizicijos kalėjimuose.

Aš mačiau, jog po dešimties, dvylikos 
susiubavimų plienas palytės mano drapą- 
nas, ir su tuo patėmijimu mano galvoje už
stojo visuotina nusiminimo ramybė. Pir-

B. Kanišauskas, A. S imu n a- 

mauskas. J. K. Mažiukna.

to dieni), aš pradėjau mąstyti. Man atėjo 
į galvą, jog juosta, kuria aš buvau apvy
niotas, buvo iš vieno šmoto. Pirmas aš
traus pusmėnulio prisituokimas prie kurios 
nors juostos dalies, turėjo ją perpjauti ir 
atliuosuoti ant tiek, kad aš galėčiau išliuo- 
suoti kairiąją ranką ir su ja paleisti juos
tą nuo viso kūno. Bet kaip baisus išrodė 
aštrieji ašmenįs! Ir mažiausias sukrutė- 
jimas galėjo atimti gyvastį! Ar galima,kad 
numylėti budelio tarnai šitokio atsitikimo 
nepermato ir jo neperspėjo? Ar galėjo bū
ti tikėtina, kad juosta būtų ant mano krū
tinės toj vietoj, kurią turėjo paliesti švi
tuoklė? Drebėdamas iš baimės, jog mano 
silpnutė ir, ištikrųjų, mano paskutinė vil

trušaitis, A. P. L. A. S kuo
pos-—K. Stravinskas, J. An
driuškevičius ir J. Mickevi
čius, S. L. A. 120 kuopos — 

kuopos—V. Rinka

konis, A. P. L. A. 2 kuopos 
—Ig. Rasinskas ir F. Pikš-

P. Samulionis ir J. Zubela,

J. Galgminas ir A. Jankaus
kas, Lietuvos Sūnų iš Wil-

savo krūtinę. Juosta tampriai dengė vi
sus mano sąnarius, visą mano kūną, apart 
vietos, paskirtos žudančio pusmėnulio ke
liui.

Led tik aš nuleidau galvą, aš pajutau,

Gausiai pavadinau neišaiškėjusia dar puse 
tos minties apie išsigelbėjimą, apie kurį 
aš jau minėjau ir kurio antroji pusė klai
kiai plūduriavo mano smegenįse tuomet,

Dabar man matėsi visa mintis čielybėje — 
silpna, vos matoma, led apsireiškusi min
tis, — bet visgi čielybėje. Su nusiminimo 
energija aš tuojaus ėmiausi ją vykdinti. \

Visų pastarųjų valandų bėgy žiurkės 
taip ir knibždėjo aplink lentą, ant kurios aš 
gulėjau. Jos grūdosi begėdiškai, godžiai 
žiūrėdamos ant manęs savo raudonomis a- 
kimis, tarsi laukė, kol aš nustosiu judėjęs, 
kad padaryti mane savo grobiu. “Prie ko
kio ėdalo,—aš maniau,—jos tame šuliny 
priprato?” y- ••,.x. • .'i

Jos suėdė inde viską, apart mažo šmo
telio, nežiūrint visų mano pasistengimų jų 
neleisti. Mano ranka jau iš papratimo nuo
lat leidosi į indą, ir galop vienodumas judė
jimų jau jų nebaugino. Atkarus žvėriukai 
iš godumo tankiai kandžojo savo aštriais 
dantimis mano pirštus. Riebiosi ir sūrios 
mėsos liekanomis aš drūčiai ištryniau juos
tą visur, kur tik galėjau pasiekti, ir paskui, 
nuleidęs ranką ant grindų, gulėjau nekru
tėdamas, stengdamasis net nealsuoti. Iš- 
pradžių rijūnai buvo nustebinti ir išgąs
dinti permaina,—sustojimu judėjimo. Jos 
pabūgo ir atsistraukė. Tūlos nuėjo net į 
šulinį, bet tas tęsėsi tik minuta. Aš neap
sirikau,pasitikėdamas jų aprimimu. Patė- 
mijusios, jog aš nekrutu, dvejatas pačių 
drąsiųjų žiurkių užsirioglino ant lentos ir 
pradėjo uostinėti juostą. Tas buvo ženklu 
visuotino užpuolimo. Iš šulinio iššoko nau
ji būriai. Jos įsikabino į lentą, užsirėplino 
ant jos ir šimtais sušoko ant mano kūno. 
Vienodas švituoklės siūbavimas neikiek jų 
nebaugino. Žiurkės vengė jos artumo ir

Kavaliauskas, Liet. Mokslo 
Draugijos—J. Urlakis, D.L. 
K. G.—S. Kirminas, P. Ka
valiauskas ir A. Panieka, A. 
P. L. A. Centro Komiteto— 
K. Varašius, J. K. Mažiuk- 
na, J. Rinkas ir M. Urlakis.

Konferencijos pirmi ninku 
tapo išrinktas K. Varašius, 
sekretorium—J. K. Mažiuk- 
na.

I. Pradėta svarstyti klau
simas kaslink surengimo A. 
Bulotai ir Žemaitei prakal
bų ir perskaityta laiškas L. 
Š. F. sekretoriaus J. Neviac- 
Sl 2 d. birželio jau pri

ll u lota į Pittsburgą, 
kviečiama surengti 

liatą prakalbų.
Apsvarsčius tą dalyką,pa

sirodė, kad dabar Bulotai 
negalima surengti pilną 
maršrutą šioj apielinkėj dėl 
sekančių priežasčių: a) Bu
lota atvyksta į Pittsburghą 
už 3 dienų prieš S. L. A. sei
mą; b) laike seimo nepato
gu rengti L. š. F. prakalbos 
ir c) po seimui Bulota tuo
jaus važiuoja į Chicagą, III.

Nutarta surengti prieš 
seimą keliatą prakalbų pa
čiame Pittsburge.

Ii. Svarstyta kaslink pa
rengimo pilno maršruto šioj 
apielinkėj. a) nutarta pa
rengti A. Bulotai maršrutą 
visoj Pittsburgho apielin
kėj; b) maršrutas turi būti 
surengtas tuomet, kuomet 
svečiai grįžš iš vakarinių 
valstijų; c) rengimo komi
tetas turi atsišaukti ir į ki
tas draugystes, kad jos pri
sidėtų prie parengimo marš
ruto; d) delegatai nutarė, 
kad surengus maršrutą, turi 
įvykti prakalbos šiose vieto-

Ant manęs jos grūdosi, knibždėjo ir nuolat 
dauginosi; jos knisosi apie mano kaklų, ir 
jų šaltos lūpos siekė mano lūpas. Aš nega
lėjau dvasios atgauti po jų sunkumu; pa
sibjaurėjimas, koktumas, kurio išreiškimui 
nėra žodžių, kėlė viską mano krūtinėje ir, 
kaip širdies pykimas, traukė dvasią. Dar 
minuta, ir aš jaučiau, jog baisi operacija

atvalnėjo, ir žinojau, jog ji jau daug vieto
se pergraužta. Su nežmonišku pasiryžimu 
aš vis gulėjau nesikrutindarnas. Savo ap- 
skaitliavimuose aš neapsirikau ir neuždyką

per- 
tri ji)

sas. Juosta skudurais kabojo aplink mano 
kūną, bet švituoklė jau siekė mano krūtinę; 
ji perpjovė mano ploščiaus audeklą; 
pjovė jau maršknius, ir po dviejų, 
švystelėjimų aštrus skaudumas privertė
mane visą sudrebėti. Bet išsigelbėjimo lai
kas atėjo. Rankos pajudinimas privertė 
mano paliuosuotojus išbėgioti į šalis. Ra
miai ir su pasiryžimu, atsargiai traukda
masis, išsigavau aš iš po aštriojo peilio.
Ant laiko, bent, aš buvau liuosas.

Pittsburgh, McKees Rocks, 
Pa., Trewiskyn, Pa., Carne
gie, Pa., Wilmerding, Pa., 
Donora, Pa., Braddock, Pa. 
arba Homestead, Pa.

III. Nutarta išrinkti pil
ną komitetą, kuris turės su
rengti prakalbas A. Bulotai 
prieš S. L. A. seimą ir iš
dirbti tolimesni maršrutą. Į 
komitetą įėjo šios ypatos: 
pirmininkas J. Rinkas, sek r. 
—Ig. Rasinskas, iždininkas 
—F.' Pikšris; komiteto na
riai: M. Urlakis ii’ K. Šim
kūnas.

IV. Paduota kelintas tari
mų maršruto rengimo komi
tetui: a) Jeigu galima, tai 
pasirūpinti surinkti nuo 
biznierių apgarsinimų ir pa
daryti programai; b) jeigu 
būtų rengiamos prakalbos 
tokioj vietoj, kur nesiranda 
jokios draugystės ir nebūtų 

kam vesti prakalbų tvarką, 
tuomet rengimo maršruto 
komitetas privalo tą darbą 
pats atlikti; c) surinktas au
kas per prakalbas tuojaus

mitetas turi paraginti visas ■ streiko, Vaitkus užvažiavo 
draugijas, kad jos paaukau- per antausį Grikštui. Su-

lėšų, padarytų surengimui 
maršruto.

jau paaukavo $5.00 dėl su
rengimo maršruto.

Konferencija užsidarė 0

ANSONIA, CONN.
Darbininkai streiką pra

laimėjo.
Ansonia Mfg. Co. darbi

ninkai, pastreikavę dvi sa
vaites, beveik visi sugrįžo 
prie darbo, niefy) nelaimė
dami. Smarkesni j ei s t re i- 
kicriai tapo suareštuoti ir 
nubausti—vieni mažiau, kiti 
daugiau. Du vaikinai nu
teisti po 4 menesius į kalėji
mą ir po $25 bausmės, taip
gi ir teismo iškaščius priva
lo užsimokėti. Nekuriuos ir 

’dabar, grįžtant prie darbo, 
areštuoja ir baudžia.

Vienas streikieris nušau- 

tininkų “nesurandama” ir

kartiniame kuomet

čių darbininkų tamsumą.
Reikia pažymėti, kad ke

lintas lietuvių sulošė gana 
bjaurią rolę: kuomet darbi
ninkai išėjo i streiką, kad 
iškovojus geresnes darbo
sąlygas, tuomet jie pastojo jr Michelsonai daugiau nie- 
kompanijos sargais (nusam- |<0 nežino, kaip tik revoliuci- 
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jos reikalus.
gynė

Ašaka.

GRAND RAPIDS. MICH.
21 d. gegužės buvo vaka

ras I. W. W. lietuvių unijos 
skyriaus. Buvo atvykę iš 
Detroit, Mich., aktoriai J. 
Laadauskas ir J. Rostavi- 
čius. Programas susidėjo 
iš dainų, deklamacijų, mo- 

gramuose buvo pažymėta, 
kad bus ir prelekcijos, bet 
jų nebuvo. Tik p. Lazdaus- 
kas kalbėjo, kalbėjo ir kal- 

ką norėjo pasakyti, tai netik 

giai galėjo suprasti. Rosta- 
vičius sulošė gana gerai mo
nologą “Sumišėlis”. Taipgi 
Rostavičius ir kiti sulošė 
veikalėlį “Paskutiniai žo
džiai pasmerktojo”; lošimas 
pavyko gerai. Dalyvavo du 
choru—T. M. D. 58 kuopos 

kuopos choras jau seniai bu
vo ant scenos.

Reikia pažymėti,kad tvar
ka buvo prasta: nors pro
gramai ir padaryti, bet va
karo pirmininkas Į progra
mos nežiūrėjo ir visk:) va
rė iš atminties, per tai labai 
maišė ir pagal programos 
negalima buvo nieko susek- 

Žmonių buvo mažai.

10c.
dieną ir moterims lygias tei-

Uranas.

WAUKEGAN, ILL.
Nesiseka tautiečiams.

Mūsų tautiečiai neturėjo 
jokio pasisekimo savo veiki
me. Mat, čia eina kova tar-

dera greitu laiku išgausian- 
ti Lietuvai republika, visa-

tainej, bus vakaras Simano 
Daukanto draugystės. Ak
toriai suloš veikalą “Kont- 
■rabandninkai”. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Veikalas 
puikus ir geistina būtų, kad

daugiau lietuvių atsilanky-

“L.” Korespondentas.

MONTELLO, MASS.
Pora metų atgal prie L.

Vaitkus ir Balionis. Tuom 
laiku jie buvo karšti ‘socia
listai” ir laisvamaniai. 1914 
m., laike W. W. Cross Co.

skyrėsi nuo Grikšto, bet vis

ki m a; t

ponai

naujai

Kaioas. rirmiausiai išėjo 
kalbėti Palionis. Publika, 
pamačius jį. ant steičiaus.

ti ir plojo bepaliovus, neduo
dama jam kalbėti. Tuomet 
išėjo kalbėti Rimka. Prie 
kuopos, kaip sužinojau, per

Rengėjai tokiu skaitliu m 
narių neužsiganėdino ir nu-

21 d. gegužės Sandoros 
kuopa vėl surengė prakal
bas. Šiuo sykiu kalbėjo Dr. 
J. šliupas. Jis pirmiausiai 
trumpai nupiešė Lietuvos 

karę, išvadino vokiečius 
kipšais ir t. t. Kalbėtojas 
tvirtino, kad po šios karės 
lietuviai ir latviai būtinai 

pie Amerikos lietuvius: pir- 

iais dvasiškiją ir lietuvius 
einančius i bažnyčia, išvadi 

ręs kailį tiems, paėmė į na
ga socialistus. Štai kelios iš
traukos iš jo prakalbos:

“Mūsų broliai socialistai, 
tokie Grigaičiai, Pruseikos 

ją, revoliuciją ir revoliuci
ją... Mūsų socialistai, tai 
tautos griovėjai. Prie mū
sų brolių socialistų negali 
prigulėti tokie žmonės, ku
rie nėra rankpelniai, kurie 
nedirba kasyklose, nes jie 
tokius vadina kapitalistais”.

kių nesąmonių, bet gaila 
vietos apie jas rašyti, šliu
pas nurodė, kad Sandora 
greitu laiku iškovosianti vi- 
sasvietinę demokratišką 

moterims lygias teises ir lt.

si muši Išsyk buvo praneš
ta, kad Į jokius klausimus 
neatsakys, bet publikai rei
kalaujant, visgi sutiko at-

Pirmas klausimas: ‘‘Jeigu 
būtų neišvengiama revoliu
cija, ar Dr. šliupas ir tuo
met jai nepritartų?” Kal

voliucijai, kuri atneštų nau-

Antras klausimas: “Ar 
socialistų veikimas negali 
žmonijai suteikti tą pati, ką

Socialistų mokslas prakti- 
kon būsiąs ivykdintas tik už 
poros šimtų metų, o Sando
ra tą viską žmonijai suteik-

Trečias klausimas: “Ar 
Sandora pripažįsta klesų 
kovą”? Kalbėtojas atsakė, 
kad nepripažįsta. Buvo ir 
daugiau klausimų, bet kal
bėtojas neatsakinėjo į juos, 

neva iš priežastie^ 
laiko.

Prie Sandoros kuop 
dosi, neprisirašė nei 
narys.

Naujas Progn

NASHUA, N. H.
Pirmiaus mūsų mieste bu

vo pasilikus tik viena T. M.. 
D. kuopa. Bet pastaruoju 
laiku prisikėlė iš numirusių: 

socialistų kuopa atgijo, tai 
tūli T. M. D. kuopos nariai 
p radėjo pasakoti, kad Sa
lia r, girdi, socialistai su
griaus jų kuopą. Mat, prie 
socialistų kuopos priklauso 
T. M. I). kuopos nariai.

Bet pasirodo, kad socia
listai nėra tokie baisus,kaip 
kad juos tūli tautiečiai per
sistatė. štai 27 d. gegužės 
buvo balius T. M. D. kuopos,, 
kurioje visi socialistai daly
vavo ir net daugiausiai pa
sižymėjo. Mat, laike ba
liaus buvo skrajojanti kra- 
sa su dovanomis, tai sočia- 
tai laimėjo dovanas. O T. 
M. D. kuopos viršininkai,ku
rie labai socialistų bijosi,net 
į savo parengtą balių neat
silankė.

Dulkė.

CAMBRIDGE, MASS.
Pastaruoju laiku buvo 

čiela eilė paskaitų L. D. L. 
D. 8 kuopos. Prelegentu, 
buvo F. J. Bagočius; jis la
bai nuosekliai išguldinėjo- 
bibliją. Visos paskaitos ga
na gerai pavyko. Žmonių 
lankėsi skaitlingai ir aty- 
džiai klausėsi.

* ♦

21 (1. gegužės buvo pra
kalbos Sandoros. Kalbėjo* 

vėjuose: Pirmiausiai aiški
no Lietuvos istoriją, o pas
kui Amerikos lietuvių judė
jimą ir Sandoros “naudin
gumą”. Suprantama, neap
siėjo ir socialistų neužkabi-' 
nęs. Girdi, prieš karę socia
listai sakę, kad jie, Ameri
koj būdami, karę sustabdy
siu. Tik reikėsią elektriškų 
guzikutį paspausti, tai visi 
karaliai ir carai pradėsią 
virsti nuo sostų. O kaip 
tik karė tapo apskelbta, tai 
socialistai, užsidėję ant pe
čių karabinus, maršuoją ant 
karės lauko.

Negalima perdaug Šliupą 
kaltinti ir stebėtis, kad jis 
taip kalba, žinant jo amžį. 
Mat, senelis mažai kuo ski
riasi nuo kūdikio, per tai ir 
pasakoja kūdikiškas pasa- 

*
* ♦

13 ir 20 d. gegužės buvo 
vakarai Jaunuomenės drau
gystės ir choro. Per tuos 
du vakaru sulošta penki vei
kalai. Užvis geriausiai ta
po sulošta trijų aktų drama 
“Žmonės”. Labai nesmagių 
kad čia nėra parankios sve
tainės. kurioje rastųsi įvai
rių dekoracijų ir galima bū
tu lošti įvairius veikalus.To- 
dėl vietos draugystės, 
kurios rūpinasi perstatymu 
Įvairių veikalų, turėtų apie 
tai pagalvoti. ♦

25 d. gegužės buvo pasku
tinių šiame sezone L. S. S. 
71 kuopos vakaras. Tapo 
sulošta tris juokingos kome
dijos. Nors lošimas išėjo 
gerai ir publika užsiganėdi
no, bet visgi reikia pastebė
ti tūliems aktoriams, kad 
stengtųsi eidami ant stei- 
čiaus atsakančiai savo roles 
išmokti.

Nors tą dieną buvo šilta, 
bet publikos susirinko ne
mažai.

t
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.dievių ir klerikalų, tai 
patriotizmą visai nesi- 

inama ir niekas neklau- 
aip mūsų tautiečiai gar- 
. tautą ir jos “karalių” 

jrį.
I d. gegužėsS.L.A. 262 kuo

pa parengė balių ir pagarsi- 
sino, kad bus perstatymas, 
teatras ir balius. Kadangi 
garsinta, kad pradžia bus 4 
vai., tai ir aš su savo drau
gu nuėjau į paskirtą laiką. 
Nuėję į svetainę, radom be
bėgiojant 3 vaikus. Valan
dai laiko praslinkus, dar at
ėjo apie 9 ypatos. Tokiu bū
du jau apie tuziną susirinko 
ir laukė prasidėsiant vaka
ro. Pagaliaus, pasirodo ant 
steičiaus vakaro vedėjas ir 
liepia publikai nusiraminti, 
nes, girdi, už valandos laiko 
prasidės teatras; prakalbu 
nebūsią, kalbėtojum buvęs 
užkviestas tautiškas advoka
tas p. Žimontas iš Chicagos 
ir prisižadėjęs pribūti, bet 
nepribuvęs.

Dalis publikos pakilo, at
siėmė įžangos mokestį ir iš
ėjo laukan...

Vargais-negalais sulauk
ta ir lošimo. Aktoriai išėjo 
ant scenos ir pradėjo stum
dytis. Sufliorius, norėda
mas viską pataisyti, prade
da garsiai šaukti, paduoda
mas intunaciją, bet ir tas 
negelbsti. Publika 
niauja ir juokiasi.

Nebūtų taip nuostabu,jei
gu mūsų tautiečiai tylėtų, 
bet dabar jie kelia didžiausį 
triukšmą, ant socialistų šu
nis karsto, o patys nusmu
kę nuo koto, kad net ma
žiausio veikalėlio žmoniš
kai negali sulošti. Daug 
geriau būtų, kad jūs paliau- 
tut publiką juokinę su to
kiais lošimais.

Aldona.

1) 8 d. lapkričio, 1914 m. 
visuotiname 10 draugysčių 
susirinkime išrinkta komi
tetas iš 5 ypatų.

2) Nutarta dapildyti tą 
komitetą, išrenkant po vie
ną ypatą iš kiekvienos drau-

3) Komitetui suteikta ga
le reikalui prisiėjus pakvies
ti į komitetą tinkamą ypa
tą. (Protokolas XXXI, 11 
d. lapkričio, 1915 m., kur 
tam tikra komisija išdirba 
dapildymą prie priimtų 10 
draugysčių įstatymų). Štai 
tas dapildymas: 1) Pasire
miant įstatymu, priimtu 10 
draugysčių! 8 d. lapkr., 1914 
m., padidinti komitetą dar

statymo buvo pirmu prezi
dentu Teofilius Dudas; prie 
jo nupirkta lotai. Antru 
prezidentu būnant Stasiui 
Vasikoniui, vien rinkta se
rai; trečiu prezidentu bū
nant Antanui Užumeckiui, 
surasta būdas gaut paskolą, 
iškasta skiepas ir salė tapo

drg. J. V. Stilson. Tarpe ki
tų 27 aktorių lošia ir šie pa
sižymėję scenos mėgėjai: 
drgės Grinienė, Sirutienė, 
drggg. P. Kurkulis, R. Mi- 
zara (iš So. Bostono), J. 
Norvaiša ir D. Matjukas.

Chl-Vas.

gu salė nebūtų buvus išmū
ryta, tai nebūtume gavę nuo 
S. L. A. paskolą 20 tūkstan- į 
čių dol. Feliksas Paulaus
kas su Vlad. Varzėvičium, 
kaipo arti sales gyvenanti 
Board Direktoriai, teisybė, 
ir jie tuomi gerai rūpinosi,

GREAT NECK, N. Y. 
Pranešimas.

uis

neri

iš kiekvienos draugystės.
2) Padidinti komitetą iki

10 ypatų (apart veikiančio
jo komiteto) ir išrinkti vi
suotiname susirinkime. Y-

komiteto 
būti su- 

susirin-

čios prie tų draugysčių, ku
rios priklauso prie L. Š. F.

3) Rinkimams 
1916 metams turi 
šauktas visuotinas
kimas su prakalbomis. Die
nos tvarka išdirbs veikian
tis komitetas.

Tat aiškiai parodo senieji 
tarimai, kad veikiantis ko
mitetas turi būti renkamas 
visuotinam susirinkime, o 
ne atstovų ir draugijų. Laiš
kai buvo siuntinėjami ne 
tam, kad rinkti komitetą, 
bet kad padidinti veikimą. 
L. Š. F. vietos komiteto na
riai laikėsi tos tvarkos ir į- 
statų, kuriuos pirmais me
tais išdirbo 10 draugysčių.

L. Š. F. komiteto nariai:
N. J. Meškų s,
E. Z. Sawisha,
B. J. Matijošaitis,
J. Vitkauskas,

M. Jablonskiu te ir 
A. Bušas.

Dabar gal bus Bakanaus- 
kui aišku ir jis neišdrįs ma
ne vadinti melagiam.

Beje, Bakanauskas užme
ta, būk L. š. F. vietos komi
tetas siuntęs pinigus Gabrio 

50c.; A7Riga,'v. Kaulius, V. | biurui. Tas užmetimas vi- 
Danielius, B. Dovidonis, K. ;sai neteisingas, bet tik nore- 
Jankauskas, M. Šulskis, J. j‘mas mano YPata apšmeiž- 
M. Jankauskas, Endr. Meš- tL 
kauskas, J. Garnis ir J.
Skaudas—po 25c.; S. Mey-,kokius nors mano prasikal- 
son,. P. Klovas, L. Bačkis, I tlmus, lai pasišaukia mane į 
Al. Riga, A, Danielius, J. j bile kokį susirinkimą ir ten 
Katinis, B. Skaudienė ir F.
Vituris — po 10c.; J. Jan
kauskas, An. Švėgžda ir M. 
Strimaičiūtė — po 5 c.

$7.80 priėmiau ir tariu 
širdingą ačiū 
kautojams.

EASTON, PA.
Aukos vedimui bylos kuri. 

Mockaus.
L. P. D. Laisvės—$1.00;

F. Malkaitis—$1.00; P. Ur
bienė, M. Urba, S. Kulaitis, 
B. Šulskis ir J. Bačkis — po (

Jeigu Bakanauskas mato

los vedimui,

visiems au-

įgaliotinis by

aš pasiaiškinsiu, o ne taip, 
kaip dabar, be jokių faktų 
per laikraščius šmeižia ma
no vardą.

Buvęs L. Š. F. kom. pirm.
P. A. Dedynas.

Nuo red.—Diskusijas šia
me klausime užbaigiame.

M. Kučinskas.
Baltimore, Md.

ROCKFORD, ILL.
“Laisvės” N37 St. Pet

rauskas bara Vergą už tai, 
kad jis parašė teisybę apie 
L. S. J. Ratelio parengtą va
karėlį. Mat, Petrauskas a- 
gitavo per du mitingu už

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” N36 tilpo ko- 

lespondencija p. Bičiulio, 
kur jis apsilenkė su teisybe, 
aprašydamas apie tautiško 
namo svetainę. Todėl L. 
Real Estate Co. Philadel- 
phijoj, laikydama savo susi
rinkimą 10 d. gegužes, nu
tarė prirodyti viešai, kame 

su-paskirimą iš iždo $10 ir ku- korespondentas storai 
priešinosi, melavo.rie nariai tam

tai net kvailiais išvadino.,
Mat, taip vadindamas eina ,Ies šėras kaštuoja $50,000, o 
prie draugiškumo. Kaslink jįtikro šoras kaštuoja tik 
prikišimo apie nupirkimą $50.00. (Čia ne korespon- 
svaiginančių gėrymų, nieko Me n to klaida, bet zeceriška.

1). Bičiulis sako, kad sa-

nesakau, nes apie tai nieko 
ir nerašiau.

Vcrgas.

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas p. S. V. Baka- 

nauskiui.
“Laisvės” N28 vėl užsi

puola ant manęs S. V. Baka
nauskas,patalpindamas laiš
ką L. Š. F. vietos skyriaus 
sekretoriaus, kuris kvietė 
draugijas išrinkti po 2 
stovu j L. Š. F. vietos 
miteto 1916 metams.

Štai pats branduolys,
riam tikslui buvo rašyti 
laiškai ir kokios tvarkos lai
kėsi iš pat pradžių L. š. F. 
vietos skyrius.

at- 
ko-

—Red.).
2). Bičiulis rašo, kad prie 

salės statymo daugiausiai 
nenuilstančiai pasidarbavo 
Feliksas Paulauskas ir Vla
das Varzevičius, jeigu, sako, 
ne jie, tai svetainė dar ir 
dabar nebūtų užbaigta sta
tyti; buvo daug .trukdytojų 
ir kai kurie norėję į savo 
rankas paimti. Daugiausiai 
kenkęs kun. Kaulakis ir 
graborius Užumeckis.

Męs dar prirodom, kad 
salė tapo pastatyta rūpesti- 
mi netik Felikso Paulausko 
su Vlad. Varzėvičium, bet 
čion prisidėjo ir kitų vyrų 
rūpestįs.

Po užmanymui svetaines

vienų buvo rūpestis, nes bu
vo du sekretoriai ir (lan
giaus Board Direktorių prie 
visko prisidėjo. Paskola 
nuo S. L. A. gauta, prezi
dentaujant A. A. Uzumec-

Galutinas užbaigimas sa-

Varzevi-
ciui.

3). Kai p rašo Bičiulis savo 
korespondecijoj net kelerio
pai atkurtoj an t, kad kun. 
Kaulakis ir graborius Uzu- 
meckis daugiausiai kenkę 
salės statymui.

Nesuprantam, kaip kun. 
Kaulakis daugiausiai galėjo 
kenkti, kad kun. daleido 
Bendroves sekretoriui A. 
Zuikiui bažnyčioje po mišių 
sėdėti prie staliuko ir Šerus 
pardavinėti? Kaip ir kokiu 
būdu kenkė graborius Užti
ni čeki s, kad jisai pats buvo 
prezidentu ir paskolos jieš-

4). Bičiulis rašo, kad ta
po surasta kontraktoriai,ku
rio sutinka paskolinti pini
gus, tai priešai apie tai suži
noję atkalbinėjo kontrakto-

graborius Užumeckis sykiu 
su kun. Kaulakiu trukdo ta 
darbą, tai bendrovė Užu- 
meckį prašalino iš bendro
vės prezidento, o jo vieton 
išrinko Vlad. Varzevičių. Su 
teisybe apsilenkta.

Varzevičių, kaipo atsa
kantį žmogų prie to reikalo, 
teisybe,išrinko bendrovė,bet 
Užumeckio prašalinime ben
drove nieko neturėjo.

Drąsiai męs darome klau
sima:—Iš kokiu šaltiniu ko
respondentas Bičiulis tas 
žinias pasėmęs “Laisvėje” 
garsino? Juk kunigas Kau
lakis sykiu su Užumeckiu 
atkalbinėt kontraktorius ne
galėjo, nes kaip minėjom, 
kunigas K. net Šerus par- 
davinėt leido bažnyčioje po 
mišių.

Vardan Real Estate Co.
John Bravinskas,

Nuo red. — Atitaisymą 
korespondencijos mielai tal
piname. Tik turime paste
bėti komisijai, kad “Laisvė” 
savo korespondentų pavar
džių neišduoda, per tai be
reikalingas tamstų karščia
vimasis ir teismu baugini
mas. Tiesa, gal korespon
dentas ir suklydo, nes dabar 
ir męs matome, kad ta sve
tainė klerikalu rankose. 
Faktų nereikia, nes liudija 
Mockaus į svetainę neįsilei-

“REVIZORIUS” PHILA- 
DELPIIIJOJ.

Naujojoj Lietuvių salėj
jau prasideda veikimas. L.

scenos pagarsėjusią rusų

mediją “Revizorius”.
Lošimas įvyks panedėlyj, 

5 d. birželio,' lygiai 8 vai. 
vakare, Lietuvių Tautinėj 
salėj, kampas Moy&mensing 
Ave., Montrose ir Hali gat
vių.

Veikalu manoma labai už- 
interesuoti publiką. Akto
riai energingai rengiasi prie 
lošimo. Veikalą režisuoja

LAISVE

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

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

ir išsigelbėjo nuo išpažin-

Malunų Gizelis.

vus darbą nesunku gauti.

ROCHESTERIO LIETUVIAMS.

Lietuviai susivienijo su'

kunigą, liet pastarasis len
kiškai nemokėjo, tai lenkai 
pakėlė triukšmą ir išvijo.

HUDSON, N. Y.
Nors męs iš savo miesto 

korespondencijų nerašom, 
bet veikti veikiam smarkiai. 
Pastaruoju laiku tarpe vie
tos lietuvių įvyko nemažai 
“svarbių” permainų, kaip 
tai: šv. Kazimiero draugys
te norėjo bedievius privers
ti eiti išpažinties, o pasta
rieji griebėsi ir sutvėrė 
S. L. A. kuopa. Tokiu bū-

8 d. birželio bus pusmeti-į ju prjgU]i prie draugystes'
su si ri n k i m as Li e tu vos 

Dukterų ir Sūnų draugys
tės T. Plokščio svetainėj. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų. Taipgi, kurie esate 
skolingi, malonėkite užsimo
kėti.

3 d. birželio Skučo svetai
nėj,'bus susirinkimas L. S.

J. Visi nariai būtinai atsi
lankykite. Į šį susirinkimą 
žadėjo atsilankyti Hudson 
Centro organizatorius, ku
ris šį ta papasakos.

I). Pilka.

WATERBURY, CONN.
28 d. gegužės buvo pikni-

kas labai gerai pavyko, tik 
tūli draugai nedailiai pasi
elgė, atsigabendami svaigi
nančių gėrynių. Draugai, 
jeigu męs' taip darome, tai 
ir vyčių nekritikuokime, nes 
ir patys gabename paskui 
save svaiginančius gėry- 

Gėda panašiai elgtis.mus.
* *

d. gegužės buvo29 
kalbos Sandoros. Kalbėjo 
Dr. J. Šliupas. Visą savo

rodinėdamas jos darbus ir 
kaip ji toli nužengė per du 
tūkstančiu metų. Taipgi 
bandė kritikuoti socializmą, 
bet giliai neįsileido; paga- 
liaus ir pats pripažino, kad 
socializmas esąs geras, tik 
mūsų lietuviai socialistai jo 
nesuprantą. Kritikavo L.Š. 
F. ir A. Bulotą, būk jis ne
teisingas žinias skleidžias 
apie Lietuvių Centralį Ko
mitetą ir ardąs tarpe lietu
vių vienybę.

Apart kit-ko pasakė, 
L. Pruseika Scrantone 
savo prakalbą pasakęs,
visi pinigai, kurie dabar 
randasi L. Š. F. ižde, karei 
pasibaigus bus sunaudoti 
socialistų agitacijai. (Ma
tomai, senelis jau ir ausim 
neprigirdi, kad Pruseikos 
prakalboj tokį išsireiškimą 
girdėjo.—Red.).

P. P. Kelmelis.

būk 
per 
kad

FITCHBURG, MASS.
28 d. gegužės buvo pra

kalbos šv. K. K. draugys
tės. Kalbėjo šv. Juozo Są
jungos sekretorius J. Rama
nauskas. Jis kvietė 
vienybės, liepė mylėti

prie 
arti- 
save, 
Įnikplūdo socialistus ir jų 

raščius ir kvietė rašytis prie 
vyčių arba šv. Juozo Sąjun
gos, nes tos, girdi, organi
zacijos išleidžia švariausius 
laikraščius ir nerašo jokių 
šlykštumų. Kada kalbėtoją 
užklausė, kas tuos šlykštu
mus papildo, apie kuriuos 
pirmeiviški laikraščiai rašo, 
kad ne kunigai su gaspadi- 
nėm, tai jis atsakė, kad vis
gi apie tai nereikią rašyti 
laikraščiuose, nes jauni vai
kai, beskaitydami tokius ap
rašymus, palinksta prie blo-

Pasakojo ir daugiau viso
kių nesąmonių, bet apie tai 
neverta nei rašyti.

Buvo garsinta, kad kalbės 
ir vietos kalbėtojas, bet ne
žinia kodėl nekalbėjo.

Žmonių buvo neperdau- 
giausiai; užsilaikymas pras
tas.

J. A. Samwlenas.

tušti. Dabar nori gauti jau 
lenką, tuomet gal lietuviai 
kels triukšmą.

Pas lietuvius taipgi ne
trūksta visokių šposų: vyrai 
muša pačias, pačios areš
tuoja vyrus ir traukia teis
man, bet viskas daroma dėl 
didesnės dievo garbės ir vi
si sykiu keikia socialistus ir

DARBAI.
Gilbertville, Mass. — čia 

darbai eina gerai ir iš kitur 
pribuvus darbą galima gau
ti. Tik, suprantama, užmo
kestis menkas. Kurie nemo
ka darbo, tai gauna po $8.50 
ir $9.25 ant savaitės. Kurie 
verpia ir audžia, tai uždir
ba daugiau.

Paincsdale, Mich. — Dar
bai eina gerai, dirbame pil
na laika. Atvažiavus iš ki
tur taipgi darbą galima 
gauti. Kitokių darbų nėra, 
kaip tik vario kasyklos. Dir
ba 8 vai. į dieną; mokestis 
nuo $2.75 iki $3.50. Mainie- 
riai uždirba ir daugiau. U- 
nijos nėra. Lietuviai laik
raščius mažai skaito, bet su 
girtuokliavimu neatsilieka 
nuo kitų miestų. Kasyklų 
kompanija užlaiko vieną 
krautuvę ir vieną karčiamą. 
Darbininkai taipgi gyvena 
kompanijos namuose, nes 
privatiškų veik visai nėra. 
Mat, kompanija neparduoda 
lotų, bet pati stato namus.

S. Va Iškiš.

burgo apielinkėj veik visos 
anglių kasyklos apimtos 
streiko. Kaip jau žinoma, 
priežastis streiko ta, kom
panija neva pakėlė darbi
ninkams užmokestį, bet 
kompanija nori trigubai at
siimti netik nuo tų, kurie 
vartoja anglis, bet ir nuo 
savo darbininkų, įvesdama

tai: kurie būna kompanijų 
namuose, tai tiems atskaito 
už anglis dėl šilumos po 10 
c. nuo dolerio, už patronus 
prie šovinių po 5 c. nuo dole
rio, už lempas po 5 c. į die
ną ir dar daugybė kitokių 
išskaitymų kompanijos nau
dai, kuriu čia ir suskaitliuo- 
ti negalima.

Taip elgiasi Pittsburgh 
Coal Co. Todėl darbininkai 
ir išėjo į streiką. J. J. G.

Racine, Wis. — Pastaruo
ju laiku čionai darbai eina

liarnios dirba puikiai.

gC.' uiti.

RED. ATSAKYMAI.
Ižicai, Worcester, Mass.— 

Ačiū už korespondenciją,bet 
sunaudoti negalėjom, nes 
patalpinom anksčiau gautą.

Kūmui. — Netik pas jus, 
bet visur tas pats. Gaila 
vietos apie jų darbus rašyti, 
nes visviena jų nepamokin
sime.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEB 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
P«r tnQsq banką galite pagelbsti giminaaas bei pa- 

iįataBaieuaa užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI 8U VOKIETIJOS KANKA

Berlin*. teeiti galime persiųsti pinigas } tas vietas aat eamoe 
eeaegičiau 800 markią (apie K2S rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOJ! PRIB- 
MURA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTIJOTI.

Norėdami gauti daugiau informacija kreipkitis ypatit- 
cal ar rąžykite laišką pas

Te). 4026 Green point R. Kručas, Sav.
RAPHAEL STUDIO

ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
Fotografuojame dieną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.

Iškirpk šitą apgarsinimą ir ateik su juo į mūsų apticką ir gausi 
brangią dovaną.

Jeigu esi patrukęs ar išsisukęs, turi neatidėliojant įgyti RAIŠTI 
ar DIRŽĄ. Kiekviena diena atidėliojimo reiškia naikinimą sveikatos.

Geriausia vieta įgyti tokį Raištį ar Diržą pas
Męs esame ekspertai pritaikyme tokių Raiščių ir gvarantuojame, 

kad būsite užganėdinti, jeigu ne—sugrąžinsime pinigus. Mūsų kai
nos labai prieinamos. Privatiškas ruimas dėl pritaikymo. Išbandyk 
ir persitikrinsi.

Atmink adresą
BROLIŲ YALOVIČIŲ APTIEKA

390 Joseph Ave., Corner Herman St
BROLIŲ YALOVk’TŲ APTIEKA yra ant Joseph Ave. tiktai. 

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

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

LINKSMAS VAKARAS SU ŠOKIAIS.
Rusu Pagalbine Draugija “Mokslas” 

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

103 Grand Street,
Kaina tikietų 25 ir 35 c.

rodis”.

Padėjimas drapanų veltui.
7 vai vakare.
amas:

Vodevilis viename akte “Perkreiptas Veid-
r o g r

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.

4)

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ................................... lt*

Paslaptis ........................................... lie
Gyvenimo Banga ........................... lie

Reikalaudami knygų adresuoki^ 
taip: 

“LAISVE”
183 Roebling SU Breokly*. N. T.

MOTERŲ
GELIJOJ
TUOSE.

GERIAUSIOS FARMOS.

“Laisves” 
Knygos

PADĖJIMAS EVAN- 
IR APAŠTALŲ RAŠ- 
Parašė 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 i dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
’i RA IR KAIP JI ĮKONYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą Ši knyge
le 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
TI N IR ŠLI SS E L BURGO BAS
TILIJA. Parašę V. Paukštys. Jei

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

GRIUVĖSIUOSE, 
siuknitis. Tai

mūsų draugai eina 
Kaina .

Parašė K. Ja- 
......................... 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 nežinčj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

Kaina

2*«

2t<

ku-

Pirkite pas mug farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmerių Kolionij*]* 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūių ai
dėta 1905 metais, ir jaa apgyrandino- 
m« sn 360 lietuviais farmeriaia. Mę* 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoj*. Męa 
parduodame teisingiaus*u būda, IŠdao- 
d»m pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus b* jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo fsrmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
Ir budinkais. Žemė derlingiausiai 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia Žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, plo
vų ir dol ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
16.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miesto 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu go
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs ui- 
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
p4Ina aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio mieste 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose fannas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
te nei pamislyti nenorėsite. Tūlo
site ant fannos sau užtikrintų gerų 
gyvenimą: trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais ferme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4*. 
štampą dėl pačtoa kaštų.

Tikras adresast

A. KIEDIS &T0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank BuiMiag 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

t



JUOKŲ KĄSNELIAI.
(pereis vienbalsiai ir jokių 
P riešų iš kuopos narių tam
sta neturėsi.

ORAKULO PATARIMAI.

TELEGRAMOS.
(S v i rp 1 i ų a ge n t u r os).

Brooklyn, N. Y. — Tauti
nės Sandoros vice-preziden- 
tui p. Liutkauskui kelionės 
ir pragyvenimo lėšas į tau
tininkų partijos seimą ap
moka S. L. A. 83 kuopa. Ji 
paskyrė p. Liutkauskui net 
50 dol.

Oi ir melžia tie mūsų tau
tininkai “bepartyvišką” Su- 
sivienyjimą! Daug labiau 
melžia, negu privatiški soc. 
laikraščiai L. S. S.

Klausimas:—
Kochany bratku Orakule! 

Žinodamas, kad tavo ma
kaulė, tai ne arbūzas, per
kūnišku greitumu skubinuo
si išvirožyti savo tropūnkus, 
klausdamas tavo majestotiš
ko patarimo. Dalykas štai 
kame:

Keli metai atgal mūsų 
mie.' te B. visi tūlos kuopos 
memberiai buvo kaip avinė
liai, tuomet man buvo pans- 
kas gyvenimas. Būdavo už
simanai paūžt, na ir suren
gi kokį tautišką balių, ant 
kurio išsitrauki tautiškos 
mosties ir guli net. iki ryt 
pietų, kojas pastatęs, kaip 
tarakonas. Kita subata vėl 
surengi balių, tik jau žino
ma, vardas būna difrens,na, 
užvardiji “Blaivininkų ba
lius”, trečią subata vėl dif- 
rens vardas—“Laivininkų 
balius”, ketvirtą—“ Belini n- 
kų balius”, ir taip kožną su
bata ūždavom, kaip pasiutę 
ir už tą viską nuo saliunky- 
perb gaudavau gerą komi- 
šin. Bet netrukus dievas už- 
it-iuo koFonę, pradėjo iš ki
tur plaukt visoki farmazo- 
nai, eretikai, kurie pradėjo 
išnevožyt mano sumany
mus, pradėjo išjuokt mano 
diskusijas, kurias laikyda
vau prie baro atsistojęs. Pa- 
trajik tik įnešt kokį balių, 
tai tuoj gausi pipirų. Kar
tais atsistojęs pasibaru ant 
tų eretikų, išvadindamas 
juos šaltapročiais, šiltapro- 
čiais, karštapročiais ir dar 
kitokiais vardais ir už tuos 
gražius mano žodžius jie 
dar grasina man teismu. 
Tai matai, bratku, kokių 
paškudnų memberių randa
si. Kada ponas dievulis a- 
fieravoja tau geresnį kąsnį, 
tai velnias paima tą kąsnį iš 
po pat nosies. Taigi, pa
sakyk, Orakulėli, ar man 
vienam išsimūfyt iš kuopos 
ir palikt ją tiems žiopliams, 
ar visus tuos eretikus išvai
kyt ir kuopą pasilik * sau. Už 
gerą plterb pu mū
sų kXLfcgr F 1 X Kausko 
abieju poltratus.

Dowidzenia, pan Orakule- 
vicz! Vėlinu tau wszystkie- 
go dobrego.

Tavo kolega
Mektoris.

Gardner, Mass. — Svar
biausiu L. S. S. VI rajono 
konferencijos nutarimu yra 
išnešimas rezoliucijos prieš 
Džian Bambą. Bravo, vy
rai !

Sekančioj konferencijoj 
žadama išnešti tokia-pat re
zoliucija ir prieš Orakulą.

Kovokit, draugai, su tais 
dviem neprieteliais! šiūr- 
tink, nuo tokių rezoliucijų 
pagerės darbininkų būvis...

Pittsburgh, Pa. — S. L. A. 
seime tautininkai stengsis 
primest Susivienyjimui auk- 
let savo ligotą Sandorą.

Look out, delegatai! Viens 
supuvęs obuolys gali už
krėst visa bačka sveiku.

* € 4

Worcester, Mass. — Čia 
pradėjo rodytis ant estrados 
tūlas grinorius šalčius, ku
ris, kiek pabuvęs Amerikoj, 
paliko tikru Karščium. Jis 
būtinai nori įkalbėt Ameri
kos lietuviams, kad tie vie
ton amerikonišku šiušiu 
pradėtų dėvėt lietuviškas 
vyžas. Jo nuomonei prita
ria tik buvęs “Ateities” re
daktorius Bananas.

Ixmdonas. — Lietuviški 
misijonieriai Karuža ir Y- 
čas aplaikė telegramą nuo 
Amerikos šventakuprių par
tijos, kurioje jiems pataria
ma, kad vieton važiuot su 
Lietuvos reikalais pas šven
tą tėvą į Rymą, būtų daug 
naudingiau atvažiuot pas 
šventakuprių tėvą į Brook- 
lyną. Sakoma, pigiau kaš

tuotų ir nauda didesnė bū
tu, v

So. Boston, Mass. — Rim- 
kiniai “Ateities” tautinin
kai pradėjo “čeisyt” lauk 
širvydinius. Baniulio jau 

[nėra. Dabar reikėtų duot 
saktį Jurgeliūnui irdterdie- 
jukui (tam mažam didvy
riui). Tuomet viskas ten 
būtų“po polam s griechom”.

Nenori nusileisti.
—Mama, kai bus Kalėdos, 

tai aš noliu, kad Santi Klos 
atneštų man naują lėlę.

—Tai kam tau naujos rei
kia, dukryte, kad dar ir ta 
gera, kur turi?

—Mamyte, ii aš buvau gė
la, o dėlto kalnys atnešė tau 
kitą beibę. “N.”.

A taikymas:—
Jeigu nenori trubelio, tai 

atsisakyk iš tos eretikų kuo
pos ir sutverk naują, savo 
Jbcną kuopą. Pats vienas į 
ją įsirašyk ir daugiau mem
berių nepriimk. Pats būk 
tos kuopos pirmininktis, se
kretorius, kasierius ir mem- 
beris. Kaip tik sutversi to
kią kuopą, tai tuojaus pa
duok įnešimą rengt balių, o 
pamatysi, kaip vienbalsiai 
nubalsuos. Ir abelnai, tuo
met visokie tavo sumanymai'

Gri^ka^.
Vyras:—Ką? Tu už tą 

skrybėlę užmokėjai 25 dol.? 
Juk tai stačiai griekas!

Pati:—Tik jau tu nesi
rūpink. Tasai griekas kris 
ant mano galvos.

Dovana.
Kas suras ir nurodys tokį 

Amerikos lietuvišką kunigą, 
kuris pats tiki į tai, ką pa- 
rapijonams skelbia, tam 0- 
rakulas duos gražią dovaną.

PILVO LIG®Temykite LIETUVIAI! AW

norimo Jums pasakyti apie musų

t?

it U gi ri

fe šii.u brangu vadą j švei
timais. Jus patirsite savo

Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 
užimtose vokiečiais.

JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ
GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI l’O PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farnias, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ-

PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS -- 
GROM ATOMS.
GENERALISE A AGEN TURĄ LAI VAKORČI Ų—ši PKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
K Grand Street, ’ ‘m a spėti i,
NEW YORK, Borough Brooklyn.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba eh«- 

rama, III eąsiuvlnyi.
Knyguti 2Ke.

Talpa šioi dairos: 1) Gandu- 
amui; 2) Darbininkų Mareellu- 
tė; 8) Suktiniu; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorami atiduodama 39 
knygų už |5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
396 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Geriausias būdas dėl itrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rfchter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ“

25c. Ir 50c. buteliukus visose'aptiekus© arba 
stoviai nuo

F. Al). RICH TUR & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON.MASS 

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

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

........................—II .................................' "'"I

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

didžiausia 
receptai 
daktarų.
aptieka 

valstijoj.

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

22G

expresą.
K. ŠIDLAUSKAS, 

Aptiekorius ir Savininkas 
Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakną Negalės, Tulžin 
mas, Prietvarhis, Raudonosios Gyslos (heinoroida. 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali Imli pasekmingai gydomi Tamistos

ir clironišl-.j ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- B 
jimas, Odes Ligos, Gonoroa, Nerviškas Nusilpnimas, k 
Sukrckejimo Striktura, Pūsles bei Inkstu Negalės Bį 

Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip E

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

AK TT

J ei dar neturi, t ai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. IL SANGER.

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

Ali MYLI DAINAS?
Sitai 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 daugybe įvairiausių dai
nų, Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir ’ teisingai gyventi, bet kokį 
jio gauna užtai atlyginimų ir koks jų 
likimas, — parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring Si.,
So. Boston, Mass.

Pranešimas 
Vilties

kupono, .

tai savo
1 dykai duodamos knygos’

RYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

bH motelisir

Miestas . . . Valstija. . ,

Dumlumq Knymi ir skaitykite mano pra- 
nešlma vilties.

Dr. J. Russell Price Co., l.iioo-o so. Clinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojnus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jusu brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė .. .

Gatvė ir No.................

atyda Išpildea 
Patarimus

SUčeDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

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

DR. J. LIEBERMAN
DENTTSTAS

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
;r Rusiškai.

Telephone Yards or 15S

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIFIf A
CHICAGOJE At LIEKA

Męa užlaikome kuogeriRūiiua vaistu. Su didele 
receptui kaip Amerikon, taip Ir Europos daktarų, 
laiškus aiteikiam dykai.

Savin’nkas Ir Proviaoriaa
F. A. JOZAPAITIS

S641 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVI

LIETUVIŠKA APTIEKA
siuoni) pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 2‘>c. ORRAPH’AS. Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO 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- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. -Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

L SHAPIRO, Lietu vilk as Aptiekoriui
410 So. 2nd Street, kampas Union At«

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

FARMOS
Vienintelis pardavėjas že

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

M. WALENčIUS 
P. 0. Box 4, 
Scottville,

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man.

i.-;

*4=

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

Nurodymai ir knyga DYKAI. Jdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoudencijiiie Mokykla, 1327 N. Robey St, ChicagoMichigan.

Ji

Tūkstančiai
Ruko

Kodėl?

264 FRONT ST
C. Brooklyn, N. Y

CORK TIP CIGARETTES

i Akušerka

Juozas Garšva
GRABOR1U3 
(Undertaker)

LAIDOTIVIŲ DIREKffORIUS.
Išbalsamioja ir laidoja 'numiraaiaa 

ant viaokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karia 

tai Veselijoms, Krikštynoma ir šlai> 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th ST., 
Brooklyn, N. Y.
Tai. 2320 Greanpoint

Telephone 7867 Mala

Mylėtojam! Mazikoa ir Dainų:
Išsimokinimą* notų ant visokių 

Instrumentų arba dainuoti ba moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no- 
toa, kokios tik yra sudėtai į 8 lek
cijai, mokytojas ima po $1 už lekci
jų. 8 lekcijos—knyga parduo
du ui |1.

G. A. BARON A 8 
MaKKES ROCKS, PA.

už-

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

N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chemikas 

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

$

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

Coffee Mill. 
140 whole coupons.

Tabakas — Geriausias

2nd

Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

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

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTTSTAS

Pabaiganl kurną Woman, Medical 
College, Baltimore, Md.

PiiBekminprai util ok a buvo tlarbrj jtrie 
aimdyraa, talpai nuteikia visokias rodą, ir 
pauolba invairioso moterų liRoee.

F. Stropiene

P. LorillarJ Co. Inc.. Established 1769.
Market

Ace Eifiht-day Alarm 
Clock. 275 wholocouponi

Rukynias — Vėsus 
Kvepėjimas — šiaunus 
Padarymas — Tobulas

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Iiupeųatrici Mari j A- 
kušerkų mokyklą Peterbunge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekiaea 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus au tumjjte- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaki

319 Walnut St.,NE WAR, N.J.
m 1 f 3°52

Telefonai ^85

į £ i vk • • F 11

ft 3

PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename

puikiu dovanų.
Rašykite prašydami dovanų kataliogo

Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J.

Rahway Automatic 
Ij£hter.75wbolecoupon»



LAISVE

stuvos pa
bėgėliai .

PAJIEŠKOJIMAI.

(Tąsa).
211) M. Bugailiškis, — 

Voronež, Staro-Moskovska- 
ja ui. 19.

212) Juozas Bugvilenas,
<—Kauno gub., Moskva, S.' 
llogorodskoje, Andrejevo - 
Zabelinskaja 31, Bilenko- 
voj.

213) Ona Buda,—Kauno 
gub., Moskva, H. Aleksejev- 
skaja ui., 29.

214) Pranas Budvitis, — 
Kauno gub., Moskva, Miliu- 
tinskij per. 18, Litovskij1 
Ko m.

215) Antanas Butkevičius 
—Kauno gub., N. Novgorod, 
Žandarskij ovrag, d. Vazo
to vo j.

216) Vladas Butkevičius, 
—Viln. gub., Moskva, M. 
Bronnaja 4, Sudenčeskaja 
stolovaja.

217) Julija Budrikienė, 
su vaikais, Kauno gub.,Mos
kva, Sr. Perejaslavskaja 
24, 66.

218) Katrė Buzokienė, — 
Kauno gub., Moskva, Za- 
riadje, Krivoj per. 10.

219) Uršulė Buzevičienė. I 
Kauno gub., Moskva, Selez-1 
nenskaja ui. 30.

220) Konstantinas Buivi- 
das, — Kauno gub., St. ()- 
dincovo, Aleksandr, ž. d. Jo
sifu Buividu.

221) Feliksas Buividas, 
—Kauno gub., Moskva, Pi- 
menovskaja ui., 18, 1.

222) Petras Bukauskas, 
Kauno gub., Moskva, Kres- 
tovsk. Zast., N. Aleksejevs- 
kaja ui. d. 50.

223) Jonas Bulota, — 
Kauno gub., Moskva, Jaro- 
slavskoje šosse, 63.

224) Vincas Bundulevi- 
čius, — Suv. gub., Moskva, 
N. Lesnaja, d. Krasnova.

225) Adomas Bunevičius, 
—Viln. gub., Moskva, Kom- 
misariatskaja Nab., d. kn. I 
Šačhovskoj.

226) Margarieta Buro- 
kienč, su du k te re, Kauno 
gub., Moskva, Grocholsk. 
p. 34.

227) Antanas Burba, — 
Suv. gub., Moskva, Kres- 
tovsk. Zastava, N. Alek
sandrovsk. ui. 5.

228) Dom. Burba, — 
Kauno gub., Moskva, 2 Mes- 
čanskaja, 76,10.

229) Ona Budrienė, — 
Kauno gub., Moskva, Ziko- 
vo, 2 Koptevsk. p. d. Juste r- 
ba.

230) Veronika Budrilovs- 
kienė, — Suv. gub., Moskva, 
Pliuščika 8, 4.

231) Jonas Burneika, — 
Aleksandrovsk, Ekaterin. 
gub., Objed. Kom. bež.

232) Anna Burtovič, — 
Kauno gub., Moskva, Kur- 
batovskij 2-21,39.

233) Bronislovas Burto- 
vičius, — Moskva, Kurba- 
tovskij 2-21,39.

234) Motiejus Burčikas, 
Suv. gub., Voroniež, Spr. B.

235) Petras Butėnas, — 
Kauno gub., Moskva, 3 Kre
stov p. 5,5.

236) Sofija Butkevic, — 
Kauno gub., Moskva, Mari
janą Rošča, 6 pr., 50, 11.

237) Emilija Butkauskie- 
nė, — iš Šiaulių, Aleksand
rovsk, Ekater. gub., Objed. 
Kom.

238) Jonas Butkus, — 
Moskva, Volchonka, 1 Muž. 
Gimnazija.

239) Kazimieras Butkus, 
—Kauno gub., Moskva, 2 
Lazarevsk. p., 21, 12.

240) Mikalina Butkienė, 
su vaikais, — Kauno gub., 
Moskva, 2 Lazarevsk. pr., 
21,12.

241) Sofija Butkus, — 
Kąuno gub., Moskva, 2 La
zarevsk. pr. 21,12.

Pajieškau dėdes Kaz. K ai tano ir 
pažįstamų Juozo Jovaišo ir Juozo Va
siliausko, pirmas paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., kaimo Zapalskių; 
kiti abudu iš Šiaulių miesto.

Jie palįs ar kas kitas juos žinan
tis, malonėkit pranešti šiuom antra
šu.

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

(42—44)

Pajieškau savo vyro Vlado Strazdo, 
kuris mano 4 metai atgal apleido di
deliame varge. Jisai yra 36 metų 1 
amžiaus, 5 pėdų 7 colių augščio,gels
vų plaukų. Paeina iš Vilniaus gub., 
nuo Kalvarijos. Girdėjau, kad Royal
ton, 111., porėtais metais kasyklose 
užmušę lietuvį, atvažiavusį iš Scran- 
tono. Jeigu kas iš lietuvių to mies
telio žino apie tą atsitikimą, nuo
širdžiai meldžiu man pranešti.

Viktorija Strazdienė 
1340 Wood St.. Scranton, l’a.

Pajieškau senos moteriškės, kuri 
apsiimti! daboti dvi mergaites man 
einant į darbą. Duočiau užlaikymą 
ir kiek primokejiau. Geistina būtų, 
kad rastųsi pažįstama.

Norinčios prim t i šią propoziciją,ra
šykite pas

Katarina Reibikionė
P. O. 128, Ansonia, Conn.

Pranešimas.
“Laisvės” N 10 tūla Lauri- 

na Peleniūtė pajieškojo ma
nęs, būk aš ją nuskriaudęs 
ir prasišalinęs. -Šiuomi pra
nešu, kad tai buvo melas ir 
apšmeižimas mano ypatus. 
Aš gyvenu toj pačioj vietoj, 
kur pirmiau gyvenau ir 
mane gali rasti bile kada.

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

PERSKAITYK!
Kiekvicnnft naa 
"aa akaitytojao 
kuriu užeirašyi 
pa» mane “Lala 
vę” ant metų l» 
MŽelmokėa |2.0« 
tas ga«.B dovanu 
knygų verti# 
1 dolerio arba 

“Kardą” ant me
tų. Senais ska! 
tytojaa, kuria at 
naujins, gani

knygų už 50c. Kas iš neskaitančiu 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gn«u 
knygų už 50 c., senas skaitytojai 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ai 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 85c., Benas akartytojaa ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująjį 
Gadynę”, kaina metama $1.50, tai 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuoa laik 
raŠičius per mane. Tiek pat mokė 
darni gausite gerų knygų paaiekal 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai aa 
vc> drangai ir pažįstamai. Knygai 
duosiu tik “Laisves” laidos. 

Pinigu* siųskit šino adrcanj
J. POCIUS

S)74 Margaret St., Philadelphia, ft

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusllnnejic aut lytišku organu vyrai, 

kaip ta! m rviu, paliks išgydyti!i ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, cudauno gyduolė, 
kurios IŠK.vde Jau tuksiančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpneJinm, kad ken
kia jums betvarke nervlu, kad nustoet 
vyriškumą. kad esatį- nnsilpnejesia m 
padejimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, u/ketijiinai viduriu. nevirini- 
mal skilvio, Inkstu ligą arba kitos ligos 
puslęs. nemielus sapniai, baline sutikti 
žmonius, kaip tai daro nekuria, palikste 
išgyilynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas I trumpa laika putlutis jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti* gyvenimu ir Jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą putlu
tis, Išsiunsmc jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada, gi prlslunste mums savo antrašą Ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokeJlma liošu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletigkas kursas išslgydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldeliokite taip-gi pranešklto kokiam 
laikrašti skaltlto ta apgarsinlma Ir mes 
Igslunsme jums tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.
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skilvio 
susti ru-

užkietėjimas,

Nevirskimmas,
simptomai.

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelmts neveiklumas, 
nmžakrnujyst" ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

Baisam of Life
(Severus Gyvybės Balznma.s) laiku ir tokiu bndu neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti? Šio vaisto veikutė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atsfatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsini;), at
gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštruma. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaisiu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
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t‘)J,iaina.s moterims jii Mirguliavimuose. Kaina 75c už bonky,.
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Pilvo Skaudėjimas,
)»arašo mnins: “Mano pati t«rtUo pilvo rfkandSJimą.
činiis jai SeveroH Gyvybės BaUuino, skaudėjimas sustojo.“

Pirkdami vaistąs, [įrašykite Severos vaistą ir butanai reikalankito, kad 
dnot.Ų Jums tul, ko Jus reikalaujate. Aptiekęs pardavinėja Severos Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiokorins iioturirtų t, vaistą, kurią Jąa reikalaujate, tai užsiaaky. 
kito ją tiesiog iš muši).

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

TIKTAI PER 30 DIENŲ.
Didelis išpardavimas visokių lietu

viškų knygų ir brilvit. Reikalauda
mi kalaliogo, įdėkite už 2 centu 
štampą.

F. MILAŠAUSKIS.
25—-2nd St., So. Boston, Mass.

(4a -49)

AR NORI BUTl GRažES.
Joi taip, (ai nusipirkite mosties, ku

rią išdirba Wilbert <’o. ir visi dakta
rai ir aptiekoriai pripažįsta goriausia.

Ištepant mosi imi veidą prieš ei
nant gulti, per kelis vakarus, padaro 
veidą tvru ir skaisčiai baltu. Varto
dami tą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir demes (plėt- 
nius), saules nudegimus ir lašus. 
Kaina dėžutės 50c.

Merginoms, kurJos nori būti bal
tai-raudonos, męs turimo prie tos 
moslies prilaikytų odos pudrą, ryto 
pat fi nus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai baltas-raudonas ir niekas 
negali pažinti, kad Nudėvėtus, bet 
taip išrodo, kaip prigimtas. Tas pri
tinka ir vyrams. Kaina 50c. ir $1.00.

Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 
j’'igu jie nepaoina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25c. . Adresas:

J. RIMKUS, 
Box 36, Holbrook, Mass.

(11—19)

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduolea galim*

apturėti per pačią:
Nuo Reumatizmo ...............  $1.0€
Kraujo Valytojas ......................... 1.W
Vidurių Reguliatorius ..................  50e
Trojanka ............. 25c., 50c. ir $1.01

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS į 

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).

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. Lisaj'us, sekretorius
183 Roebling St.,. Brooklyn, N. Y. 

stubos 94 So. 1st 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 Gansovoort St. New York City. 

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

K. Kriaučiūnas,
28 Powers 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 perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

Box 600.
Fin. raštin. W. Strumillo,

1314 So. 50th Are., Cicero, III. 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, MelroaeAR
P. O. Box lltt, Melroao Park, Ill.
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Iždo globojai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
675, Melroso Park, 111.

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. HaJsled St., 
Chicago, Ill.

Vlce-Prezidentas S. Mankus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
.Kice-llerman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešhnų Sekretorius 2) J. Na-

I viackas, 183 Roebling St.,
i Brooklyn, N. Y.
T. L. Dundulis, Box 511,

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

Phlladelpria, P*. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globojai: M. Č€sna, 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, (X>5 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia Išpirkti vardn 
I 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, su juodžemiu ir nifdln, ir molis 
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė- 
vlų draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kertes yra išdnedames kaa tr|s anėne-

LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STfiM 
“LAISVES”, EASTON, PA.

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba,

1118 Ferry St., Easton, Pa. 
Pirmininko pagelb. B. Davidonis ,

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
Jae Alex Vyturls,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Finansų Raštininkas F. Vytaris,

189 So. Bank 6t., Fasten, Pa. 
Kasierlus F. Malkaitis,

668 Northampton St., Hasten, Pa.
Kasos Globėjai;

Alex Biga,
1021 Elm Bt., Fasten, Pa. 

And. Meškauskas,
1222 Pine St., Easten, Pa. 

Maršalka Juz. Tarvidaitė,
1019 Elm St., Easten, Pa.

nesirinkimai būna kas pirmą Pėd
nyčią kiekvieno mėnesio anglų see. 
ruime, 439 Northampton St., Fasten, 
Penn’a.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y. 

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

Kaslerlus S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook’ya, N. Y. 

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčlą, 

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

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. Liberis, 121 Grand

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūte,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklync—V. Vitkevlčia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTM 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Murelka,

118 Liberty St., Ansonia, Ceaa. 
Vice-pirmininkas J. Mockaltis,

P. O. Box 128, Ansonia, Ceaa. 
Natarimų raštin. K. Tiškevičiai,

P. O. 178, Amenia, Ceaa.
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

161 N. Main St, Aural*, Craa. 
Hdinlnkas J. Valaitis,

11 Oak It., Aasrafa, Oaaa. 
Kaygfaa O, BaisavllilW,

M4 N. State Si., Aaseala, Ceaa.
Knygiam pagelbininkas A. Yakštys,

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

III.1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikua, 
721 Cummings Ava., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

in.
in.
in.

Et. Bučls, 1408 So. Park Ava.
Waukegan, 

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

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
di®nį po 12—tai dienai kiekvieno mč- 
neoio, pirmą vai. po pietų Liuosybea 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, Ill.

in.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Stegar, III.
Vlca-prozidantas W. Stonkus,

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

364 L. Box, Steger, III. 
lido raStininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (kasierius) T«z Šnekutis, 

Box 48Ž, Steger, Ill. 
Knygyno raitininkas F. Striške, 

Box 506, Steger, Ill.
Knygyno i’dininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėlioj, P. A. Sa- 
latjevičiaus svetainėj.

LAISVUS MYLftTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

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

Pirm, pagelbininkas P. Paprika,
•121 So. Chestnut St., Collinsville,, Ill. 
Nutarimų raštininkai; I*. Kuosevičia, 

615 Vandalia St., Collinsville, 111.
Fin. Raštininkas F. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, III. 
iždininkas J. Willumot,

337 Central Ava., Colllnsvllia, IB. 
Organo užžiūrėtojas V. P.andonlKi,

806 Strong Ave., Culliasvilio, III. 
Susirinkimą’, būna kiekvieno as.8eo- 

alo 1-Btą ir 8-čią nedėldienj, l-mų va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas 1. 
Main ir N.Meriden A-’e., Colliarvilla. 
i i duals.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezldentaa A. Petronis,

719 Lincoln Ava.
Vice-Prezidenta« B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago Bt. 
Protokolų raštininkas O. Užbalintė, 

622 Hulin 81. 
Finansų .raštininkas P. G. Aleksynas,

Ava.1516—14th
Iždininkas S. BuzinnkiM,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geru’iūtė,

So Winnebago St.; A. Rinušiukė, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

816 Wall 8t.
Organe prižiūrėtejac A. Kelly,

(107 Montagne

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

RIŲ ADRESAI:
Centra Pirmininkas J. M.Maskeliūnai 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

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

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

Turtų Kontrolei Komisija:
M. Urlakis,

Ill Sixth «t., 
Charleroi, 

W. Urnežlr, 1429 Reedsdalo St., 
8. Pittsburgh, 

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai: 
I. Alexis, 
844 North Diamond 

Pittsburgh, Pa.
P. Francikevicius,

N.

1
Kuopų 

kuopos J. 
P. O. Box

1 kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh,
8 kuopos, J. Galgir.as, P. O.

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

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

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

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

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

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 713 Me 

Kean Ave., Donora, Pa.

DENTISTAS
G varan tuo tas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $£.&• 

Užplombaviniai 50c ir ilgėčiau.
Išvalymas ...................................  50c.
Už plombavimas auksu .............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
807 Bedford Ave., Tarp® 1-res Ir 

1-inos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUEIKOB 

IP ŽENKLELIUS
Visokiems piknikams, ierateaimo it 
tt. Darau visokius Medalius ii vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekvieni ><raikalavi«se ųrė- 
einnčla turn pelių m

A. STRUPAS
Novelty Manefactur*®

1 X Ferry St, Dept. L. Newark, KJ,

iymw!

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųrk už 3c. pačtinę marką, e IM* 
rėfd didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA I.IŠKŲ IN8TB&* 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik -andasi UotavHk 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktely 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, JyiiU 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio taverw 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorutn Agentams pardued* *!**■*< 
škaplieriai 60 e. tuzinas. Sapnininkai 50c., agentams duodame M%.
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TREJOS CEVYNERJOS 
arba 

TREJANKA_____
7 Įtairn; Vi

Sutaisyta »u degtine ad.a virintu vandeniu 
yra geriausių varnu ai t a kaičių 

vynu deUskilvio.
Gydo visokias skilvi ’ ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, piemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio lięas. Genauaiai 

pataiso apetitą,
VARTOHMAS: Virr.a pakelį titij gydančių 

auk-n.<!-.ų už-nerkti į viciį kvcrU čysto t,p»«uto 
ir tiek pat va.'dens, arba išvirti Vystame van- 
Jeny.'C ir po n valandų gerti po puK stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekaritu 
229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

AR NORI

or*

- c co ii)

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai 
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi paiiriakfci 
pagal aavo norų.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. »

SERGANTIEJI!
PRIEŽASTIES LIGOK

DR. LANDES
Ofise valandos! nue 19 ryte iki B 

vai. vakare. Šventadienius nue 1B 
▼ai. ryta iki 4 P® pi®tĘ.

AS'W

DR LANDES

LAISVES ŠONŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkai W. Žemaitis, 

812 E. Centre lt 
Pirmininke pagelbininkas P. Yseda, 

815 E. Centre St 
Protekeių raštinln. A. Ramauckas, 

1025 E. Pine lt
Finansų rištis. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine lt 
Ižde trustisai i A. Račkauskas, 38 

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

Mahanoy Ava.,
Maršalka W. Švintickas, 

515 W. Pine it 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlį kiekviena mėnesio 7 vai. va
kare Juoze Margelio svetainėj, 68 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERTŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS!

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

Pretekolų raštin. J. A. Bekampis, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. T.

Finansų raštininkas VI. J Iečiai,
67 Stagg St., Brooklyn, M. Y. 

I*4fniakas Kausimiems Šimkų,

AR NUSTOJOTE SVEIKATA II 
Diena po dienai, metas pe metui 
užsiima gydymu serginčių įmonių. 
Persiststykite sau, kiek aš tšgy- 
džiau, kiek palinksminau gyveni^#. 
Jeigu jumis gyvenimas |kteėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučlatis 
nuolat blogiau, tuomet, nieko 
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantanti daktarą Ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pin'M patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie Hg«> Gydau per 20 metų 
visokias Ugnį* su didžiausiomis pa- 
aebuiėmla, aatp tai: nusilpnėjimą, ui- 
•ikrėtlmą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų Ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-apinduIiai, per kurių 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius sparstua, dėl t®, 
kad labai brangus Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo. Neatidėliokita 
ant rytojau*, bet tuojau ateikite pas

140 EAST 22 ST,N

Naw Tark CMv
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ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOKVINCAS VAIVADAS CafeVIETINES ŽINIOS. SPORTING CAFE

CAFE

UŽEIGA
Telephone Stagg 3534 1st

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga ant 

112 GRAND S'l 
BROOKLYN,

Pirnios ii lianos Cafe
GERIAUSI GŪRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

Dideli 
vingiems, kambariai įtaisyti 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

jų: “Ką socialistai turėtų 
daryti, jeigu čia karė kil
tų, ar pi’iešintųsi, ar pritar
tų?” Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi draugai malonė
kite atsilankyti.

Kuopos Komitetas.

Kunigo M. X. Mockaus 
prakalbos.

31 gegužės Tautiškame Na
me pirmu kartu kalbėjo pa
garsėjęs kun. Mockus. Rei
kia pripažinti, jogei jo pra
kalbos brooklyniečius labai1 i 
užinteresavo. 11

Petnyčioje, 2 d. birželio,1 ir balius Lietuvių Moterų 
kun. Mockus kalbės antru Progresyviško Susivienyji- 

Name, mo 3 kuopos. Bus sulošta 
vakare.j puikus veikalėlis “Guminiai 

Batai”. Pradžia 8 vai. va
kare. Po teatrui šokiai. J- 
žanga 25c.

3 d. birželio, W. M. Shed- 
low svetainėj, 736 Third A v. 
ir kampas 24 gatvės, So. Užeikite ir persitikrinkite

gaus teisingą rodą.

Pirmas Lietuviška 
RESTORANTAS

Pakele- 
vingus pri 
imam ko 
negražiau
siai ir vi 

sudos

kartu Tautiškam 
Pradžia 7:30 vai. 
Įžanga 10c. ypatai.
Subatoje, 3 d. birželio, kun. 

Mockus lankysis Great Neck.
Nedėlioję gi, svečias kal

bės brooklyniečiams trečiu 
kartu. Pradžia 2 vai. po pie
ty, Tautiškam Name. Įžan
ga 10 centy.

Komisijos susirinkimas 
kriaučių unijos 54 ir 58 sky-

lio, Tauitškame Name, 101
vualiu k»v., io at. x.,

9 vai. iš ryto. Komisijos ne
užmirškite savo užduoties,

kieriij pusę. ~ l; plono budavojimui
Columbia universiteto bū-Įnamo Brooklyne.

Auffūnas.relis profesorių, ištyrusių 
dabar cloackmakerių strei
ko priežastis, išleido atsi
šaukimą, kad jie pilnai pri
taria streikieriams, o ne 
darbdaviams.

Mat, tie profesoriai, kurių 
didžiuma ekonomistai, pra
dėjo žingeidautis priežasti
mi iškilusio streiko ir pano
rėjo surasti kaltininkus. To
dėl pareikalavo, kad cloack
makerių unija ir darbdavių 
associacija išduotų raportus 
apie streiko priežastis. Ka
da vieni ir kiti išdavė rapor
tus, tai profesoriai pripaži
no, kad darbdavių associaci
ja kalta, per tai ir išleido 
atsišaukimą. pritariantį 
streikieriams ir reikalau
jantį, kad darbdavių asso
ciacija tuojaus susitaikintų 
su darbininkais.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

šiuomi pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA' sutaiso kuogrn- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl iialp 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
į\airiui pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet tn* 
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at
kreipiame atydą, kad nuo muzikantų 
reikalautumct L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui.
ta! neturi viršmintos kortos—tie mu 
zikantai ne unijistal. Viršminėtor 
kortos yra išdudamos kas trįa mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kao 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina unijistal* 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikos 
bei repeticijos būna kiekvieną eere 
dos vakarą po N78 Grand Strout. 
Brooklyn, N. Y.

U. kiekviena™
Kurie muzikam

K. LIUTKUS

nori, kad gerai išrodyt um, 
marškinius ir visus , apre-

Telephone Main, 5615

253 WYTHE AVĖ., kam p. North 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Greenpoint 5311.

JOHN KULBOK LocnininknB 
WYTHE AVE„ Corner So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

291

pirkJei
skrybėle
dalus pas K. Liutkų.

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

K. LIUTKUS
131 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(arti Berry St.).

J. Lustas

m
y'

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALIUNAS

Kiekvienam smagu už
eiti j gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

411 KEAP St.

teisingumą
Nesą visi 

kad pigiau 
kaip pas

BROOKLYNO LIETUVIŲ. ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA
/fe

ivo viengenčiams, I jeg 
j, I Grand St. perėjo į 
ybę. Pas mus lietuviai 
viską, ko lik reikalaus, 
•iu lietuviškų žolių, šak- 

visokių vaistų ir guminiu daiktų, 
užganedin- 

rodą 
Jei- 

vais-

Pranešu 
aptieka po 

i mano nuos

Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. Shrupski
mus galite gauti

A lauš 
Vyno, 
ateikite, o persitikrinsite.

1 ’at a rna rimas

skaniausio 
ir skanaus 
puikiausias,

A. SHRUPSKI
61 S. 2nd St., Brooklyn,N.Y

kaltu.
Dr. Waite, kuris nužudė 

savo uošvius Peck, kad pa
vedėjus jų turtu, Grand Jū
rės pripažintas kaltu pirmo 
laipsnio užmušėjystėj ir bus 
nuteistas mirtin.

Stengsimės visus 
ti, suteikdami tikrą darugišką 
ir patarimus visuose reikaluose, 
gu reikalingos kokios žolės ar 
tai ir jų negalit gaut, tai kreiĮ 
pas mane, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA
PARDAVIMAI

RUIMAI PANDOS.

Išslrandavoja geri 
kambariai, kurių r» 
Ir $9.00 ant menesi 
m*8, įtaisymas pagAl naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti haknunėn, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Necker Avė. ir Ni.ssau Avu.

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint,

keturi ir 
nda $7.00, $8.00 
□. Mūriniu

trįu

na-

meldžiasi ir laukia mirties 
Nedėlioj buvo ( bažnyčioj 
giedojo himną ir atvdžia

šiuomi pranešu, kad aš parduodu 
lotus Hatinia, N. J. Tenai randasi 
7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotus ar
ti tolu, subway budavojama ir greit 
bus užbaigia. Fordas užpirko 84 ak
rus žemės ir budavos didele fabri
ką. Todėl norėdami sužinot daugiau 
informacijų, kreipkitės pas

\. MENKELIUNĄ
39—Uit h St., So. Brooklyn. N. Y.

Parduosiu už $.‘’.00.00 kriaučių ša
pą ir Cleaning House, sykiu sir 6 
kambariais pavienis namas dėl gyve
nimo, gražus, daržas indirbtas, 10 
vištų, geras vištininkas, rašykite arba 
atvažiuokite persitikrinti, darbo yra 
įvales; randa $25.00 ant mėensio, ar
ba priimu partnerį su $200.00. Turi 
būti geras vyriškas coatmakeris.

JO E. VARANKA
Ladios and Gents Tailor—Steam and 

French Dry Cleaning
32 Hancock St., Springfield, Mass.

(41—44)

DIDELĖ PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai

klausė BROOKLYNO IR APIELINKeS

kė, kad mirties nebijo, bet, 
atbulai, laukia jos.

le užsidarys 4 birželio.
Šiame nedėldieny Sokolų 

salėj bus paskutinė vaikų 
mokyklėlės lekcija. Mokyk
lėlė užsidarys net iki rugsė
jo mėnesiui.

Ištisą pereitą žiemą mo
kyklėlę lankė apie 100 vai
kų. Per tą laiką daugelis 
vaikų gerokai pramoko lie
tuviškai skaityt ir rašyt. 
Vaikų choras taipgi pasižy
mėjo jau net kelis kartus. 
Uždarant mokyklėlę, de
šimts geresniųjų mokinių 
gaus dovanas.

Lietuviškas K on t rak torius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, iscementuojam ir 1.1, la
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Ixirimer St., Brooklyn. N. Y.

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)

2 d. birželio bus mėnesinis 
susirinkimas Liet. Kel. Pa-

A. Kasmowski salėj, 67 Jay 
St., C. Brooklyn. Visi na
riai malonėkite atsilankyti. 
Taipgi kurie norite prie 
draugystės prisirašyti, atsi
lankykite į svetainę.

Komitetas.

Svarbus pranešimas.
* 5 d. birželio, Tautiškame 
Name, bus diskusijos L. S. 
S. 19 kuopos. Tema diskusi-

KIRPIMO MOKYKLA.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ. Duodu kirpime, 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 LINAS
96 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA kostumie- 
riška kriaučių dirbtuvė už 
prieinamą kainą. Vieta į- 
dirbta per 3 metus. Atsišau
ki t kogreičiausiai.

Paul Kircilis
95 Clinton Ave., Maspeth,

SAP A ANT RAN DOS.
Išsirandavoja šapa po N 426 Hum

boldt St., Brooklyn, N. Y. Atsišau- 
kit pas

K. GUŽAUSKAS
124 Ellry St., Brooklyn, N. Y.

(33—35)

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

FOTOGRAFIJŲ GALERI
JA BROOKLYNE.

i- 
at- 
ar-

pagal

$

Paveikslus. 
vairių rūšių 
liekame tikrai 
tistiškai
naujausią madą.
Patarnavimas 

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

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas
BEDFORD AVE., L_______

Tarpe No. 4 ir 5 gatvių 
Telephone 2360 Green point.

227

PICTURES!
Maži paveikslėliai dėl vyrų, 

pelį prisiunčiu už 20 c.
Sam-

122 Riverdale Ave., Yonkers, N. Y.
(42—45)

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?’

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, plciskanuotų, ap
mirusių, ž< >džiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su

BROOKLYN va’slll "Dermafiigą” nėra!
“Dermafuga” padarys tą, k;e 

vo plaukai bus tankus, šveln 
skaistus! Oda Tavo galvoje bi

PAS MUS DIRBA DAUG LIETUVIŲ, bet męs jų reikalaujame dau
giau kurie nori dirbti skyriui tarpinimo aluminum. Darbas eina 
visados, 8 valandų darbo diena, $2.35 iš pradžios, po trijų mėnesių 
$2.45 per dieną. Streiko nėra ir ne ammunicijos išdirbimas. Męs 

i reikalaujame daugiau darbininkų todėl, kad mūsų fabriką auga.
Jau 10 metų ir niekad nebuvo uždaryta

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

’ MASSENA, N. Y.

>. ■
A

uw:

ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampoinis persiuntimo 
lesų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą:
ARGIL SPECIALTIES CO,

Puikus Plaukai”.

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

PETRAS NAUJOKAS

Tel. Stagg 2161

H

P.

CAFE IR POOL ROOM

Naujoko Ciga- 
štore ir saliūne, ir 

cigarą, o ne kopūstų

P&gamlna garlavaiu HaturlikM 
/aigius. Pietus galima gauti pa Ito, 
iOc ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling M.

BROOKLYN, N. Y.
t

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH ».”>«* N. M. D.

Speciali! sas Moteriškų ligų
X1 1 E

Iki 10 
piet" ir

Egzainin

A. Kundrotai,

Tai yra geriausia 

laiką praleist.

linksmai

Gohl St., Brooklyn, N.Y.
Main 7

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. Misevtcu
SI’ECLIALISTAS ŠIRDIES IN

Nuo S
Va'amlos;

10 ryte 
—•2 po piet
8 vakareNuo

270 BERin SI\, BROKLYN, N. I

Purpulįavų Vaizbos Štampų
UŽMINIMO KONKURSAS

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

lių Knygutę.
WASH IN 

VAIZBOS 
$2.50 smulkiu 
$2.00 mėsa,

(i TONO 
STAMBUS
i (avoru arba 
groseriu ar

imamosTos stampos 
sur, kur tik j<bs duodamos.

ONS

/K**
4

m PATiiioric 
ahvAy& a »k for 

WASHINGTON
CO U F

nuo 1 iki 2 vai. pa

BURBULI A VOS VAIZ
BOS STAMBUS

Už kurias galit gaut 
brangias dovanas.

Visados klauskite 
rų kokiame nebūt 
gausite gerą 
lapu. Mano fabriką

359 Broadway, B’klyn,
COR. KEAP ST.

i
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DYKAI. Męs išti
riame ir pu. an.ji.if a- ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs 
apžiūrėsime ir duosimo prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
311 5<Hh St., NEW YORK, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

mo- 
suiyg 

pri-

Vienatinė automobilių 
kykla, kur mokinama 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kAtUoj. J 4 savaites bū
si pilnu męclianiku, galėsi val
dyti ir taikyti automobilius, ži
nosi mažiausį dalykėlį prie ma
šinos. 'Fa profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.u(i. Laistiius gvarantuoja- 
nu . Kuršus j Ji lankyti dieno- 
mi- ar vakarais.
INF ERNAI 1ONAL SCHOOL 

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

F

Macys & Marcin Furniture Co
W."" .4U> □ -L.LH l . ■ BL

r*

D

-VJAIM PERIOD SUITE Q’J'

7 i

17

i*

šimtus kostum’erių 
kraštų ir tautų, 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, 
lieka tikrais 
riaušių

iš visų 
išmokėdami 

pasi- 
K*-Ra vininkaia 

daiktų.

O-
i <•

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

Jūsų tarpe 
rienintėli to- 
cla kraatavi 
ii viapie- 
I i akla.

Cv

triūsą, kad ii 
kitos įstaigos 
būtų aigani- 
dinti ne Įim
tai, bet atka
lančiai įmonių 
viaokią kietų.

Naujai ir gražiai
Įtaisytas

DOVANU SALIONAS.
A ATEIK IR

pi

ž MERCHANT CLUB STAMP CO.
®H67 Roebjing Street, Brooklyn, N. Y.

*7 GAUK $2.00 
PINIGAIS.
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198-200 Grand St.,
Tarp# Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y,

Telephone 2372 Greenpoint

PIRK KUR TAVORAS GERAS
ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

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

\ ........ ‘--------------
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JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRODYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

» “ Manhattan Hat
J■x/ s >

i

Pirmiau, negu tu kur ki

lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš
statytos lange

i

Goriausių išdirbysčių vėliausios 
mados vaikams kerečiukai nuo

$5.98
Turime daug visokių Aisbaksių.

Kainos $4.98
50c. ant savaites.

17 3RJ Avė. cr&ei 658 ‘5TS Avr
Con 2IW-.ST. . ■< NEAR I9W ST.

BROOKLYN. N.Y. -

m M*S

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne
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!




