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PERKŪNIJOS PITTSBURGHO SEIME.
t

J. ŠLIUPUI PLOJA KATALIKIŠKI VYČIAI.
ŠLIUPAS EINA SU

VYčIAIS.
tautininkai supranta, kad vieta. Jisai, Šliupas, ir ran-
senis niekus kalba, bet bovi- kos Bulotai

Nuskendo Anglijos Kares 
Ministeris Kitchener.

Susi vieny j i m o Lietuviu 
Amerikoje Seimas, Pitts- 
burge, Pa., žada būti labai 
audringas. Seiman atvažia
vo Dr. J. Šliupas, laisvama
niškas klerikalas, ir pusėti
nai didelė krūva dešiniųjų 
tautininkų. Jie paėmė į sa
vo rankas seimo vadžias.

Išviso S. L. A. 29 seime y- 
ra 83 delegatai. Dešiniųjų 
tautininkų ir klerikalų bus 
40 ar kiek daugiau. Rim
kos šalininkų bus 15—20, 
ręstas socialistai. Srovių 
spėka paaiškėjo, berenkant 
sekretorių. Kandidatai bu
vo vieny bietis B. Norkus, 
“Tėv.” red. V. Račkauskas 
ir socialistas, (pittsburgie- 
tis) J. Mažiukna. Už B. 
Norkų paduota 43 balsai, už 
V. K. Račkauska—23, už J. 
Mažiukna—13.

D-ras J. Šliupas, kuris at
sivežė su savim tulžies ir j- 
dūkimo perviršmierą, agita
vo už B. Norkų. Iš to ma
tyt, kad tas buvęs bedievis 
smarkiais šuoliais eina link 
klerikalų ir amerikiečiai ga
li visai nesistebėti, jeigu 
Breitu laiku Šliupas puls ant 
Kelių prieš klerikalus.

Seimo pirmininku išrink
ta St. Gegužis—vienbalsiai.

ja jį ir panaudoja savo par
tijos tikslams.

Na, o kaip išgavus tą res
publiką? Gink viešpatie,ne 
kova, ne organizuota kova, 
ne revoliucija, bet mokslu— 
šaukia Šliupas nesavu bal
su.

Neužmiršo jisai pa pasa
kot ir apie savo keliones 
Lietuvos reikalais ir agita
vo už “dipliomatiškus” bū
dus Lietuvos laisvei įgyti. 
Neužmiršo pasakyti ir tą di
džiausią kvailystę, būk Ru
sijoj baudžiavos panaikintos 
po įtekme pilietiškos karės 
Amerikoj. Jau tik ir ‘‘isto
rikas” iš to klerikališko “be
dievio”.

Šliupas išgyrė Ameriką, 
kaipo “laisvės” šalį, bet nei 
žodžiu neužsiminė apie Co
lorado, W. Virginia, milži
niškus streikus, militariz- 
mą ir t. t. Mat, tam buvu
siam socialistui ir pirmei
viui tokie dalykai dabar ne 
galvoj. Jo galvoje dabar 
|tikras Babelio bokštas: lie- 
tuviškai-latviška respublika, 
Karužos kelionė i Ryma, 
puikybės Lincolno šalies, so
cialistas, prakeikęs savo mo
tiną ir tuščias autonomijos 
fondas.

nepaduosiąs.
Šliupas, tas pats, kuris se
niau popiežių vadindavęs 
krokodilium, užsistojo už 
Karužą, kuris nuvažiavęs 
kaulyt iš popiežiaus aukų.

Tai iki ko šliupas dasigy- 
veno! Gėda, tūkstantį ‘sy
kių gėda. Bet ypatingiausia 
reikia įsidėmėt, kad šliupas 
grasino Bulotai, turbūt, tu
rėdamas omenyje, jog jį ga
lima išvaryt iš /Amerikos,nes 
jisai, Bulota, būk tai agituo
jąs prieš pilietystę. Živat- 
kauskas paskui irgi tą patį 
pasakė.

Taigi, jeigu kas nors lokio 
atsitiktų, žinosime, kas pa
davė panašią mintį.

Vyčiai, sustoję aplink 
Šliupą, didžiausi Pittsburgh) 
a tžag<i re i v i a i, k a r šč i a usi a 

i jam plojo. Tarpe jų buvo ir 
Vaišnora, stambus biznie
rius.

Bulota šaltai atsakė Šliu
pui, jog jisai nebėdavos, jei
gu Šliupas jam rankos nepa
duos. “Juk ir Puriškevičius 
man rankos nepaduoda” --- 
užbaigė Bulota.

Na, o kasžin ar Šliupas at
simena, kaip jisai su Tumu 
bučiavosi ?

Daug šnekų dabar visame 
Bittsburgo apie tą susikirti-

Londonas, 6 d. birželio. — kad pirmoji žinia buvo tei- 
Kares ministeris lordas singa.
Earl Kitchener ir visas jo Yuan-Shi-Kai buvo gabus 
štabas nuskendo sykiu su politikas. Jis iš paprasto 
kreiseriu “Hampshire”. Nei valdininko dasigavo iki pre- 
vienas žmogus, kuris važia- zidento ir jau buvo apsišau- 
vo ant to kreiserio, neišsi- kęs save Chinijos imperato- 
gelbėjo. rium. Kadangi jis mirė pa-

Karės ministeris lordas,čiam revoliucijos sūkury ir 
Kitchener, generolas Eller-1 ta revoliucija buvo atkreip- 
shaw, sir Frederick Donald- ta prieš jį, tai galima lauk- 
son ir kiti Anglijos tūzai va-' ti Chinijoj didelių politiškų
žiavo į Rusiją pasitarti,kaip 'permainų.
galima būtų pasekmingiau 
užpulti ant vokiečių ir aust
rų, kad tuomi suteikus pa-
gelbą francuzams po Verdū- 
nu ir italams, kuriuos dabar

RYGOS FRONTE DIDE
LIS JUDĖJIMAS.

vimas buvo laikomas kodi-’^j.^ j)() sniai-kaus t
n vokie- 
irtilerijps

KARININKAI NESNAU- REPUBLIKONŲ KON-
DžIA. VENCIJA.

Chicago, d. birželio. — Čia j Chicago, Ill, — 7 gegužės 
buvo demonstracija (prepa- čia prasidėjo republikonų 
redness), kurioj dalyvavo partijos konvencija. Šioj 
130,213 žmonių, jų tarpo bu- J konvencijoj nominuos kan- 
vo apie 20,000 moterų. I’a-Midatą į prezidentus. T. 
rodą tęsėsi apie 11 valandų, i Rooseveltas ir jo šalininkai

-- 'veda karštą agitaciją, kad 
UŽMUŠTAS JAPONIJOS . republikonų partija nomi- 

MINISTERIŲ PIRMIMN- r.uotų Rooseveltą kandida- 
KAS OKUMA. < tu. Bet didžiuma delegatų

Iš šanghaijaus telegra- tam priešinga. Tokiu būdu 
mos praneša, kad suokalbi-j Rooseveltą statys kandidatu 
ninkai užmušė Japonijos progresistų partija.
ministerių grafą Okumą.

jo užmušimą nesužinota.

Juomi dar užsitiki visos sro
ves. Laukia iš St. Gegužio 
bešališkumo ir teisingumo. 
Jo padėjėju išrinktas Dr. J. 
Žymontas,kuris gavo 31 bal
sus prieš1 B. Kondratavičių, 
gavusį 31 balsą. Atsisaky
dami išrinkti B. Kondrata
vičių vice-pirmininku, tau
tininkai antru sykiu parodė 
savo tikrąjį veidą. Mat, B. 
Kondratavičius esąs socia
listas ir jau tik dėl tos prie
žasties — šliupinei partijai 
netinkamas. Reikia atsi
mint ir tai, kad Kondratavi
čius senas ir veiklus S. L. A. 
narys.

Pirmoji seimo diena pra
slinko be žymesnių inciden
tų. Rinkta ir išrinkta visa 
eilė komisijų.

ŠLIUPAS IŠKEIKIA 
BULOTĄ.

Bulota, nors jo prakalba 
iki vidurnakčiai nusitęsė, c z 
polemizavo su J. Šliupu. Po
lemizavo gražiai, pagerbda- 

i mastą klerikališkų tauti
ninkų šulą. Nurodė, kad 
žmonės laisvę tik per orga
nizaciją ii’ kovą įgija, nuro
dė, kad ir baudžiavos tik to
dėl buvo panaikintos,. kad 
baudžiauninkai pradėjo kil
ti. Nupeikė Karužą, kuris 
nuvyko Ryman popiežiui 
pantaplin pabučiuoti, pasa
kė, kad Lietuvių tauta—tai 
visųpirmiausia yra darbo 
žmonės ir juos reikia orga
nizuot, lavint, mokint už tei
ses kovoti. Paironizavo, 
gražiai pasijuokė iš šliupo 
skelbiamosios lietuviškai- 
latviškos respublikos, apie 
kurią Lietuvos žmonės ne- 
mislija. Nurodė į darbus 
Lietuvos politikierių, jų tar

nui. Tautininkai žada šauk
ti Šimkų ir statyt jį į deba
tus su Bulota. Šliupui Šim
kus daug mielesnis, nes mat, 
Šimkus yra lenkų parapijos 
vargamistra ir begalo “pa- 
ga rsė j t > ” beva rga mist rau da
mas Panemunėje.

SUSIVIENYJIMO STOVIS
S. L. A. turėjo įeigų: 1914 

m.—$56.439; 1915 m.—$80.- 
091. Viso įeigų $136.530.

Išeigų: 1914 m.—$40,911; 
1915 nu—$50,719. Viso iš
eigų $91,681. Vadinasi, liko 
nuo jeigu: 1914 m. — $15,- 
497; 1915 m.—$29,372. Viso 
per du metu liko $44,869. 
Kadangi nuo seniau kasoje 
buvo likę $62,115, o per du 
metu prisidėjo $44,869, tai 
dabar S. L. A. turto yra jau 
suvirs 100,000 doleriu.

Posmertinių 1914 ir 1915 c
Panedėly, 5 d. birželio, į- 

vyko šeiminės prakalbos. Be 
Bradčiulio, D-rės J. Baltru
šaitienės, V. K. Račkausko 
ir vienos amerikietės sufra- 
gistės, kalbėjo dar J. Šliu
pas ir A. Bulota. ' Po pra
kalbų įvyko griausmai ir 
perkūnijos ir Dr. J. Šliupas

pe ir Basanavičiaus, kurie 
savo “prazbose” carui nieko 
o nieko nemini apie lietu- 
viškai-latvišką respubliką. 
Bulota pasijuokė ir iš tų 
tautininkų, kurie skelbda
mi ugningiausią tėvynės 
meilę, amžinai liekasi Ame
rikoj gyvent, patapdami pi

ni. išmokėta $18,225, ligoje 
pašelpų $26,664, kuopų or
ganizatoriams $2,005; algų 
pild. tar. ir dari)—$7,450, al
gų spaustuvės darb. $5,113, 
organo lėšos — $8,032, im- 
migrantų reikalams $125.00, 
tautiškiems reikalams 
$700.59 ir t. t.

išniekino Bulotą. .liečiais ir t. t. (Jisai neagi-
J. Šliupas savo prakalboje'tavo prieš pilietystę, tik nu-

atpasakojo tą patį poterėlį, 
kurį jisai jau per 10 metų 
pasakoja. Prašnekęs apie 
baudžiavas, papasakojęs ke-

rodė į prieštaravimą, kurį 
daro tautininkai).

Bulotai kalbant, Šliupas 
sėdėjo svetainės gale ir dū-

lioliką anekdotų, senu pap- ko. Pikta jam buvo, kad
ratimu pamockavęs apie Bulota turėjo jam primint 
kunigus, J. Šliupas ėmėsi už apie reikalingumą organi- 
lietuviškai-latviškos respub- zuot darbo žmones. Šliupui 
likos, nors ligšiol dar joks | seniai tas viskas iš galvos

Nariu stovis: 1914 m. bu
vo apsaugos skyriuje 5,647, 
pašelpos 2,337. Viso — 
7,984.

Nuo 1 d. sausio iki 1916 
m. prisirašė prie pašelpos 
skyriaus 5,152, prie apsau
gos—5,380.

Viso turėtų būti 18,516, 
bet atmetus išbrauktuosius 
ir mirusius narius, liekasi

latvys nėra išreiškęs savo 
nuomonės apie tą respubli
ką, o ir Lietuvos progresy- 

’vių partijų programose apie 
tai nieko neminima. Bet 
suvaikėjęs Šliupas misli,kad 
kiekvienas jo kaprizas turi 
būti įstatymu. Jau ir

išgaravo. Jam rūpi, mat, ką 
Karuža Ryme veikia.

Bulotai pabaigus kalbėti, 
Šliupas pasiprašė balso ir 
nesavo balsu sušuko, kad 
Bulota esąs netikęs žmogus, 
darąs gėdą laisvai Amerikai 
ir tokiems žmonėms čia ne

13,674.
Daugiau smulkmenų kita

me numery.

Tėmykite “Seimo įspū
džius” ant 4 puslapio. Daug 
pranešimų apie seimą bus 
vėliau.

MM

KAIZERIS AČIUOJA 
KRUPPUI.

Amsterdam. 7 d. birželio. 
—Vokietijos kaizeris negali 
atsidžiaugti gerumu savo 
kanuoliu, prieš kurias neiš
silaiko jokios tvirtovės. To
dėl jis pasiuntė telegramą 
Kruppui, kanuoliu ir am- 
niunicijos išdirbėjai, ačiuo- 
damas už gerą darbą.

BAISI AUDRA, 126 UŽ
MUŠTA, DAUGYBĖ 

SUŽEISTA.si išvažiavo ant kreiserio,
“H ampshire”.
prisiartino prie Orkney sa-|yjsa pontą* nil() Rygos ikU—Arkansas, Missouri, llli- 
lų, tai momentališkai nuva-1 [)vioSko, vokiečiu artilerija ir Mississippi valstijose 
žiavo ant dugno. Teisingų 'dar nicka(] taip smarkiai ne-JiAkil° baisi.audra. 126 už- 
priežasčių nuskendimo dar; bombardavo rusu pozicijų mušti, 20 dingo be žinios ir 

v °J ! \ai p kad daba r/ ‘^šimtai sužeistų. Daugybė
_ _______ i namų sugriauta, tūli kaime-

Iš TURKIJOS FRONTO, j1^“ vl.s>skai sunaikint!. Nuo- 
stoliai labai dideli. Dau- 

letiogradas.—Kaip tik.gĮausįaį nukentčjo Arkan
sas ir Missouri valstijos, ki

etos gi truputį mažiau.
i Kaimelis Judsonia visiš- 
'kai sunaikintas. Daugybė 
šeimynų pasiliko be pasto-

,___  atakuoti rusų pozici-
Kada laivas,jas^ j)et tapo atmušti. Per;

! \ r i n ri o i’l/i

nesužinota; spėjama, kuo i 
vokiečiu submarinai nu
skandino arba laivas užėjo 
ant vokiečiu minos. Laivas 
buvo apginkluotas keliolika 
] ______c t - - - j
Viso labo komandos ant jo 
buvo 655 kareiviai. Surasta 
nuo laivo 4 valtelės. Mato- 
mai dar spėjo jas nuleisti su \ 2 Vj.
žmonėmis, bet, veikiausiai/ tapę atmušti. Rusai vėl 
nuleistos apvirto. ^pradėję traukti pirmyn.

Lordas Kitcheneris tapo! . g
paskirtas karės ministerių: . \11 ^ ft’eneia!is stabas
8 d. rugpjūčio 1914 metų..vlSd!. sako. Jurkų
Jis Anglijoj skaitėsi gabiau-: arnJ1J.a’ ^d^dcius rusus, nors 
siu karvedžiu. Dabar, nete-' nidzdls zm£sniais, bet visgi 
kus Kitchenerio, Anglijos s^umia 1 usus atgal. Kany- 
spauda šaukia, kad įvyko sls 1USU sl)ainas jau atstum- 
tautiška katastrofa, visi An- j 
glijos gyventojai labai suju-! 
dę, patriotai neapsakomai 
nusiminę. Anglijos kara
lius Jurgis išleido įsakymą, 
kad visoj armijoj kareiviai

kanuoliu įvairaus kalibro, turkai sulaikė i-usus tai pa
starų jų general is štabas iki 
šiol nieko nesakė. Dabar ■ 
jau praneša, kad turkai da-'

Spauda šaukia, kad Kit- lyderiai.

KETURI ČECHIJ LYDE
RIAI NUTEISTI MIRTIN.

Vienna.—Šiomis dienomis 
čia tapo karės teismo nutei
sti mirtin 4 cechų partijos

Wichita, Kans

lietis visais pakraščiais. Jau 
dalis miesto užlieta. Gy
ventojams,kurie randasi ne
toli upės, pranešta apie pa
vojų ir jie apleido savo na
mus. Policija ir gaisrinin-

išgelbėjo tas šeimynas, ku
rias jau vanduo apsupo.

chenerio žuvimas, tai vokie
čių šnipų1 esąs darbas; jiems 
buvę viskas žinoma ir kad 
Kitcheneris su savo štabu 
slapta išvažiavo, tai prane
šę submarinams, 
paskandinę laivą.
priežasties dabar Anglijoj 
svetimtaučiai buądar labiau 
suvaržyti i r,ko gero, patrio
tai gali pradėt svetimtau
čiam pogromus daryt, kaip

kaipo tėvynės išdavikus.
Tarpe mirtin nuteistųjų 

randasi žymus jaunačekių 
vadas Dr. Kramarž ir Dr. 
Rozangain, atstovas Čechi- i 
jos seimo. Juodu apkaltino! 
vaiyme agitacijos už Bohe-i 
mijos neprigulmybę. Kitu 
du—Zamasol ir Servinka, 
bendradarbiai cechų laik
raščio “Narodni Listy”, nu-! 
teisti, kaipo šnipai. Juodu j 
kaltino už tai, būk jie varę: 

Ar šiaip ar taip, bet dar (agitaciją, kad Čechija prisi-' 
karių istorijoj nebuvo tokio 
atsitikimo, kad karės minis
teris su visu savo štabu nu
keliautų ant jūrių dugno žu
vauti.

Juos apkaltino GRAIKIJOJ APSKELBTA

kurie ir
Iš tos

MIRĖ CHINIJOS RESPU
BLIKOS PREZIDENTAS.

Neseniai laikraščiuose bu
žo pagarsinta, kad Chinijos 
prezidentas Yuan-Shi-Kai 
užnuodytas ir sunkiai ser
ga. Pasklydus tai žiniai, 
Chinijos pasiuntinys Wash
ingtone tą žinią atšaukė ir 
pridūrė, kad prezidentas e- 
sąs visiškai sveikas. Bet 
dabar atėjo telegramos,kad 
Yuan-Shi-Kai mirė. Tokiu 
būdu pilnai galima tikėti,

DABARTIS” UŽDARYTA

tis Maskvoj,
ka” praneša, kad Kaune vo
kiečiu valdžia uždarė vietos 
lietuvių laikraštį už tai, kad 
jis kritikavo valdžią, neįlei- 
džiančią į Lenkiją ir Lietu
va maisto. Nors “Gazeta 
Polska” nepasako, kokis 
laikraštis ušdarytas, bet ga
lima spėti, kad tai “Dabar
tis”, nes viena, dabar tas 
laikraštis Amerikoj negau
namas, o antra—ant kiek 
mums žinoma, Kaune kito
kio lietuvių laikraščio nei 
nebuvo.

KARĖS STOVIS.
Graikijoj labai neramu. 

Dauguma reikalauja, kad 
karalius tuoj aus išvytų bul
garų ir vokiečių kariu menę, 
kuri dabar randasi Graiki
joj, bet karalius apie išviji
mą nieko nesako. Eina gan
das, kad buvęs ministerių

lis šalininkas talkininkų, e- 
[sąs suareštuotas ir pasodin
ėtas kalėjimam Talkininkų

kad talkininkai, be jokių ce
remonijų, Graikiją paimtų į 
savo rankas. Kuo tas užsi
baigs ir kaip talkininkai pa

PO VERDUT^U ŠAUDOSI 
BE JOKIŲ PASEKMIŲ.
Po Verdunu paskutiniu lai

ku eina didžiausi mūšiai 
dieną ir naktį be jokių pa
sekmių. Vokiečiai daro 
smarkiausias atakas, bet 
francūzai jas atmuša. Jei
gu kartais vokiečiams pasi
seka ant pusmylio pasirti 
pirmyn, tai francūzai su
rengia kontratakas ir vėl 
juos išmuša iš užimtų pozi
cijų.

VOKIETIJOJ ĮVEDAMA 
“GAVĖNIA”.

Naujai paskirtas Vokieti
joj “diktatorius” dėl paskir
stymo ir išdalinimo gyven
tojams maisto, pranešė A- 

imerikos laikraščių kores- 
Ipondentams, kad greitu lai
ku visoj Vokietijoj bus už
drausta per 8 savaites var

poti mėsą. Jis sako, kad 
i laike vasaros karščių gali
ma apsieiti ir be mėsos, o 
žiemą be jos negalima būsią 
apsieiti.

SUV. VALSTIJŲ SEKRE
TORIUS RENGIA CAR-
RANZAI ATSAKYMĄ.
Washingtonas, 7 d. gegu

žės. —Oficiališkose įstaigo
se eina gandas, kad Su v. 
Valstijų sekretorius Lansin- 
gas rašo Carranzai atsaky
mą, kuris greitu laiku bū
siąs pasiųstas. Atsakymas 
būsiąs gana aštrus. Mat, 
dabar republikonų konven
cija užsipuolė ant Wilsono, 
kad jis nieko neveikia, to
dėl nori parodvti savo “dar
bą”, v

AUSTRŲ LAIMĖJIMAS.
Paskiausios telegramos 

praneša, kad taip vadinamo
se Lagarina lygumose aust
rai padarė smarkias atakas 
ant italų pozicijų ir italus 
sumušė. Nelaisvėn paimta 
5,600 italų kareivių, tarpe 
kuriu randasi 28 aficieriai. 

j Taipgi paimta 3 kanuolės, 
11 pulemiotų ir 126 bomba- 
mečiai.

SUV. VALSTIJOS SIUN
ČIA KAREIVIUS Į 

SANTO DOMINGO.
Washingtonas, 7 d. birže

lio. —Laivyno ministerial 
paliepus, išsiųsta į Santo 
Domingo dar 1,000 naujų 
kareivių.

Santo Domingo respubli
koj revoliucija vis eina 
smarkyn ir esantieji Suv. 
Valstijų kareiviai negali 
tvarkos palaikyti.

į. ’ ; i T



vpmiwwww?* uW?W»Wri*w»

1 j&fr-jjb' 'i
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VIETON.
Dėl “Pavergtųjų 
Tautų Balso”.

Pasimokinkime nuo 
finų darbininkų.

YČAS ŠKOTIJOJ.
Gegužės 14 d. p. Yčas 

kartu su kitais Rusijos Dū
mos atstovais aplankė Glas
gow ą. Kunigai ten jam su
taisė prakalbas. “Rankpel
nio” N20 skaitome, kad vie
nas darbininkas jo paklau
sė: “Ar teisybė, kad tūliems 
draugijos (Nukentėjusiems 
dėl karės šelpti...) nariams 
už darbą mokama po 8 rub. 
dienai ir antros klesos bilie
tą duoda?” Yčas atsakė: 
‘Tūliems draugijos na
riams, rūpinantiems šelpimo 
reikalu, mokama ne 8 rub. 
dienai ir bilietas antros kle
sos, bet 15 rub. dienai... Pir
miau, sako, mokėdavę po 10 
rub. dienai, bet kuomet kitų 
tautų šelpimo komitetai :len- 
kų, latvių, rusų pradėję jų 
“veikėjus” paviliot, traukt 
prie savęs, tuomet buvę pri
spirti mokėt iki 15 rub. die
nai”. Puikus “veikėjai”, 
“tautos labą” statą augščiau 
už viską. Paklaustas, ką 
šelpia klerikalų draugija, 
paaiškino: “moksleivius, li
gonius ir negalinčius darbo 
dirbti žmones. Darbininkų, 
kurie gali dirbti, nešelpia. 
Suprantamas daiktas, nešel
pia nei jų šeimynų, nei dar
bininkų, darbo negaunan
čių”.

“BIEDNŲ NEŠELPIA”.
Lietuvoj, pasirodo, ir pa

našiai rūpinasi beturčių šel
pimu, kaip ir Rusijoj, štai 
ka skaitome “Vien. - Liet.” 
N21 Savickienės laiške, kuri 
š. m. vasario pabaigoj išva
žiavo iš Lietuvos (nuo Mari
jampolės) ir Amerikon at
važiavo: “Dabar tėvynėje 
tiktai vienas badas, ašaros 
ir baimė. Ka amerikiečiai 

t siunčia aukas, tai veik visai 
jų negauna biedni žmonės, 
velyk visai nesiųstų. Kaip 
rusai traukėsi, tai kunigas 
Draugelis iš Mariampolės su 
fondu išsinešė. O kolei bu
vo, tai vandenio su barščiais 
duodavo ir nieko daugiau ir 
tai ne visiems. O nekuriems 
net ir pinigų duodavo—tai 
vis turtingesniems. Dabar 
vėl susitvėrė ant vietos susi- 
šelpimo fondas, kurin įėjo 
kun. Uogintas, jo sesuo ir 
aptiekininko sūnus, bet ir ši
tie biednus nelabai šelpia. 
Žmonės po vainai rengiasi 
visam pasauliui apie tai 
pranešti”.

Da 1914 m. gale ir 1915 
m. panašių beturčių balsų 
męs girdėjome nuo Alvito, 
iš Vilkaviškio ir kitur, da
bar iš Mariampolės. Betur
čiai rengiasi “visam pasau
liui pranešti” apie savo 
skriaudas. Neseniai “Lai
vės” korespondentui atva
žiavusi Amerikon nuo Mari
ampolės Levickienė taip-pat 
pasakojo, jog tiems, komi- 
tetninkams (kunigams ir jų 
padėjėjams, kuriuos taip gi
ria Janulaitis) “biednų žmo
nių visai nereikia—tegu sau 
badu miršta!...” Darbinin
kai, pagalvokit apie tai ge
rai!

“Keleivio” N21 tilpo “pa
vergtųjų Rusijos tautų at
sišaukimas į pasaulį”. Jis 
tilpęs Skandinavijos laikraš
čiuose ir buvęs atsiųstas 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų prezidentui. Daug abejo
siu kelia tas atsišaukimas, 
po kuriuo pasirašę įvairių 
tautų atstovai, o jų tarpe 
lietuvių: d-ras Šaulys, Lie
tuvių Dailės Draugijos pir
mininkas A. Žmuidzinavi
čius ir inžinierius S. Kairys. 
Labiausia mus stebina S. 
Kairio parašas. Kad ir jis, 
kaip ir daugelis inteligentų, 
seniai yra pasitraukęs nuo 
aktyvio dalyvavimo darbi
ninkų judėjime, vienok keis
ta rasti jo parašas po tokiu 
atsišaukimu, kuris jieško 
tautų išganymo pas “pra
kilniausi žmoniškumo ir 
teisybes apgynėją” Ameri
kos prezidentą, skundžia ca
ro valdžią “civilizuotajam 
pasauliui” ir laukia sau iš to 
išganymo. Keista rasti jo 
parašas po tuo nacionalistų 
atsišaukimu, kuris tik Rusi
joj mato piktą ir visą atsa
komybę stengiasi suversti 
vien ant caro valdžios. Da 
keisčiau skaityti toks “lietu
vių skundas”: “Męs, lietu
viai, apskūndžiam Rusijos 
caro valdžią už sunaikinimą 
mūsų tautos'savystovybes ir 
užslepi mą mūsų šalies var
do. Nežiūrint visų prižadė
jimų, lietuvių katalikų baž
nyčios varu iš mūsų atima
mos ir atiduodamos rusų 
dvasiškijai. Visos mūsų pa
stangos apšvietai ir mokslui 
platinti yra draudžiamos ir 
lietuvių kalbai grasina iš
nykimas. Kiekvienas, pas 
kuri atras lietuviu kalba 
spauzdintą maldaknygę, ga
li būt išsiųstas Sibiran arba 
pasodintas kalėjiman”... Jei 
tai nėra vertėjo paklaidos, 
šitos vietos' kėlia pas mus 
da daugiau abejonių. Bet... 
per šitą karę daug tarytum 
negalimų dalykų pasirodė 
galimais. Kas nuėjo “tau
tos vienybės”, “bu rgfriede- 
no”, keliais, nuo tų visko 
galima laukt, dargi tokių at
sišaukimų į “prakilniausi 
žmoniškumo ir teisybės ap
gynėją” Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentą, ku
ri męs “Keleivy” skaitėme. 
Kas likvidavo klesu kova, 
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nebepasitiki savo spėkomis, 
tam lieka vien panašus at
sišaukimai, “diplomatų” ke
liai. Ir, žinoma, jie, kaip ir 
įvairių memorialų rašytojai, 
kalba visos tautos vardu, 
norint nieks jų neįgaliojo 
taip kalbėti. Taip, p. Janu
laitis pas mus ne vienas. 
Janulaičių yra pas mus visa 
srovė, su kuria nebegali būti 
kitokios kalbos, kaip tik ko
vos kalba. Darbininkų ju
dėjimas turi apsivalyti nuo 
jų, nes jie tik kenkia jam ir 
nieko nepadeda: jis jau se
niai da prieš karę jiems vi
sai svetimas paliko; tauta 
užėmė darbininku klesos 
vietą, tautos reikalai—dar
bininkų klesos reikalus... 
Mums nepakeliui su jais.

V. Kapsukas.

RAPOLAS RASIKAS 
LIGONBUTY.

Plačiai žinomas visuome- 
* nes veikėjas Rapolas Rasi- 

kas, kuris prieš karę buvo 
paimtas į kariumenę, dabar 
į “Laisvės” redakciją at
siuntė laišką, kad jis randa
si Kostromoj kariškam li- 
gonbuty. Koks jo likimas
ir kaip jis sužeistas, savo 
laiške nepamini.

Kada “Saulė” numirs?
Kada seni lietuviški ame

rikonai išmirs.*
* *

Beje, kalbant apie “susi
artinimus” fondų, kaip yra 
su Teofilių Dūda iš Phila- 
delphijos, tautininkų kasie- 
rium Revoliucijos Šelpimo 
Fondo, kurį suorganizavo 
Philadelphijos Seimas? Ar 
jis atidavė $64.00 pasiliku
sius pas jį per pastaruosius 
10 metų? Kodėl Philadel
phijos draugystės neiškolek-

Tūli Sąjungos draugai nu
siskundžia, kad mūsų drau
gai apsileidę, neveikia kuo
pose, nesilanko ant susirin
kimų, neplatina tarpe tam
sesniu darbininku darbinin
kiškos literatūros ir daugy
bę visokių eibių pripasako
ja.

Tie draugai, kurie sako, 
kad didžiuma sąjungieęių 
neveikia, tai, veikiausiai, ne
seka mūsų judėjimo. Aš 
mačiau įvairiu tautų sočia- 
lįstų organizacijas, bet to
kių veiklių narių, kaip kad 
Lietuvių Socialistų Sąjun
goj, nemačiau. Man rodosi, 
kad męs neprivalomo dejuo
ti, kad mūsų nariai nevei- 
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kia, bet kaip tik atbulai, pri
valom apgailestauti, kad 
jie perdaug veikia. Tai nc- 
pasityčiojimas, bet faktas, 
o jeigu netikite, tai meldžiu 
atydžiai klausyti.

Mūsų socialistai darbuo
jasi Lietuvos Šelpimo Fon
de, darbuojasi Tėvynės My
lėtojų Draugijoj ir moka 
narines mokestis, kad išlei
dus Jonyhi, kunigų Žilinskų 
ir kitokių autorių raštus, 
kuriems geriausia vieta bū
tų šiukšlyne; mūsų socialis
tai priguli prie S.. L. A. ir 
ten darbuojasi, varydami 
savotišką politiką, kad laike 
rinkimu išmainius aviną ant 
barono. Mūsų socihlistai 
priklauso prie laisvamanių 
kuopų ir išsižioję platina 
laisvamanybę, rengia laisva
maniškas prakalbas ir t. t. 
Mūsų socialistai priklauso 
prie visokių kunigaikščių ir 
šventųjų pašelpinių draugi
jų. Bet dar ne viskas. Yra 
mūsų Sąjungoj net tokių so
cialistų, kurie priklauso 
prie... na, nenusigąskite 
“Ateities” korporacijos ir 
leidžia tautiškoj dvasioj lai
kraštį “Ateitį”, kuris kaip 
tik priešingas socialistų 
principams ir taktikai!

O kur visokie chorai, viso
kie apšvietų rateliai, teatra
liški rateliai, kooperacijos ir 
t. t. ir t. t.? Pagaliaus, so
cialistai organizuoja labda
ringas draugijas ir stato 
tautiškus namus, iš kurių 
paskui juos pačius tautiečiai 
išveja laukan. Suprantama, 
tautiečiu už tai kaltinti ne
galima, nes tautiškuose na
muose socialistams ne vie
ta, jie privalo būti darbinin
kiškuose namuose.

Na, ar dar sakysite, kad 
mūsų socialistai neveikia? 
Man rodos,kad didesnio vei
kimo jokiu būdu negalima 
nei reikalauti. Jeigu mes 
jau išdrįstame nuo jų rei
kalauti, tai ne didesnio, bet 
mažesnio veikimo, t. y.,kad 
jie mažiau veiktų tautiško
se draugystėse, bet daugiau 
Sąjungoj.

Bet dabar tie mūsų “vei
kėjai” pasakys, kad jie dar
buojasi dėl pakėlimo savo 
kultūros. Jeigu jie paliaus 
veikę tose įstaigose, tai kul
tūros darbas nupuls.

Gerai, aš netik nesiprieši
nu kultūros darbui, bet at
bulai, sakau, kad męs pri
valom veikti, tik anaiptol 
netaip, kaip kad dabar vei
kiama. Jeigu jau męs pa
tys nesugebiam, kaip tu
rim veikti, tai privalom pa
simokinti nuo finu socialis
tų.

Amerikoj finai socialistai 
viską turi paėmę j savo ran
kas. Jeigu finas-darbinin- 
kas nori mokintis, jis neina 
į tautišką namą, bet eina į 
“Darbininkų Namą”. Jeigu 
jis nori skaityti turiningą 
laikraštį—perka socialistų 
partijos organą; jeigu jis 
nori paklausyti muzikos, iš
vysti gerą scenišką veikalą,

pasilinksminti—jis vėl eina 
į “Darbininkų Namą”, kur 
būna socialistų rengiami va
karai su įvairiais progra- 
mais. Visa tai, ką darbinin
kams siūlo finų taip vadina
mos tautiškos draugystes, 
nesulyginamai prasčiau at
liekama, per tai darbininkai 
eina pas socialistus.

Finų socialistų partija 
visuomet savo darbininkus 
aprūpina proto ir dvasios 
maistu, per tai darbininkai 
neina to maisto j ieškoti pas 
tautiškai buržuaziškas 
draugystes.

Tuom tarpu finų socialis
tų partija neapstato savo 
kultūriško veikimo siaurais 
tautiškais rymais, ji sten
giasi išrauti iš darbininkų 
tarpo tautišką egojizmą ir 
vieton jo,pričiepyti tarptau- 
tišką dvasią. Finų socialis
tai, su pagelba savo prigim
tos kalbos, prigimtų įpro
čių, stengiasi iš darbininkų 
išauklėti tarptautinius ko
votojus už pagerinimą viso 
pasaulio darbininkų reikalų. 
Finų socialistų partija sten-

bepartyviška literatūra yra 
pasaulyj svarbiausia ir kad 
ji mums yra reikalingiausia.

Ir teisybe, ir neteisybė... 
Bepartyviška “literatūra 
priklauso ir prie svarbiau
sių ir prie reikalingiausių, 
bet... ne visiems.

B o p a r ty v i š k a Ii te ra tū ra 
gamtos moksluose yra tai 
tokia, kuri perimta ekklek- 
tizmu. Tenai būtinai turi 
būti mišinys darvinizmo su 
neo-lamarkizmu, gamtiš
kojo materializmo su idea
lizmu, monismosu dualizmu 
ir neo-vitalizmu.

.Visuomeniškuose gi mok

Užmušti, sužeisti ir be 
žinios dingę kareiviai 

Kauno gub.

tuoja nuo jo scenos savo
Fritzas kalboj arba tarpe savųjų

ratu ra vadinasi toji.ka “tar-

re i kaartimi! sbio; 
kims. Tokiu 1 
kalingiausia” 
šia” buržuazij '■ ir j :s rimi
nėms.

Dailės srytyj “beparty
viška” literatūra užsiima a-

tarnavimu dailei”, tai 
dailės išsigimimui.

eitu iš tautišku rymu ir 
taptų šios šalies piliečiais,

Pastaraisiais metais finų 
socialistų partija pradėjo 
daugiausiai steigti va kari
nos mokyklas ir mokinti 
darbininkus anglu kalbos.

mimu darbininkams pilietiš
ku popierų, skleidimu tarpe

ciu.
Tokiu būdu finai socialis

tai stengiasi pakelti savo 
darbininkus iki tokio laips
nio, kad jie savo tauta skai
tytų visą darbininkų klesą.

Taigi ir męs pasimokinki
me nuo finu socialistu ir 
veikime taip, kaip jie vei
kia.

švenčioniškis.

Mano patemyjimai
Gal pervčlu.

tes

suomen iškilose— istoriškojo 
materializmo (abu turi būt

Londonas.

iai kantieje Įstatymą apie 
priverstiną kariumenėn ė- 
mima, atsisakė nuo vietų.

Mat. darbininkų konfe- 
icncija atmetė įstatymą a- 
pie priverstiną kareiviavi
mą. Ir nesmagu buvo tiems 
ponams, buržuaziškos mini
sterijos nariams, pasilikti 
ant vietų. Jei darbininkai 

j patriotai nenori savo krau- 
ijo lieti už brangią tėvynę, 
.... jiems beveik minist
rams ir ministrams negražu 
dayvauti tame kabinete, ku-

Taigi, gali būti, kad tuoj įaį jį 
po karei viso pasaulio darbi
ninkai įVykdins savo suva
žiavimą.

Reakcijos metu Rusijos jįria anglu ėmimą 
social-liberalai vis svajojo nan‘ 
apie visos Rusijos darbinin
kų suvažiavimą, kad su jo

kariume-

J. V. Žukauskas, Panevė
žio pav., Gulbinių valsčiaus, 
—sužeistas.

V. A. Augis, Panevėžio 
pav., Biržų valsčiaus, — su
žeistas.

A. K. Pečauskas, Panevė
žio pav., Čipenų valsčiaus,— 
dingo be žinios.

S. Liutinskas, Panevėžio 
pav., Čipenų valsčiaus, — 
dingo be žinios.

V. A. Girčius, Novoalek- 
sandravo pav., Dusintų vals
čiaus,—dingo be žinios.

J. J. Žabo, Novoaleksan- 
dravo pav., Panedėlių vals
čiaus,—dingo be žinios.

•J. A. Golandas, Šiaulių 
pav., Taugisų kaimo, —din
go be žinios.,

M. A. Krapalas, Novo- 
aleksandravo pav., Breslavo 
valsčiaus,—dingo be žinios.

J. P. Vaškevičius, Vilk
mergės pav., Kurklių vals
čiaus, dingo be žinios.

A. A. Kriukauskas, Novo- 
alcksandravo pav., Breslavo 
valsčiaus,-—dingo be žinios.

S. S. Javoša, Kauno pav., 
—dingo be žinios.

A. AL Lipkevičius, Novo- 
aleksandravo pav., Papteliu 
valsčiaus,—sužeistas.

J. M. Apnis, Panevėžio 
pav., Gulbinų valsčiaus už
muštas.

J. AI. Burlevičius, — su
žeistas.

J. K. Švereika, Panevėžio 
pav., Kuzenų valsčiaus,
su žeistas.

K. M. Jasokenis, Panevė
žio pav., Biržų valsčiaus, — 
sužeistas.

M. J. Morlianis, Panevė
žio pav., Biržų valsčiaus, — 
sužeistas.

ALT. Katlius, Šiaulių pav., 
Joniškio valsčiaus, — sužei
stas.

K. Dargužis, iš Kauno,— 
sužeistas.

K. O. Jankauskas, Šiaulių 
pav., Novoaleksandravo val
sčiaus,—dingo be žinios.

AI. AI. Markauskas, Vilk
mergės pav., —dingo be ži
nios.

P. J. Šalkauskas, Panevė
žio pav., Čipenų valsčiaus,— 
dingo be žinios.

K. J. Gudelis, Novoalck- 
sandravo pav., Rokiškių val
sčiaus, —sužeistas.

A. P. Daleckas, Novoa
leksandravo pav., Slobodo? 
valsčiaus, — dingo be žinios

M. G. Geižis, Novoalek 
sandravo pav., Jūžintų vak 
čiaus,—dingo be žinios. A

Jieško giminių.

Kareivis Rapolas Rasikas 
jieško Amerikoj saviškių: 
brolio Karoliaus Rasiko? 
draugo Aleksandro Kisie
liaus ir kitų pažįstamų. At
siliepkite šiuo adresu: Go- 
rod Kostroma, Grodnenskij 
Vo jenny j Gospital, R. Raši
kli.

Augustas Baranauskas 
(Kauno gub.), gyvenęs Lie- 
pojuje. dabar randasi Voro- 
niežiuj, prašo atsiliepti pa
žįstamų. Jo moteris i r duk- 
terjs pasiliko Liepojuj ir gy
vena po šiuo adresu: Frau 
Emilio Baranowska, 16 
Schreiber Str., Libau. Jis, 
negalėdamas sušelpti savo 
šeimynos, maldauja pažįsta
mų suteikti jai nors menką 
materiališką pašelpą. Ba
ranausko adresas sekantis: 
A. Baranauskas, Voronež, 
do vostrebovanija, Russia.

Petras ir Pranas B ai ža
rai. Kauno gub., Šiaulių p., 
Kriukiu valsčiaus, jieško sa
vo pažįstamų. Jų adresas 
sekantis: Franc Balzaras, 
Sloboda Pridači, dom Toro- 
vinoya, go rod Voroniež, 
Russia.

Jonas Narkevičius, Motie
jaus sūnus, jieško savo dė
džių ir kitų giminių, kaip 
tai: Simono, Juozo ir Kazio 
Narkevičių, Mortos, Motie
jaus ir Vinco šteinių. Visi 
jie iš kaimo Misviečių, Vil
kaviškio apskričio, Suvalkų 
gub., Jurgio v eronikaičio— 
Kibeikių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: Jo- 

|iias Narkevičius, Gruzovaja 
ui., N28, Voroniež, Russia ’

bus, paga- 
darbininkų partiją, panašią 'baus, negražu išvien eiti su 
į anglų. L____ ________
Darbo Federacija veikiau
siai mano apie panašų suva
žiavimą, tik jau viso pasau
lio, gal kad įkurti liberališ
ką Internacionalą. Prieš 
Rusijos darbininkų suvažia
vimą reakcioniškoj Rusijoj 
pakelė savo balsą nuoseklie
ji socialdemokratai. Rusi
jos Social-Demokratų Dar
bininkų Partija pasmerkė 
ta suvažiavimą. Dabar, ka- 
da tveriasi trečiasis Inter
nacionalas, jis mokes su
šaukti visų kraštų susipra
tusių darbininkų (socialistų, 
bet ne social-liberalų) suva
žiavimą. Amerikos Darbo 
Federacija,kaip man rodosi, 
truputį pasivėlino su savo 
suvažiavimu. Beto, toks su
važiavimas, kur greta soci
alistų dalyvautų ir darbinin
kai liberališkos politikos — 
bergždžias darbas. Juk 
karės atsitikimai, kaip ant 
delno parodė, jog negali bū
ti dirbtinos vienybės tarp 
nuoseklesniu socialistu ir • C I v

Dabar Amerikos■ buržuaziška valdžia.

Amerikos Darbo Federa
cijos sumanymas gal ir būtų 
tikęs,bet... šiek tiek metų at
gal, kada prolctariškų ir 
pusiau prolctariškų srovių 
differenciacija dar ne buvo 
taip aiški,—bet dabar... Z-a.
1-II-1916.

Bepartyviška literatūra.
Tie aiškiai supranta, kad

25-1-191 b.

Tie ponai vėl grižo i minis-

“Proletariška” srovė.
“Darbininkų Balso” bend

rovėje, kaip pripažino pati 
redakcija, yra apie “pora 
rępublikonų”. “Darbininkų 
Balsas” paveda uždyką savo 
špaltas rępublikonų kliubo 
garsinimui.

Apie “Darbininkų Balsą”, 
matomai spiečiasi nauja 
“proletariška” srovė, ką iš 
vienos pusės kovos su socia-

šys darbininkų galvas ir ra
gins juos sekti rępublikonų 
politikos vuodegoj.

Pasisekimo tai
naudingai srovei, ką pavyz
dingai rodys, kokiais neturi 
būti darbininkiški laikraš-

naujai

Darbininku”.
€

25-11-1916.

PASKANDINO AUSTRŲ 
TRANSPORTINĮ LAIVĄ.

Italu kariškas laivas už
klupo didelį austrų trans
portinį laivų palei Triestą 
ir paskandino. / *

Jieško giminių Jonas Mi
kalauskas Šedvigių kaimo, 
Tamošbudžių gmino, Nau
miesčio pav., Suvalkų gub., 
Alikolas Makšvitis ir Ona 
Petkunienė su savo duktere 
Marcele, iš kaimo Marmiš- 
kės. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Jonas Mikalauskas, 
Aliestečko Šklov, Mogilevs- 
koj gub., Probnaja pl., N41.

Kas kiekvienam reikia 
žinoti apie Ameriką?

(Iš referato Jauno Amerikono).

(Tąsa).
Todėl ii* yra sakoma, jei

gu Suv. Valstijos taip tirštai 
apgyvendinti kaip, padėki
me, Belgiją, tai čionais ga
lėtų lengvai sutilpti ir iš
misti viso pasaulio žmonės.

Taigi: ko, ko, bet žemės 
čia mums visiems/ rodosi, 
turėtų pakakti, nes didžiau
si žemės plotai laukia uolių 
darbininkų pietuose, vaka
ruose ir šiauriuose.

Prieš šimtą metų visos di
desnės Europos valstybės 
pagal gyventojų skaičių bu
vo pralenkusios Suv. Valsti
jas, bet pereito amžiaus pa- 
baijgoj, jas netik pasivyta, 
bet ir pralenkta.

Taip .'markiai gyventojų 
skaičius kilo nelik ačiū nor- 
mališkam priaugliuj, bet y- 
patingai ačiū vis besididi- 
nančiai ateivvstei.

Kaip jau sakėme, prieš 
šimtą metų, -vidutiniškai 
imant, atplaukdavo į Suv. 
Valstijas 4,000. Taigi tais 
laikais nebuvo vedama jo
kios statistikos. Šiokia to
kia ateivystės statistika 
pradėta vesti nuo 1820 me- 
tų..

Ištirti ateivystės klausi
mas nepaprastai svarbu ;nes

čia męs susiduriame ne vien 
su Europos gyvenimo reika
lais, bet ir su ta didžiausia 
įtekme, kuria darė ateiviai 
į Amerikos gyvenimą.

Pirmutiniai ateiviai, kurie 
miniomis pradėjo plaukti 
Amerikon, buvo airiai. Juos 
spyrė prie to baisus ekono
miškas skurdas ir tautiškas 
persekiojimas jų gimtinėj. 
Nuo 1820—30 airių pribuvo 
per dešimtmetį 75,000. Se
kančiu dešimtmečiu (laike 
bulvių bado) pakįla veik iki 
trečdalio miliono. Nuo 1841 
—50 m. airių atkeliauja veik 
milionas. Nuo 1851—60 mi- 
lionas ir trečdalis. • Tai bu
vo’ bangos viršūnė. Vėliaus 
toji banga sekančiais de
šimtmečiais pradeda slūgti, 

j pulti. Vienok, dar ir šian
dien ateivių airių skaičius 
gana didelis, nors jau toli 
gražu ne toks, kaip buvo 
prieš pusamžį.

Kada airių ateivių skai
čius pradėjo po truputį slūg
ti, jų vietą užima vokiečiai. 
1848 metais Vokietijoj buvo 
revoliucija. Žmonės buvo su
kilę prieš karališką valdžią 
ir reikalavo konstitucijos.

(Toliąus bus).
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Gyslų Sukietėjimas
Gyslos yra dviejų rūšių— 

arterijos ir venos. Arteri
jomis eina čystas kraujas, 
kuris perėjo per plaučius ir 
išsivėdino ir širdis varo jį 
per arterijas į visą kūną; 
venomis gi kraujas grįžta 
atgal į širdį, kuri varo jį į 
plaučius išsivėdinti. Dėl pa
rankamo priimta yra arte
rijomis vadinti visas tas gy
slas, kuriomis kraujas varo
mas iš širdies, todėl ta gys
la, kuria kraujas varomas į 
plaučius, vadinasi arterija, 
nors joje yra nečystas venų 
kraujas. Ta gysla, kuria

širdį, vadinama vena, nors 
ja teka čystas kraujas. Tik 
tos dvi gyslos yra neteisin
gai pavadintos, jei čystą 
kraują nešančias gyslas va
dinsime arterijom, o nevystą 
—venom.

Visos arterijos visuomet 
turi būti pilnos kraujo, nes 
tik jis palaiko kūno dalis 
gyvybėj. Kada didelės ar
terijos yra pilnos ir kraujas 
veržiasi, tai jis atranda ke
lią į mažas arterijas, kurios 
maitina mėsas.

Kad kraujas galėtų atneš
ti vis naujo maisto ir oro 
kūno mėsoms, jis turi tekėti. 
Tekėdamas jis surenka me
džiagas iš žarnų,orą iš plau
čių ir syvus iš gilių ir atne
ša kūno mėsoms. Venomis 
jis eina atgal ir išneša kūno 
mėsų išmatas į inkstus.plau- 
čius ir kitus organus, kurie 
meta jas laukan iš kūno.

Kas priverčia kraują te
kėt? Čia reikėtų privest 
daug smulkių faktų iš teori
jų, bet užteks nurodyt vieną 
svarbiausi veikėją—tai šir
dis. Širdis turi ypatybę 
ritmiškai susitraukt ir išsi
plėšt. Kada ji pasileidžia, 
Kraujas į ją susibėga; kada 
ji susitraukia, kraujas varo- 
pnas į gyslas, nes širdyj jam 
. elieka vietos.

Kaipgi kraujas gali eiti į 
gyslas, jeigu jos visada pil
nos kraujo? Išrodo, kad iš 
širdies stumiamas kraujas 
neturi kur dėtis. Jeigu gys
los būtų kietos ir tamprios, 
kaip medinės ar metalinės 
triūbos, kraujas negalėtų į 
jas įeiti, kada jos jau pilnos, 
bet jos yra tąslios, kaip gu
ma, todėl širdis, stumdama 
daugiau kraujo į jas, išpu
čia jas. Męs matome arte
rijas pulsuojant, t. y. besi- 
kilnojant su kiekvienu šir
dies mušimu. Tai reiškia, 
kad į jas įeina daugiau 
kraujo ir jis vis tolyn plau
kia. Jis gali palengva eit į 
mažas arterijas ir palengva 
rinktis į venas. Venomis 
jis grįžta į širdį visai nepri- 
gulmingai nuo arterijų cir
kuliacijos, t. y., ne tiek pat

girnas, kuris jas išpučia ir 
vėl leidžia kiek susitraukt, 
užsilikimas tūlų nuodų kū
ne, tūlos ligos, maistui ir gy
venimo nuotikiai jas gadina 
ir raumenims sluogsnis jose 
išsigimsta. Jo vietą užima 
jungiantieji audiniai, ku
riuose susirenka vis dau
giau kalkinės ir kitos drus
kos; gyslų sienos lieka kie
tos, nesitęsia, tartum iš me
džio padarytos. Į tokias pa
verčia jas ilgas amžis. Te- 
čiaus tūli žmonės gauna 
greitesnį gyslų sukietėjimą, 
negu kiti. Išrodo, kad ne 
pas visus jos yra lygaus sti
prumo. Vienok ir stipriai 
subudavotos gyslos gali būt 
nudėvėtos į trumpą laiką. 
Visai jaunas žmogus gali 
turėt senio gyslas. Sakoma 
yra, kad žmogus yra tiek 
senas, kaip jo arterijos. Va
dinasi, jei jo arterijos su
kietėjo, jo kraujas jau nete
ka normališkai, tūlos kūno 
dalis jo gauna mažai arba 
laikais visai negauna; krau
jas teka lėtai ir gali j mūsas 
vanduo sirbtis; širdis gali 
persidirbti bestu mdama
kraują į sukietėjusias arte-

po kitai, kas yra tikru ženk
lu, jog žmogus ilgai negy
vens ir jei nemirs nuo šios 
ligos, tai kitos ligos pa
griebs jo silpną kūną. Aiš
ku, kad tokis žmogus neturi 
savyj gyvumo, nes jo krau
jas negauna gana čysto 
kraujo ir jo amžius trum-

senas.
Šiuose civilizacijos laikuo

se gyslų sukietėjimas yra 
ankstyvas, ypač miestuose, 
nes žmonės nuolatos randasi 
įtempime—protiškame arba 
fiziškame, ir dabartiniai 
maistai, gėrimai ir pasi
linksminimai yra perdaug 
stimuliuojanti ir nuodingi. 
Nuolatinis bildėsis, erzinan
tis nervus, reikalas saugotis 
ant gatvės ir panašus daly
kai prisideda prie gyslų su
kietėjimo. Rūpestis, pavy
dėjimas ir ypač protiškas į- 
tempimas greitina gyslų su
kietėjimą. Darbai, kur pri
sieina perdaug smegenis į- 
tempti, sunkus darbai, kur 
žmogus turi suvartot daug 
energijos, ilgos valandos 
darbe,kurios verčia nuvarg
ti ir įtempt spėkas ar protą 
—viskas tas prisideda prie 
ligos. Užkrečiamos ligos — 
staigios ir chroniškos (karšt
ligė, skarlatina, diphteria, 
drugys, syphilis, užsinuodi- 
jimas švinu ir kitos) — yra 
priežastimis. Daugelis tų 
ligų gali būt išvengta, jei 
žmonės žinotų, kaip nuo jų
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pažymėjau, ir skaitytojai 
gali vengti tūlų dalykų, kad 
nesugadinus savo kraujo 
cirkuliacijos, nes išgydyti 
jokiu būdu nėra galima. Ga
lima nu stot darius tolesnę 
blėdį, galima išvengti grei
tos mirties ir daugelio nege
rumų vedimu ramaus gyve
nimo, nedirbant sunkiai, ne
vartojant jokių stimuliantų 
ir turint daktarą, kuris sau
goja ir gydo visus atsitiki
mus, kurie gema dėl gyslų 
sukietėjimo, bet jaunu ir su 
valkiom gyslom tokis žmo
gus neliks.

inkstu ligas, kurios tankiai

žastim, bet prisieis kada 
nors kalbėti vien tik apie 
inkstų ligas, todėl ten paro
dysiu, kaip jos atsiliepia ant

Žmogus gali nežinoti,kad 
jo gyslos sukietėjo, nes tam 
reikalingas tam tikras apa
ratas paimti kraujo spaudi
mą ir reikia žinoti keliata 
kitų dalykų, kas tik dakta
rui prieinama. Žmogus 
Ii jaustis sveiku ir ūmai 
mirti net bevalgydamas, 
gali laikais apsvaigti, 
alpti, gali būti išparpęs
ba ne, gali gaut paralyžių, 
gangreną, gali būti mėlynas 
arba negalėti kvėpuot, kaip 
tik kiek bėga ar tropais li
pa. Sunku yra pasakyt tik
rus ženklus, nes vienas turi 
vienokius, kitas kitokius.Jie 
priguli nuo to, kaip toli yra 
nuėjęs gyslų sukietėjimas,

ga-
nu-

a p

smegenis ir inkstus. Čia jau

not.

ma.
A. Montvidas.

Lietuvių ateivių per 
San Francisco 

reikaluose.
li* kur mūs lietuviai da

bartiniam laike nežūsta ir 
kur jie nekenčia badą, skur
dą ir nepakenčiamas nelai
mes, to jau ir įsivaizdinti 
negalima. Tik didžiuma lie
tuvių, gyvenančių Suv. Val
stijose, nejaučia ir jausti 
nenori, by tik jiems gerai, 
by tik jie nejaučia ir nema
to tos baisiosios pragaiš
ties. Štai žūsta mūsų bro
liai, seseris, tėvai ir vaikai 
Lietuvoje karės ištiktose 
liepsnose; žūsta jie nuo kul
kų, draskančių granatų, žū
sta jie nuo šalčio ir bado 
pavojaus, kiti iš jųjų laimin-

grąžinama atgal. Drg. J. J. 
A. pažiūrėjo į ateivių sura
šą knygas ir atrado apie 
200 lietuviškų pavardžių. 
Daug lietuvių užsirašo vo
kiečiais, rusais ir lenkais. 
Kurie moka vokiečių kalbą, 
tuos vokiečiai aprūpino.

Pastaruoju laiku San 
Francisco lietuviai išėmė iš 
kaslegarnės 4 iš karės lauko 
pabėgėlius lietuvius, kuriuos 
būtų jau grąžinę atgal. 
Dviems surado darbus ir, 
veikiausiai, greit aprūpins 
anuos du. Daugelį lietuvių 
grąžina dėlei neturėjimo 
antrašui ir pinigų. Veik vi
sos tautos turi savo žmogų

tikus, tuoj suteikia pagelbą. 
Mums, lietuviams, toks žmo
gus būtinai reikalingas San 
Francisco uoste nors bent 
tuomet, kuomet pribūna lai
vas. J tą klausimą turėtų 
atsižvelgti pati lietuvių vi
suomenė.

Los Angeles lietuvių Lais
vės kliubas išrinko specialį 
komitetą, kad tame darbe i z
kiek padėjus San Francisco 
lietuviams.

Buvo sumanyta išleisti 
speciališkus lapelius ir juos 
išsiųst visoms draugijoms, 
bet vėliaus tas darbas išrodė 
perdaug bizniškas ir tuo 
klausimu lai pati visuomenė 
rūpinasi.

San Francisco S. L.. A.

pagarsino “Tėvynėje” atei
vių lietuvių padėjimą, tik 
stebėtis reikia iš “T.” redak
toriaus, kad jis nepadarė 
nei mažiausios pastabos, 
kaip sutyarkius ateivių rei
kalus San Francisco S. L. 
A. bosai ižino tik savo rie-

nieko nemato. Jiems

laznieriui, bet jei ištiko ne
laimė bent dalį lietuvių, ku
riuos reikia gelbėti, tai S. L. 
A. bosai tyli. Jie renka pi
nigus ne gelbėjimui lietuvių 
nukentėjusių nuo karės, bet 
nupirkimui jų kaulų nuo ca
ro ar kaizerio. Mat, tautos 
stulpams išrodo, kad jie gali 
ir kaulams autonomiją nu
pirkti ir apsiskelbti kara
liais, ministeriais ir kitais 
patvaldžiais. Kur tuos 
tamsius darbininkus ir ne- 
vedžioja už nosių tie tautos 
stulpai? Jie tą daro, kaip ir

ką pribuvęs į šią šalį Rimka

jam daugiau apeina vieno 
mokinio gyvastis, negu tūk- 
stanties paprastų valstiečių 
ir todėl jam išrodo daug

Gui de Maupassant

Valkata.
(Vertė švenčioniškis).

(Tąsa).
—Parodykite man jo dokumentus! — 

paliepė majoras.
Kada jam padavė dokumentus, tai il

gai į juos žiūrėjo, sklaidė, paskui vėl su
šuko:

—Padarykite jam generališką kratą!
Žandarai puolėsi prie Randelio, pradė

jo kratyti kišenius, apčiupinėjo visą kūną, 
bet nieko nesurado.

Kadangi jo dokumentai buvo teisingi, 
tai majoras nežinojo nei ką su juomi dary
ti. Valandėlę pamąstęs, užklausė:

—Ką tu šįryt veikei ant vieškelio? '
—Darbą norėjau surasti.
— Darbą?... Ant vieškelio darbą suras-

ti ?

Jie vienas į kitą žiurėjo, kaip kad žiūri 
katė i šuni.i 1 •■ . .

—Aš liepsiu tave paliuosuoti, jeigu tu 
duosi žodį, kad daugiau čia nepasirodysi.

—O aš norėčiau, kad jūs mane pasodin
tu t į kalėjimą, nes man jau nusibodo tran
kytis vieškeliais.

Majoras labai perpyko ir sušuko:
—Tuojaus man nutilk.
Truputį nusiraminęs tarė žandarams:
—Jūs paimkite šitą žmogų, išveskite 

kaimo du šimtu metrų ir paleiskite, laiu z
eina sau sveikas.

—Pirmiausiai liepkite, kad man duotų 
ką nors užkąsti,—tarė darbininkas.

—Dar šito trūko! Mat, nori, kad aš jį 
maitinčiau! Vienok, vienok! Man rodosi, 
kad tu labai įsidrąsinai!

Randelis, nieko nepaisydamas, tęsė to
liau:

—Jeigu jūs išvešite mane už kaimo ir 
kad badu stipčiau, tai tuomet 
uldyti koki nors prasikaltimu.

i

—Išveskite jį iš čia kogreičiausiai, nes

Žandarai tuojaus puolėsi prie darbinin

nei kiek nesipriešino, vėl iškilmingai perėjo 
per visą kaimą ir atsidūrė ant vieškelio; 
žandarai nuvedė du šimtu metrų už kaimo 
ir tuomet jefreiteris pasakė:

—Štai dabar esi liuesas!
vieškeliu laimingai, tik'nesug
kaimą, nes tuomet vėl pakliūsi į mano ran-

Eik šiuo

Randelis, nieko neatsakęs žandarui,lei- z 4. z

dosi vieškeliu tolyn, pats nežinodamas, kur 
eina.

Jis ėjo apie penkiolika ar dvidešimts 
minutų visai nieko nesmąstydamas.

Bet štai, praeinant pro nedidelį name
lį, pajuto keptos mūsos kvapsnį ir staiga 
apsistojo. Taip bestovint, pajuto tokį baisų

kas išalkęs, metėsi į tą namelį.
Bėgdamas prie namelio, piktai ir net 

grūmojančiai, sušuko:
—Velniai paimtų! Šiuo sykiu turi man

rė:
—Lai būna taip! Nors gėrymas stip

rus, bet jis uždegs mano kraują, sušildys jį, . 
nes jau seniai aš jos neragavau.

Kadangi nuo degtinės buvo nupratęs, 
tai išgėrus stiklą, pasirodė labai skani, tuo
met vėl prisipylė stiklą ir dviem gurkšniais 
jį išgėrė. Vos spėjo degtinę išgerti, kaip 
jau pasidarė linksmesniu, tartum alkoholis 
būtų jo kūne atvėręs linksmybių šaltinį.

Dabar jis jau pradėjo lėtai valgyti, ge
rai sukramtyti ir net duoną sriuboj pasi
mirkydamas. Visa kūno oda pradėjo deg
ti, ypatingai kakta karšta buvo, tartum

Bevalgant, pasigirdo varpų gaudimas. 
Mišių pamaldos užsibaigė. Baimės instink
tas, kuris priverčia netik žmogų, bet ir gy
vulį būti atsargiu, apsižiūrėti, tuojaus jį 
privertė pašokti nuo kėdės. Jis į vieną kb. 
šeniu įsidėjo likusį duonos šmotą, o į kit 
butelį degtinės, slaptai priėjo prie lango ir 
apsidairė, ar niekas vieškeliu neina.

Vieškelis buvo tuščias,nesimatė nei gy
vos dūšios. Jis iššoko per langą ant gat
vės ir leidosi kelionėn, bet vieton eiti vieš
keliu, perėjo per jį skersai ir per laukus pa
traukė girios linkui, kuri netoliausiai ma
tėsi.

Dabar jis pasijuto narsiu, stipriu, ga
lingu, linksmu, buvo užganėdintas tuo, ką 
jau papildė, kojose atsirado nepaprastas 
miklumas ir per laukų tvoras šokinėjo be

Kaip tik dasigavo girios, tuoj išsitrau
kė iš kišeniaus butelį degtinės, atsikimšo 
ir eidamas pradėjo gurkšniuoti. Mintįs 
pradėjo painiotis, akys temti, o kojos tokios 
kietos, stiprios, tartum ant plieninių spren- 
žinų.

Jis eidamas pradėjo dainuoti senovės 
tautiška dainele:

Oi kaip tai ramu, ramu,

Kada įėjo į didelį, minkštą ir slapų sa
manyną, tai jam, kaipo tam kūdikiui, norė-

parvirto ir kelis sykius kū- 
paskui atsikėlė ir dar kelis 
Įkartojo. Pertraukomis be

Oi kaip tai ramu, ramu,

Taip beeidamas ir nepasijuto, kaip at
sidūrė ant augšto daubos kranto. Vidury 
daubos tęsėsi takelis ir juomi ėjo jauna, 
augšta mergaitė, matomai tarnaitė, grįž
dama iš lauko į kaimelį ir nešdama nes- 
čiais du viedru pieno. '

Jis, kaipo kokis plėšėdra, išplėtęs akis, 
slaptai, pradėjo paskui ją sekti ir suradęs 
žemesnį duobos krantą, kur galėjo būti ne
daugiau šešių-septynių pėdų, šoko žemyn.

Mergaitė, staga pamačius jį priešais 
save, linksmai tarė:

—O, Jėzau Marija, kaip tu mane iš- 
gązdinai!

Bet jis negirdėjo mergaitės žodžių, bu
vo girtas, jo jausmai užsidegę, jis jautė ki
tą, daug didesnį ir galingesnį alkį, negu • 
pirmąjį, kurį neseniai nuramino. Jis per 
du mėnesiu buvo atskirtas nuo visako, nors 
per tą laiką kentė šaltį ir alkį, bet visgi jo 
kūnas stiprus, sveikas ir gamtos apdova
notas visomis ypatybėmis, kokias turi kiek
vienas patinėlis, užsidegė, kraujas per gįs- 
las pradėjo greičiau bėgioti ir širdis smar-
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kiek į arterijas išstumta. 
Gyslų valkumas arba elas- 
tiškumas, kaip matote, lei
džia širdžiai dirbt normališ- 
kai ir duoda progą visom 
kūno dalelėm turėt visada 
čysto ir maistingo kraujo. 
Kadangi jos traukiasi ant 
jose esančio kraujo, tai tas 
veržiasi į visas puses ir ei
na, kur tik vietos berasda
mas, todėl jis pripildo visas 
gysleles ir visas kūnas turi 
maisto. Negana da to. Gys
los spaudžia kraują ir jis 
priverstas tekėt. Greitas 
tekėjimas neleidžia skysta
jam daliai kraujo sunktis į 
kūno mėsas ir į tuščias vie
tas. ‘

Dabar matote iš tu trum
pų paaiškinimų, kodėl yra 
labai svarbu turėt valkias 
gyslas. Vienok jų valkumas 
nėra amžinas. Juo žmogus 
eina senyn, tuo jo gyslos 
darosi tampresnės, kietes
nės. Mat, jos, kaip ir kiek
vienas daiktas, nusidėvi. 
Kraujo srovės nuolatinis bė-

sigydyt po apsirgimo,bet ne
žinojimas ir turto« stoka 
vysto juose svarbias ligas iš 
nesvarbių. Tabakas, alko
holis, kava, kokainas ir viso
kie gėrymai su kokai nu,kaip 
Coca Cola, Moxie ir kiti ve
da prie gyslų sukietėjimo. 
Alkoholis, kaip tūli tvirtina, 
lošia labai svarbią rolę. Sy- 
phylis ir padagra yra svar
bus faktūrai. Manoma, kad 
juodu veikia tiesiai ant gys
lų sienučių ir verčia jas išsi

neturėjimas gana išsimank- 
štinimo irgi gali būt priimti, 
kaipo priežastys. Gyslų su
kietėjimas žinomas netik 
pas biednus žmones, — la
bai didelė dalis turtingų 
žmonių jį gauna da jaunuo
se metuose dėl valgymo ir 
gėrymo perdaug ir vedimo 
perdaug linksmaus gyveni
mo. Persivalgymai tiesiog 
yra kenksmingi dėl daugelio 
kitų organų, o ir prie gyslų 
sukietėjimo, rodos, jie žy
miai prisideda.

Sunku suminėti
priežastis, bet svarbiausias

visas
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kelią randa išbėginiai. Dau
gybė lietuvių pabėgėlių ran
dasi Vladivostoke, kurių 
bent tūli, turėdami dar vie- 
ną-kitą rublį, vyksta Japoni- 
jon, iš ten perkasi laivakor
tes ir keliauja į Suv. Valsti
jas. Vieni jų keliauja per 
Hawaii salas, ypač per Ho
nolulu ir vyksta per San 
Francisco, kiti tiesiai iš Ja-

cisco. O koks tų ateivių pa
dėjimas, kurie žūsta jūrių 
gilumoje dėl stokos pinigiš- 
kos ir draugijinės pagelbos? 
Kiek jų žūsta ant Hawaii 
salų ir kiek žūsta pačioj Ja
ponijoj, tai tik męs, vaka
riečiai lietuviai, tegalime

cisco lietuviai, kurie turi 
jau nemažai ir faktų.

Tame reikale daug dar
buojasi veiklus drg. J. J. 
Adams, su kuriuom dažnai 
susirašinėju, ypač ateivių 
reikaluose. Drg. J. J. A. 
pasiteiravo kaslegarnėj, ar 
atvyksta lietuvių. Kaslegar
nės administracija nurodi
nėjo, jog minėtos tautos at
eivių atvyksta, bet su jais 
jokiu būdu negalima esą su
sikalbėti, » todėl daugelis

'ft.

ba, negu mirštantiems badu 
žmonėms.A r matot,kaip tūli 
mūsų inteligentai žiūri j pa
prastus darbininkus? Jie 
kenkia L. š. F. rinkimui au
kų, jie neima atydon emmi- 
gran.tų reikalų, kurie yra 
'daug svarbesni, negu sušel- 
pimas nukentėjusių nuo ka
res lietuvių. Kada prieš ka
rę lietuviai vykdavo Ameri
kon ir juos emmigracijos 
komisija sulaikydavo, tuo
met jiems nebūdavo toks 
pavojus, kaip kad dabar.

Dauguma lietuviu pabė
gėlių, atvykusių j San Fran
cisco, neturi nei adresu, nei

grąžina atgal, t. y., nuveža 
į Japoniją arba Hawaii sa
las ir paleidžia. Ką jie tuo
met turi daryti ir 
šauktis pagelbos?

Jeigu visuomenė 
toliaus nesirūpins 
reikalais, tuomet ii

r ant 
iteiviu

nors
išdalies rūpinosi jų reika
lais, apleis tą darbą, nes jau 
nepajiegs. Tokiu būdu ab 
eivių klausimas bus visai už
mirštas. Man rodosi, kad 
šiuo klausimu turėtų dau
giausiai rūpintis S. L. A. ir

A. J. Smith.
Los Angeles, Gal.

Kai]) tik pribėgo prie durų, tuojaus 
pradėjo savo lazda mušti į duris, bet nie
kas neatsiliepė. Tuomet jis pradėjo iš visų 
pajiegų mušti ir šaukti:

—Ei, žmonės, atidarykite duris!
Kadangi niekas neatsiliepė ant jo 

šauksmo, tai paliovė mušęs ir šaukęs, pri
ėjo prie pradaro lango ir jį atidarė. Iš vi-

Ilgai nelaukęs, per langą įšoko Į vidų, 
įbarys tuščias, stalas padengtas, toriel-

tų. Pietus išvirti. Matomai, šeimininkai, 
pietus išvirę ir stalą parengę, išėjo mišių 
išklausyti, kad paskui sugrįžus ir radus vis

neš. Randelis pirmaiusiai puolėsi prie ke
palo duonos, perlaužė jį su tokia jiega, tar
tum būtų žmogų smaugęs ir godžiai pradė
jo valgyti, atkąsdamas didžiausius kąsnius 
ir rydamas veik nesukramtytus. Bet mū
sos kvapsnis atitraukė nuo duonos: pribėgo 
prie pečiaus, nuėmė nuo puodo dangtį, pa-

viršų didelį šmotą kiaulienos, perrištos vir

dar krauti cibulius, kopūstus ir kitokias 
daržoves, prisikrovęs pilną torielką, pasidė
jo ant stalo, perpjovė mėsą į keturis šmo
tus ir pradėjo pietauti, tartum savo namuo
se. Kada suvalgė visą mėsą ir daržoves,pa
juto troškulį, todėl pasiėmė vieną butelį 
degtinės.

Atkimšo butelį prisipylė pilną stiklą ir 
pažiūrėjęs, kad degtinė^ ąana stipri, prata-

Mergaitė, pamačius jo keistą veido iš- 
veizdą, jo žvilgsnius, nusigando ir pradėjo 
atbula trauktis atgal, o jis, išsižiojęs ir iš
tiesęs rankas, vis ėjo prie jos arčiau.

Prisiartinęs prie mergaitės arčiau, pa
griebė ją už pečių ir parvertė ant žemės.

Jos nėščiai nukrito nuo pečių, viedrai 
parvirto ir pradėjo ristis, o pienas išsiliejo. 
Ji buvo bandžius rėkti, bet tuojaus suprato, 
kad šioj dauboj, atskirtoj nuo žmonių, nie
kas neišgirs jos balso, pagaliaus pamate, 
kad darbininkas anaiptol nemano kėsintis 
ant jos gyvasties, todėl ji, be didelio pasi
priešinimo, pasidavė jam, net nepykdama 
ant jo, kadangi jis buvo stiprus, energiškas 
ir nevisai bjaurios išvaizdos vaikinas...

Bet kada ji atsikėlė, tai prisiminė apie 
savo vied rus ir palietą pieną ir stačiai pa
šėlo. Tuojaus nusimovė nuo kojos medinį 
tuflį, puolėsi prie vaikino ir pareikalavo, 
kad būtinai jis užmokėtų už palietą pieną, 
nes kitai]) jam galvą suskaldysianti.

Jis gi, nesuprasdamas kame dalykas, 
truputį prasipagiriojęs ir nusigandęs pa
pildytu savo darbu, leidosi visom keturiom 
bėgti. Ji, paskui bėgdama, pradėjo mėtyti 
akmenais ir nekurie pataikė jam į kuprą.

Jis, neatsisukdamas, bėgo gana ilgai, 
paskui pajuto tokį nuovargį, kokio dar savo 
amžy nebuvo jautęs. Kojos pradėjo linkti, 
protas atsisakė veikti, galva į šalį sviro ir 
jis nieko negalėjo atsiminti.

Jis nei nepajuto, kaip sukniubo po me
džiu.

Praslinkus penkiom minutom, Randelis 
miegojo saldžiu miegu...

(Toliaus bus).

■
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Pasikalbėjimas Danguje.
(Pabaiga).

ateina. Oi, koks keistas reginys.
(Petras įeina su vėle, kuri lenkiasi že

myn, spausdama į krūvą kelius ir dengda
ma rankomis tarprietį).

Petras:—Štai ji.
Dievas:—Nagi, vardan dangaus!
Vėlė:—Atleisk man. Meldžiu atleisk 

man. Aš negalėjau nieko padaryti. Jie 
prievarta mane atvedė.

Dievas:—Kas tau yra?
Vėlė:—Turėk pasigailėjimą, duok man 

ką nors užsivilkti. Ar neturi kokį ploščių 
ar ką kitą?

Dievas:—Ploščių! Nonsensas.
Vėlė:—Tai duok man figos lapą; vieną 

paprastą figos lapą. Ach, nejaugi jūs ne
turite nei figos lapelio atliekamo?

Dievas:—Figos lapą? Ką ji nori pa
sakyti ?

Jėzus:—Aš nežinau.
Vėlė:—Ach, jūs turite žinoti: ką Jieva 

užsidėjo, kada pasijuto nuoga esanti.
Dievas:—Vardan visko dangiško, apie 

ką ji kalba?
Jėzus:—Aš nežinau. Aš jos nesupran

tu.
Petras:—Taigi, aš tau sakiau: bepro

tė. Kvaila, kaip velnias..
Dievas:—Petrai, tu išmesk iš savo gal

vos tą mintį, būk velnias yra kvailas.
Vėlė:—Ne, aš neesu beprotė. Aš esu 

padori. Ar gali būt, kad tik aš viena visa
me danguje būčiau nekalta?

Dievas:—Aš noriu turėti viltį, jog tu 
esi nekalta.

Vėlė:—Ai! Ai! Ana-va aniolienė eina. 
Susimylėkit, meldžiu duokit man ką nors 
užsidengti!

Dievas:—Dūk jai jos spindulių vaini
ką, Petrai.

Vėlė:—Tas niekai. Aš nenoriu skry
bėlės.

Dievas:—Tai ko gi tu nori? Paliauk 
raitytis ir verkšlenti. Atsistok, kaipo dora 
vėlė ir pasakyk mums, ko tu nori.

Vėlė:—Aš negaliu. Aš negaliu. Ar 
jūs nematote, jog aš negaliu. Ji žiūri tie
siai į mane.

Dievas:—Visi į tave žiūri, tu verti į 
save žiūrėti. Kas į tave žiūri?

Vėlė:—Ta ponia aniolienė.
Dievas:—Tai ką? Atsistok ir žiūrėk 

į ją. Kas tame blogo?
Vėlė:—Ach, dieve!

. Dievas:—Ištikro, kas do idėjos tavo 
galvoje?

Vėlė:—Atleisk man, dieve, bet ar tu iš
tikro nematai, kaip bjauru ir nedora nuo
goms vėlėms į vieną kitą žiūrėti?

Dievas:—Klausyk, Petrai. Mums rei
kia žmonių, bet šitai vėlei aš neužtenku 
kantrybės. Išmesk ją į peklą. 
i> ' (Iš “The Masses”) '■ •

biejų pirmą kartą ašaromis apsiliejo... To
lesnis jų reginys toksai: jų šoviniai nakties 
tylumoj sujudino arti gyvenančius gyvento
jus. Triukšmas, nelaimė. Subėgo žmonės, 
ir valtis tuojaus buvo ant krašto išvežta. 
Baisus reginys: kraujuose guli be žado du 
kūnu. Jis persišovė ausį, o ji į krūtinę. Jį 
atvežė ligonbutin. Jis nepavojingai susi
žeidęs. O ji... ji pakeliui pasimirė.

K. D. Burė.

NELAIMINGAS.
Kad laimę brangiausią

Savo širdžiai taisė,—
Jis savo mieliausią

(lėlėmis apkaišė;
Bet viesulus audros,

Žiedelius nulaužė,
Ir liūdesio bangos

Jam sielą sugraužė...
Juozas Volas.

. 25-V-16.

SAUŽUDŽIAI.
(Iš rusų kalbos vertė A. W.)

Kaip jie gražiai važiuoja gatve ir ra
miai! Kaip pilni drąsumo ir linksmumo iš
rodo jų veidai! Juokiasi. Susirinko, tar
tum ant baliaus... Užėjo į darbininkų susi- 
vienyjimą. Atsisveikinimo laišką prieš 
mirsiant parašė. Paskui į “Orfeum” teat
rą nuėjo. O, kaip ji meldė jo ten! Prisiden
gus ploščiumi veidą, galvą priglaudusi prie 
peties laikė apkabinusi, tartum bijodamas! 
atleisti nuo savęs! Žiūrint į juodu nieks 
negalėjęs būtų pamislyti, jog tai sėdi gyvi 
nabašninkai. Po teatro nuėjo į restoraną, 
pasišaukė gero valgio, o paskui... paskui 
nuvažiavo ten, į tą vietą, kur sunkus jų gy
venimas turėjo pasibaigti. Privažiavo prie 
jos būties. “Tu lukterėk manęs trumpą va
landžiukę!”—tarė ji jam. “Aš užeisiu na
mon, paliksiu savo ploščių ir pasiimsiu už- 
klodėlę”... Praėjo keliatas minutų—ii’ jie 
ežero vidury plaukė valčia. Tyku... ra
mu... Jau antra valanda ryto. Visi tary
tum laukia saulės užtekant. O, naktis ko
kia šilta! Kaip gražiai atsimuša vandenyje 
nakties tamsumoje žvaigždžių spinduliai! 
Kaip meiliai žiūri į juodu mėnulis! “Anta
nuk”—sako ji nusišypsojus—“Męs turime 
gražiai mirti. Žiūrėk, pati naktis mus lai
mina”... Laukė atsakymo. Jis smarkiai 
pasuko į kraštą laivą. Prirovė žolės, nuo 
medžių priskynė fruktų, iš viršaus užklojo 
užklodėle, ir laive—minkštas patalas buvo 
gatavas... Koksai drąsumas! Koksai re
ginys! Kalba—ir kalboje jų nei išgąsčio, 
nei baimės. Kas per spėka valdo! Kas ga
li apsakyti ją? “Ir mūsų grabas buvo jau 
gatavas”— pripuolęs prie jos krūtinės, jis 
pratarė: “Dar vieną krūkelį mums reikėjo 
paspausti ir mūsų gyvenimas būtų užge
sęs...” Nuo sunkiai besiveržiančių žodžių 
per jos kūną perbėgo šiurpuliai. Jinai ap
kabinus rankomis jį, pilna džiaugsmo pra
tarė: “Aš laiminga... Męs taip ramiai ro
juj...” Ir karštame pasibučiavime akys a-

Įspūdžiai iš
S.LA.Seiino

Lietuvių Ko o perą 
tyviškų Draugijų 

Suvažiavimas.
man

Nesu

Ei pūskit,
Gauskit vėjai smarkieji

Ir mus apsvaiginkite savo garsais!
Prabilkit į vėlę ramybės balsai

Gailią mūs raudą jūs, laisvingieji,
Vėtra suūžkit...

Paskliskie
Daina mūsų skardinga

Plačiai ir prakilniai tarp karės laukų!
Tegul iš krūtinės tėvynės vaikų

Lūkestis veržias griaudžiai-širdin-
[gai...

Tėviškėn skriskie!
Ten liūsta,
Ilgias likę tėveliai,

Netekę senatvei paguodos — sūnų...
Ten skundai brolužių, sesučių jaunų,

Mylimo berno verkia mergelė —
Ašaromis plūsta...

Ten liko
Žmonės mūs artimieji...

Ir prigimta žemė—brangioji šalis, 
Darbai mūs ir džiaugsmai, varginga

[dalis—
• Visa, kas miela... ei tolimieji

Ūkai apnyko!
O mūsų
Kelias—dygiai kraujuoti...

Nevieno mūs laukia nuožmioji mirtis!
Tarp pragaro skausmų apleidžia viltis,

Merdi gyvybė... spaustai ginkluoti
Valią užgniūso...

Įstengkit
Jiegos mūšyj klotingai 

Nukalti liuosybę ir laimę žmonėms! 
Dėl jūs, galingieji, gyvųjų garbėms

Galvas męs guldom... ramus,
[laimingai

Likit... gyvenkit...
Ei pūskit,
Gauskit, vėjai smarkieji,

Ir mus apsvaiginkite savo garsais! 
Prabilkit į vėlę ramybės balsais—

Gailią mums raudą jūs, laisvin-
■ • ' • 1 [gieji,

Vėtra suūžkit.
(Iš “Nauj. Liet.”)

VAKARO MELODIJA.
Jau baigias dienelė... ir leidžias saulelė

Raudona, tarytum, kraujuos...
Svajonė auksinė skaudžiai susipynė

Vaizduos neregėtuos, naujuos...
Kur saulė nuskęsta, šviesa jos užgęsta

Toli vakarų šalyje—
Ten mieli broleliai, galingi areliai

Kovoja baisiam mūšyje...
Kraujai upe teka, ugnis aplink šneka, 

Rūstybėje alpsta širdis...
Užpuola ir ginas, sužeidžia, kankinas...

Visur viešpatauja mirtis...
Subjaurinti kūnai!... Patrankų perkūnai,

Kardų geležiniai žaibai,
Keiksmai, kančia, kauksmas, dejavimai,

[šauksmas—
Žūties pragariniai aidai...

Ir baigias dienelė... ir sopa širdelė —
Joj nerimas plaka aitrus...

Lyg dreba ir žemė?!... rytai jau sutemę
Ir šiaušias dangus... negiedrus...

O saule, saulute! Parnešk man žinutę,
Kas dedas kovoj dabar tuoj...

Akių nesudėsiu, ik ryto budėsiu—
Ar mano bernelis gyvuoj?!...

(Iš “Nauj. Liet.”)

PABĖGĖLIŲ VAIKIJ JIEšKOJIMAS.
Maskvos rusų fotografų draugija pa

siūlė fotografuoti tuos vaikus, kurie pame
tė savo tėvus. Manoma sistematingai pra
dėti fotografuoti visus vaikus, pasimetu
sius su tėvais. Šios fotografijos turėsian
čios būti pabėgėlių skyriaus raštinėje, ka
me jas galės žiūrinėti tėvai, jieškan tieji sa
vo vaikų.

Elena Vitkauskienė, pabėgus iš Šadu- 
vos miestelio, j ieško savo brolių Alek
sandro ir Vladislovo Vitkauskų. Jos adre
sas sekantis: St. Ozerki, Petrogradskoj 
gub. (po finskoj ž. d.) Beregovaja ui., dača 
Lange, N4.

Pirmą kartą tenka 
būti S. L. A. seime, 
delegatas, netgi nesu 
A. narys. Sėdžiu 
draugų laikrašti ninku ir 
klausaus, tėmiju, šnekučiuo- 
juos. Rūpi man S. L. A. ir 
jo žmonės. Daugumas pa
žįstamų veidu, c c v

Visgi, kaip sau norit, tai 
didžiausia lietuvių organi
zacija. Ir verta pabuvoti 
tos organizacijos seime. Juk 
tai veidų ir minčių paroda 
ir, pasakysiu atvirai, tai tik
roji skrynia “lietuviškos” 
politikos Susivienyjimas sa
kosi esąs bepartyvis. Bet, 
tikėkit man, tai dėl svieto a- 
kių. Čia virte verda poli
tika. Čia nei valandėlei ne
siliauja šnekėję apie socia
listus, tautininkus—kairiuo
sius ir dešiniuosius,—net a- 
pie liaudininkus. Čia eina 
kova už hegemoniją S. L. A. 
—kas viešpataus, kuri srovė 
bus vadovaujanti?*

♦

prasidėjo. P, 
Liet.’ redakto

rius, aprinktas seimo sek
retorium. Delegatų išviso 
80 su kaupu. Už P. Norkų 
balsavo 43. Balsavo visas 
tautiškas centras, kurį, pa
vartojus politiško žargono 
terminą, reiktų pavadint 
“dumblynu”. Tikri lietuviš
ki ąžuolai—Šliupas, Paukš
tis, Beržinskas, Žemantauš- 
kas, Skritulskas—visi jie iš 
to auksinio vidurio, iš to 
dumblyno. Tokie flegmatiš
ki, nejaukus, amžinai prisi
rengę snūstelti.

♦

Kova jau 
Norkus, “V.

tarpe

domis agituoja: balsuokit 
už Norkų (No ta bene, įsite- 
mykit!), balsuokit už Nor
kų... O reikia žinoti, kad P. 
Norkaus konkurentu buvo 
V. K. Račkauskas, tas žmo
gus, kurį išvien su A. Stri
maičiu reikia pavadint S.L. 
A. budavotojais. Juk tai

bavo, kad prikėlus S. L. A. 
iš letargo.

Well, dabar galima pa- 
briežti—J. šliupas linksta 
prie tautiškai atžagareiviš- 
ko sparno. Jisai jau ir prieš 
V. K. Račkauską demonst
racijas taiso. Žiūrėsim, 
kaip bus su redaktoriaus 
rinkimais.

O gal jie, dešinieji, tik pa
baidė p. Račkauską. Gal tai 
buvo tik perspėjimas, kad į 
puikybę nesikeltų, kad būtų 
nebylus įrankis rankose 
tautininkų partijos lyderių.

Pagyvensime —pamatysi
me.

P. Norkus pasiskyrė sau 
pagelbininku poną Jokuby- 
na. v

Pirmą sykį matau tą 
žmogų. Tikras pono dievo 
mūčelninkas. Pažiū 
žmogų ir stebiesi, kaip 
jisai dar rašyt moka.**

*

su

tai

*
pirmininkau-

ja. Stebėtiną 
tasai žmogus, 
alistai laukia šio-to, jam ir 
kairieji tautininkai pritaria, 
jį ir dešinieji tautininkai ro- 
kuoja savuoju. Tikras E- 
gipto sfinksas.

Toks iš jo lėtas žmogus, 
kaip typiškas Pennsylvani- 
jos mainieris. Kalba lėtai, 
taktiškai. Užimdamas pir
mininko vietą, sako, jog jo 
užduotis didelė ir sunki,pra
šo iš delegatų pagelbos. Sa
ko, jog seimo reikalų vedi
mas priguli ir nuo delegatų. 
Kviečia svarstyti reikalus 
šaltai ir protingai. Prašo 
nevartoti piktų žodžių.

Iš jo ir soci-

Lietuvių 
draugijų

Suvažiavimas
Kooperatyviškų 
Massachusetts valstijos at
sibuvo 21 gegužės, 1916 m., 
So. Boston, Mass., Lietuviu 
I labdary stės sve ta i n ė j e.

Suvažiavimą atidarė 2 va!. 
45 min. po pietų kooperaci
jų sąryšio raštininkas M. A-

1. Išrinkta komisija man
datams sutvarkyti: 1) J. 
Bieliauskas,2) W. Dubend-

chusetts valstijos:
West Lynn, Mass: 1) W. 

Petkievičius; 2) M. Balkus; 
3) J. Benkus.

Montello, Mass.: 1) W. 
Pundis; 2) W. Šarkus, 3) 
W. Dubend irs.

Cambridge, Mass.: 1) 
Kun da; 2) D. B ražas; 3) J. 
Bieliauskas.

Hyde Park, Mass.: 1) 
Zavistanavičius; 2) 
Kroll; 3) J. Galminas.

Norwood, Mass.: 1) 
Neviackas; 2) J. Kroliaus- 
kas; 3) V. Kudirka.

Lowell, Mass.: 1) J. Sta- 
ponavičius; 2) J. Virbickas.

Gardnef, Mass.: 1) W. 
Vaitiekus.

Hudson, Mass.; 1) K. Br 
ranauskas; 2) F. Kaluzev.

3) Z. Adomavičius.
So. Boston, Mass.: 1) Ja

niūnas; 2) M. A. Balčiūnas.
3. Atsibuvo rinkimas tos 

dienos komiteto: nominuota 
kandidatai ant pirmininko 
ir balsuota slaptu balsavi
mu.

1. K. Baranauskas gavo 
balsus.
2. V. Kudirka—6 bal.

9

antKadangi du antrieji 
vice-pirmininko gavo vieno
dai balsų, tai atsibuvo per- 
balsavimas ir gavo balsų: 
V. Kudirka 14 ir J. Gabalis 
5.

Pagal daugumą balsų pa
siliko pirmininku K. Bara
nauskas, vice-pirmininku V. 
Kudirka.

Jonas Gabalis viešu balsa
vimu išrinktas nutarimų 
raštininku; ir paprašius B. 
Kontrimui išrinktasis komi
tetas užėmė savo vietas.

4. Skaitytas protokolas 
pereito suvažiavimo per 
“sąryšio kooperacijų” sekre
torių M. Akelaitį. Proto
kolas vienbalsiai priimtas.

5. Buvo priimami rapor
tai komiteto ir komisijų: 
“Kooperacijų sąryšio” pir
mininkas Pėža nepribuvo. 
Raporte vice-pirmininko A. 
Lakačausko nepasirodė nie
ko naujo.

Raporte centrališko sek
retoriaus M. Akelaičio pasi\ 
rodė, jog So. Bostone koo
peracija buvo įnešusi 
centrą sumanymą, 
kartu susitarus su 
kooperacijom pirkti
duktus ir tam pritarė Cam- 
bridge’iaus, Norwood’o, Ly- 
nn’o ir Brighton’o koopera
cijos.

“Sąryšio Kooperacijų” ko
miteto atsibuvo viena karta 
suvažiavimas reikale sušau
kimo konferencijos.

Per visą laiką turėjo susi-

i 
idant 

kitom 
p ro

padaryta 90 centų.
Išduotame raporte komi

sijos pirkimo prekių pasiro
dė, jog negalima nieko nu
veikti dėl stokos kapitalo.
Viršminėtos komisijos vie

nas narys B. Ajauskas ne
pribuvo išduoti raporto.

6. Skaitytas laiškas nuo 
J. Baltrušaičio buvo priim
tas per delegatus ir padėtas
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ka pirmininku A. Lakačau 
kas, o antras daugiau bab 
gavęs vice-pirmininku J.G 
balis.

Ant sekretoriaus: 1. 
Balčiūnas gavo 14 balsų, f 
J. Janiūnas 2, 3. B. Kont 
mas 5. Lieka sekretorii 
M. Balčiūnas.

Ant iždininko: 1. B.Korį 
rimas gavo 12 balsų, 2. 
Kroli 2, 3. V. Kudirka 7. I

toliau dėl apsvarstymo.
7. Buvo priimami rapor

tai kooperatyviškų krautu
vių ir jų apyvartos:

1. West Lynn, Mass., turi 
pelno apie $600.

2. Montello, Mass., nepri- 
davė savo atskaitos raštiš
kai, bet gyvuoja labai gerai.

3. Cambridge, Mass.: 1915 
m. apyvarta:

Įėjimų -......... $32,242.41
Išėjimi!...........$31,638.85 .dininku pasilieka B. Kontr£

mas.
14. Nutarta, idant “Ko

operacijų Sąryšio” iždinin
kas būtų po kaucija $100.00 
ir idant iždininkas būtų 
kontroliuojamas kooperac. 
komiteto sarišio.

15. Pajudintas klausimas 
apie .išleidimą brošiūrėlės 
kooperacijų naudai. Paves
ta atlikt “Kooperacijų Są
ryšio” komitetui, kurio už
duotim yra susižinoti su vi
som kooperacijom.

16. Nutarta, kad kas & 
mėnesiai būtų apmokama 
kiekvienos kooperacijos pri
deranti duoklė į “Koopera
cijų Sąryšio” iždą.

17. Pakeltas klausimas a- 
pie generalį agentą pirki
mui prekių visoms koopera
tyviškoms krautuvėms pasi
lieka apsvarstymui koopera
cijų ir atidėta ant sekančio 
suvažiavimo.

18. Esant progai, kadangi
yra įneštas billius į Massa-, 
chusetts legislatūrą dėl pa-’ 
naikinimo visokių stempų if 
kuponų, nutarta parašu 
vardan susivažiavusiųjų k f 
operacijų rezoliuciją, p I 
smerkiant stempas ir kup g 
mis, kaipo visuomenės i I 
naudojimą ir paremti tą b 0 
lių, kad jis taptų įstatym 1 
Pavestas darbas atlikti se S 
retorini su pirmininko pai S 
šu. u

19. Nutarta laikyti sek: Jj 
tis susivažiavimas gegu įj 
mėnesyje 1917 m., o vi^> 
tu r aprinkti “Kooper. 
šio komitetas.

Susivažiavimas uždaryt jL 
7 vai. 40 m. vakare. j

Protokolo raštininkas
Jonas Gabalis-

59 Wexford St. (rear) 
Brighton, Mass.

Pelno $608.56
Šerų yra parduota 

$15.00.
Krautuvė yra

$3,500.00.

125 po

verta

4. Hyde Park, 
krautuvė yra vertės

5. Norwood, Mass.
vartos už $30,614.64. Pelno 
per paskutinius metus $325

$2,700-

6. Lowell, Mass., krautu
vė uždėta 22 lapkričio, 1915 
m., su kapitalu $470.00; už 
šėrus buvo įplaukę $600.00; 
išlaidų buvo pirm atidary
mo krautuvės $130.00. Mė
nesinė krautuvės apyvarta 
$1,800.00. 20 gegužes, 1916 
m. narių 151 po $5.00 šoras; 
krautuvės prekės ir rakan
dai neša apie $825.00. Skolų 
jokių nėra.

7. Gardner, Mass., 1915 
m. Įėjimų buvo $23,521.714.

Išėjimų ......... $23,220.44
Pelno ‘..................  301.27
Rakandai krautuvės $667. 
Tavo ras................. $750
Išduota ant knygučių kos- 

tumieriams $4,229.01.

Nemokėtų bilų yra $1,031.

Akcijų parduota 110 po

Krautuvės turtas 
$3,889.25.

8. Hudson, Mass., 
racijos krautuvės 
$1,700.00.

Per savaitę Įėji imi $400.00.

koope-

$10.00.
9. Brighton, Mass., daro 

apyvartos per metus 
$89,934.67.

Akcijų parduota apie 250 
po $15.00.

* Stato nuosavą krautuvę 
su svetaine vertės apie 
$25,000.00. Kostu merių tu
ri virš 600. Turi dvejus iš
mokėtus namus dėl 6 šeimy
nų.

10. So. Boston, Mass. Šė- 
rininkų 200 po $15.00.

Apyvartos darytu 1915 m. 
už $49,044.54.

Kostumerių yra apie 400 
ir dauguma jų ne šėrininkai. 
Nuošimčio už pirktus tavo
ms kostumeriams išmokėta 
$911.00.

Krautuvėm idėta pinigu 
$2,392.31.

Krautuvės turtas $4,876

ll. Nutarta, idant Mas
sachusetts valstijos centra- 
liškas “Sąrišis Kooperacijų" 
nebūtų panaikintas,bet,prie
šingai, sustiprintas ir jog 

no-kiekviena kooperacija, 
rinti priklausyti prie 
perac. Sąryšio” turi 
Įsfojiiiio $2.00 ir m 
ceiriVattslęą-TžtkrK 
po 50 centų nuo 
tūkstanties dol. savo 
vartos.

loket 
esties i 

:as metas 
kiekvieno 

a py-

ypatų, kuri parašys projek
tą “Sąryšio Kooperacijų” į- 
statų. Komisijon įėjo: 1. 
B. Kontrimas, 2. M. Mačiu
lis, 3. J. Gabalis. Nutarta, 
idant ta komisija perduotų 
savo nutarimus kiekvienai

mo ne vėliau mėnesio laiko 
nuo dienos suvažiavimo.

13. Atsibuvo rinkimas 
“Sąryšio kooperacijos” cent- 
rališko komiteto ir nomi
nuota viešai, o rinkta slaptu 
balsavimu:

Ant pirmininko: 1 A. La- 
kačauskas 11 balsų, 2. B. 
Kontrimas 4, 3. J. Gabalis 
7. Pagal didumą balsų lie-

Famous
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pae mus farm** didfiaa- 

aieje Lietuvių Fermerių Kalionijoj* 
Amerikoj. Ta kolionija yra aaūaų ai
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me bu 360 lietuviais farmeriaia. Mę* 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerika]*. Mę* 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
tiem pirkėjams warantuotus popierių*. 
Deeds ir Čystu* Abstraktus ba jokių 
extra mokesčių. Mę* turime Šimtu* 
visokio diduma farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodai* 
ir budinkais. žemė derlingiausiai 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir moli* 
su gera smielžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, plo
vų ir dėl ganyklų. Turimo daug fa
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, p* 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokio* 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miest* 
išmokėti, {gydamas tokiu būdu go
riausią famią. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mum* 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašto, kur yra 
p-’lna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miest* 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
llonijoso farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūso- 
site ant farmos sau užtikrintą'garų 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site j kelis metus turtingais ferme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik {dėkite ui 4a. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATB

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLH. MICHIGAN.

KIRPIMO MOKYKLA.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠKŲ 

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

L. G. KAZIUNAS
96 Maujer StM Brooklyn, N. Y.
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JRADDOCK’O SKERDY
NIŲ ATBALSIAI.

Turbūt “Laisvės” skaity- 
ojai atsimena neseniai bu- 
■usią darbininkų skerdynę 
Sraddock’e, kur šerifai ir 
eiti Edger Thompson Co. 
bernai nušovė tris darbinin-

Per tą visą laiką veikė Ame
rikos Darbo Federacijos or
ganizatoriai, kurie stengėsi 
suorganizuoti darbininkus į 
A. D. F. Darbininkų ūpas 
buvo pakilęs. Kompanijos 
pamatė darbininkų ūpą 
judėjimą, nusigando ir pra

Dr. J. Šliupas. Nors kalbė
tojas stengėsi kalbėti apie 
visuomeniškus dalykus, bet 
klausant jo prakalbos, labai 
keistai išrodė, kaip jis aiš
kino tuos dalykus. Kalbėto
jas part kit-ko pasakė: “So
cializmas—tai darbininkų
filozofija ir aš jo nepeikiau 
ir nepeiksiu. O kad lietu
viai socialistai nepažįsta so
cializmo ir prakeikė tautą, 

ir • tai už tai aš jiems ir duodu

kūs. ir apie 30 sužeidė vienodojo su jais vesti, derybas, 
todėl, kad minėtos kompa
nijos išėjusieji streikan 
darbininkai (o drauge su 
jais ir Westinghouses strei- 
kieriai), norėjo išvesti liku
sius minėtos kompanijos 
darbininkus streikan.

Apie 3,000 Westinghouses 
darbininku numaršavo 2 d. 
gegužės iš E. Pittsburgo į 
Braddock’ą, kur prisidėjo 
ten streikuojantieji darbi
ninkai, iš ko susidarė di
džiausia darbininku minia. 
Žinoma, kompanijos nusam
dyti mušeikos irgi nesnau
dė. Jie apsiginklavo auto
matiškais revolveriais, šau
tuvais ir, sako, kad turėję 
net greit šaunamąsias ka- 
nuoles, kurios buvo paslėp
tos dirbtuvėje ir kurias,rei
kalui atsitikus, būtų pavar
toję. Gi darbininkų minia 
maršavo dirbtuvių linkui, 
kad išvedus likusius darbi
ninkus į streiką. Bet jie 
nespėjo nei prisiartinti prie 
dirbtuvių, kuomet pasipylė 
kulkų lietus. Darbininkai, 
pamatę krintančius savo 
draugus, pradėjo svaidyti 
akmenimis į kompanijos 
mušeikas, bet kulkos juos 
pergalėjo; jie išsiskirstė, ne
tekę keliolikos savo draugų. 
Tą pačią naktį liko areštuo
si visi darbininkų vadovai 

:* pasodinti kalėjiman, neva 
ž žmogžudystę. Išviso bu- 
o areštuota 37 darbininkai 
• jų tarpe dvi merginos.
3 d. birželio užsibaigė ty- 
ėjimas ir Grand Jury 

pripažino vienuolika darbi
ninkų kaltais. Kitus išteisi
no. Tarpe apkaltintųjų y- 
ra gerai žinomas darbinin
kų vadovas, buvęs socialis
tas, Fred H. Merrick.

Teisėjas A. B. Reid pasa
kė teisme prakalbą, reika
laudamas, kad Grand Jury 
pripažintų darbininkus kal
tais, ypač reikalavo, kad bū
tų nuteistas F. H. Merrick, 
nes jis esąs didžiausias 
maištininkas Allegheny pa
viete.

Kaltinamuosius gynė ke
liolika advokatų, tarpe ku
rių buvo Amerikos Darbo 
Federacijos pasiuntinys ad
vokatas S. Stedman.

Darbininkai žada apeliuo
ti į augštesnį teismą.

Tegul dabar įsitėmija šį 
atsitikimą kiekvienas darbi
ninkas ir tegul pamato, ant 
kiek yra supuvusi dabarti- 
nioji valdžia ir teismai. 
Kompanijos mušeikų, kurie 
darbininkų kraują praliejo, 
niekas neareštavo ir nenu- 
teteisė; jie liko liuosi, kad, 
reikalui atsitikus, vėl galėtų 
skersti niekuo nekaltus be
ginklius darbininkus.

Tai kokia teisybė ii- lais
vė šioj šalyj!

K. J. Bizauskas.

Pasekmės išėjo tokios: tūlos 
mažesnės dirbtuvės darbi
ninkų reikalavimus išpildė; 
tūlos net prie streiko nepri
leido. Tokiu būdu visur li
kosi pakelta mokestis, išski
riant Alumin Co.

P. H. Murphy Co. darbi
ninkai, kur išdirba dėl karų 
stogų blėtas, išstatė' čielą

norėjo kunigo, bet giminės 
ir ta draugystė, prie kurios 
bedievis cicilikas prigulėjo, 
nedaleido. Tokiu būdu ir 
tapo palaidotas, kaip šuo 
ant pagonių kapinių”.

Klausant tokių kunigėlio 
žodžių, net šlykštu darosi. 
Juk tai tikras kunigėlio 
melas ir žmonių mulkini
mas. Velionis nieko bendro 
neturėjo su religija ir mir
damas nei neužsiminė apie 
kunigą. L. S. S. 40 kuopa 
taipgi nieko bendro neturė
jo su jo mirčia ir sužinojo 
tik tuomet, kuomet jau jis 
buvo miręs. Reiškia, jeigu

go, tai socialistų kuopa ne
galėjo tam jo reikalavimui 
užkenkti.

sirinkusios.
Ar negėda jums taip elg

tis? Jūs bijotės, kad jos 
pradeda svarstyti apie savo 
reikalus! Iš to aiškiai ma
tosi, kad mūsų vyrai dar no
ri savo moteris tamsybėj 
laikyti.

* *
A. P. L. A. 1 kuopos kliu- 

bas nori susivienyti su S. L.

tai svarsto dalykus ir dar
bas eina pasekmingai. Jei
gu susivienytų, tuomet dar
bas eitų daug pasekmingiau.

♦

♦ *

2 d. liepos Keystono par
ke bus piknikas trijų drau
gysčių, būtent A. P. L. A 
L, M.'K. D. ir S. L. 
skiriamas
karės nukentėjusių lietuvių.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UžėMe VOKIEČIAI.
Per mfliĘ banką galite pagelbsti aave glnaineaia bei pa* 

tiitanaleoDB užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Karlina. tedll galime persiųsti pinigas | tas vietas aet i«bw 
■ eaagtčiaa 800 markią (apie K25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALOMOS PRIE- 
tIURA, TODRL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau iafermaeijų kreipkitės til
tai ar rašykite laišką pas

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

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

NEW KENSINGTON, PA. 
Iš darbininkų judėjimo.
Pradžioj gegužės mėn., 

pradėjus Pittsburgho darbi
ninkams streikuoti, vietos 
darbininkai taipgi subruz
do. Pirmiausiai išėjo į strei
ką Alumin Co. dirbtuvės 
darbininkai, kurių skait
lius siekė į 3,000. Po to pra
sidėjo darbininkų bruzdėji
mas kitose mažesnėse dirb
tuvėse; darbininkai išstatė 
čielą eilę reikalavimų. Svar
biausi jų reikalavimai: 8 va
landų darbo diena, pripaži
nimas unijos, mokėti nema
žiau 25 c. į valandą ir t. t.

vėjo”. Paskui šliupas daro 
išvedimus, būk socializmas 
esąs tautiškas, o ne tarptau- 
tiškas. O kad socialistai 
prakeikę tautą, tai faktus 
ėmė iš kokio-tai socialisto 
laiško, rašyto 1913 metais.

Bet ar žinote, kaip socia
listai keikė tauta? Tūlas L. 
S. S. narys 1913 metais pa
rašė korespondenciją, nu
peikdamas lietuvių tautą,

eilę reikalavimų ir pradėjo kad ji nekultūringa ir nuro- 
organįzuotis į A. D. F. uni- dinėjo, kad lietuviai girtuo
ju. Bet, ant nelaimės,'kom- kliauja ir pešasi. Dabar 

■G'* šliupas tą korespondenciją
vartoja kaipo faktą, 
socialistai prakeikė 
tautą. Kurliogika?

Kad socialistai “nepažįs
ta” socializmo, tai aš galiu 

kalbą apie kompanijos “var-' pasakyti, kad jau šliupas 
gingą” . 
kad kompanijos padėjimas ’ nes męs už J{ . 
gana “sunkus”, per tai ji ne- truputį daugiau, 
gali išpildyti visų darbinin
kų reikalavimų. Jeigu ji iš- ■ visokias 
pildysianti visus darbininkų tai, sveikino socialistus, kad 
reikalavimus, tuomet jai bū-.jie virstą prie 
siąs bankrūtas. O kad išsi-ltam panašiai. u/jiivunvjv 
gelbėjus nuo bankrūto, už-‘socialistams, būk jie trukdą 
darysianti dirbtuvę. Paša-1 laisvamaniam kovoti su kle- 
kęs tokią prakalbą, pasiūlė, rikalizmu. Mat, socialistai 
9 vai. darbo dieną ir nema-( kenkia laisvamaniams kovo- 
žiau 25c. į valandą 
ties.

panijos superintendentas 
sugraudino darbininkų šir
dis savo “ubagiškom aša
rom”. Mat, jis sušaukė vi
sus darbininkus į dirbtuvę 
ii- pasakė “graudingą” pra-

kad
savo

gyvenimą, nurodė, Į mūs daugiau neišmokins, 
ž jį suprantame

Abelnai Šliupas pasakojo 
nesąmones, kaip

tautystes ir
Užmetinėjo

tokių dalykų pasakoti, tai 
turiu pasakyti, kad velionis 
prigulėjo prie šv. Kazimiero 
draugystes, kurioj randasi 
daug gerų kunigo Jakaičio 
aveliu.

Kodėl kunigas rūpinasi a- 
pie velionį? Atsakymas la
bai aiškus:jeigu velionis bū
tų buvęs visai plikas, tai,vei
kiausiai, kunigėlis nebūtų 
užsiminęs apie jo mirtį. Bet 
dabar velionis buvo pasitu
rintis, todėl kunigėliui pik
ta, kad negalėjo pasinaudoti 
likusiais pinigais.

Ar negėda jums, doros 
mokytojai, taip elgtis? Jūs 
vieton doros, vieton meilės, 
mokinate vienus kitų neap
kęsti. Kur jūs sąžinė žmo
gų vadinti šunim? Ar toli j ir kitų laikraščių 
galite nueiti su tokia savo.mui”. “Laisvė” ir kiti 

raščiai netik kunigus, 
vyskupus ir šventą 
šmeižia, per tai kas 
laikraščius skaitąs, tai 
prakeiktas žmogus. . 1

•> 
Pelnas 

sušelpimui nuo

<

draugystei sekasi gana ge
rai. Veik kiekviename su
sirinkime prisirašo po 7 ir 
10 narių ir biznis, eina labai 
gerai. Privatiniai biznie
riai deda visas savo pastan
gas, kad tik kooperacijai už
kenkus, bet jiems tas nesi
seka. Mat, kur vienybė, ten 
galybė.

Šventa Dvasia.

lei. 4026 Groenpoint 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.

? mokes- , ti su klerikalizmu, o laisva- 
Jeigu darbininkai' manių vargai talpina kuni- 
ršlaikį, tai mokės gų paveikslus, kad išreiškus 

vienu trečdaliu daugiau, o savo pagarbą ir patys re- 
jeigu dirbs nedėldieniais —’daktoriai apsikabinę Tumus 
mokės dvigubai. j ii Olšauskius bučiuojasi. To-

Didžiuma darbininkų su-^kj laisvamanių pasielgimą 
tiko su kompanijos pasiūly- Šliupas vadina “kova su kie
mais ir nubalsavo pradėt i rikalizmu”. 
dirbt.

Iš to aiškiai matosi, 
męs esame kūdikiai, 
mainingos kompanijos 0M-.nuiu8auio j

perintendento verksmas su- Šliupas juos pipirina. 
graudino mūsų širdis ir nu
sileidom, išsižadėdami svar-jkį ne socialistus kritikuoti, 
biausių savo reikalavimų —, bet užvažiuoti savo tautie- 

kunigams 
__  ____ ,___ _____________ ____ Socialistai 
bėgant kompanija su mu-įsu kunigais nedraugauja ir 
mis pradės elgtis taip, kaip nedraugaus, todėl bereika- 
tik jai geriau patiks ir, be a- " 
bejonės, įves senąsias darbo 
sąlygas.

Tokias pat darbo sąlygas 
įgijo “Springonne” dirbtu
vės darbininkai. Kitose 
dirbtuvėse išreikalauta tik 
pakėlimas mokesties neina-(darbininkų judėjimą prieš 
žiau 25c. į valandą. Tūlos.savo išnaudotojus. Darbi- 
dirbtuvės, bijodamos darbi-1 įlinkai, negalėdami pakelti 
ninku streiko, kad paskui i kapitalistų jungo, išeina su 
jie daugiau neiškovotų, iš: 
geros valios pakėlė darbi
ninkams mokestį nuo 19c. 
iki 23—25c. į valandą.

Už vis ilgiau streikavo ir 
nieko nelaimėjo Alumin Co. 
darbininkai. Ši dirbtuvė 
skaitosi didžiausia. Streiką 
iššaukė Amerikos Darbo 
Federacijos organizatoriai. 
Kada darbininkai išėjo į 
streiką, tuomet iš tų pačių 
atsirado tokių, kurie pradė
jo agituoti prieš A. D. F. ir 
tverti kokia tai savotiška u- 
niją. Kada darbininkai tar
pe savęs pradėjo peštis, tai 
kompanija pasinaudojo ta 
proga ir streikas likosi su
laužytas. Streike pasižy
mėjo svetimtaučiai, ypač i- 
talai, kurie laikėsi vienybėj 
ir kitus agitavo laikytis.

Tūlų mainų šioj apielinkėj 
darbininkai streikuoja jau 
trečias mėnuo. Kompanija 
visus darbininkų reikalavi
mus išpildo, tik unijos ne
pripažįsta. Yra viltis, kad 
darbininkai laimės, 
streiklaužių negauna.

Rygos Milionas.

Reikia pažymėti, kad Šliu- 
kad po prakalba nepatiko ir 

veid-i rengėjams. Mat, rengėjai 
su-.kunigams skvernus laižo, o

Patartina Šliupui kitą sy-

unijos pripažinimo. Męs čiams, kūne 
visai nepaisom, kad laikui’skvernus laižo.

lingas ir užsipuolimas.
M. Vaitkus.

WATERBURY, CONN. 
Darbininkų streikai.

Pastaruoju laiku, kur tik 
nepasiklausai, ten išgirsti

jais į kovą, apskelbdami 
streiką.

1 d. birželio išėjo įstreiką 
The Waterbury American 
Bross. Co. darbininkai, 
skaitliuje apie 400. Jie rei
kalauja 25 centų į dieną pa
kėlimo algos. Streiklaužių 
nesiranda. Darbininkai pa
siryžę kovoti, pakol darbda
viai jų reikalavimų neišpil- 
dys. Geistina būtų, kad ir 
kitų dirbtuvių darbininkai į 
streiką išeitų, tuomet vi
siems sykiu geriau būtų ko
voti.

Iš kitu miestu darbininkai 
nevažiuokite darbo jieškoti, 
nes čia eina kova už pageri
nimą darbininkų būvio.

J. B. Waterburietis.

nes

GARDNER, MASS.
27 d. gegužės buvo tauti

ninkų prakalbos; kalbėjo

WORCESTER, MASS. 
Tai bent doros mokytojas!

“Laisvėje” jau buvo minė
ta apie mirtį gerbiamo drg. 
V. Paulikonio ir sykiu bu
vo pažymėta, kas per vienas 
jis buvo ir kaip elgėsi, to
dėl atkartoti nei nereikės. 
Bet štai 21 d. gegužės vietos 
kunigėlis Jakaitis per savo 
pamokslą “palaimino” velio
nį šiaię dvasiškais žodeliais: 
“Mirė vienas bedievis cici- 
likas, kuris prieš mirsiant

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

brangią dovaną.
jeigu esi patrukęs ar išsisukęs, turi neatidėliojant jgyti RAIŠTI 

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

BROLIŲ YALOVIČIŲ APTIEKA
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.
390 Joseph Ave., Corner Herman St.

Atmink adresą
BROLIU YALOVIČIŲ APTIEKA yra ant Joseph Ave. tiktai. 

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

Tikintai yra duodami mūsų aptiekoje dykai su kiekvienu pirkimu, 
už kuriuos gali gauti muilo, per.fumo, britvą ir t. t.

NASHUA, N. H.
4 d. birželio vietos kunigė

lis visą savo pamokslą pa
šventė “Laisvės”, “Keleivio” 

garsi ni- 
laik- 

beqdora? <. ...

CHICAGO, ILL.
Vietos lietuviai laukia at

vykstant svečių pp. Bulotų 
ir Žemaites. • ~ '

tuo? pelno turės nemažai.

a&a-; kalbos, kurias parengė I 
Rengiamasi diaus, kunigas prisiminė ir' 

kaip jų priėmimui, taip ir'apie Macochą, 
surengimui prakalbų marš- šmidtą ir kitus ir 
r u to po Illinois valstiją.

Pastaruoju laiku čia

Richesoną, 
• nurodė, 

būk tie kunigai netekę pro- 
vie- to, todėl panašiai pasielgę, o 

šame gyvenime nieko svar- bedievių laikraščiai skelbią, 
baus neatsitiko. Užėjus va- kad jie tą atlikę sveiku pro- 
saros karščiams, pradėta 
rengti piknikai, todėl žmo
nės ir atšalo nuo viešų vi
suomeniškų darbų. Gal at
silankius Bulotai ir Žemai
tei, turėsime daugiau ką 
veikti ir tas gal pastūmės 
prie užsivilkusių nuo še
ri i aus darbų. *

* *
Mūsų mieste streikų ban

ga nenurimsta: vieni paliau
ja streikavę, tai kiti prade
da. Olszewskio banko dar
bininkai taipgi buvo sustrei
kavę. Mat, ir tautiečiai pas

tu.
Ant galo liepė neskaityti 

tų laikraščių ir neklausyti, 
ką jie sako.

Dfilke.

BRIDGEPORT, CONN.
28 d. gegužės buvo vaka-

streiko ir reikalauja geres
nių darbo sąlygų, kaip ir ki
ti darbininkai.

“L.” Reporteris.

N. S. PITTSBURGH, PA.
L. S. S. III Rajono pra

kalbų maršrutas jau užsi
baigė. Per visą laiką L. 
Pruseika sakė prakalbas L. 
S. S. kuopoms ir kitoms 
draugijoms. Jis tvėre L. S. 
S., Liet. Mot. Prog. Susivie- 
nyjimo, L. D. L. D. kuopas 
ir t. t. Per visą laiką pasa
kė apie 17 prakalbų Pitts
burgh o apielinkėse. Jo pra
kalbos atnešė didelę naudą.

'tuopos prisirašė 4 nariai. 
Kalbant kooperatyviškai 
draugystei, sutverta Liet. 
Moterų Progresy visko Susi- 
vienyjimo kuopa, kuri dabar 
jau pradeda darbuotis.

'ioj dienoj po prakalbų mo

kalbėjus savo reikalus. Ir 
štai, 4 d. birželio buvo susi
rinkimas A. P. L. A. 1-mos 
kuopos ir tūli nariai užsi
puolė ant moterų, kad jos, 
nieko nesiklaususios, susi
rinko į kuopos svetainę.Pro- 
testavo daugiausiai tie vy
rai, kurių moterįs buvo šu

si rašė apie 30 darbininkų. 
Taigi ta 30 darbininkų nie
ko nereiškia prieš kelis tūk
stančius neorganizuotų dar- 

Iš praktiško

lošta veikalas “Valkata”. 
Lošime dalyvavo žymesnieji 
aktoriai, kūne savo roles 
atliko gana gerai, geriausiai 
pasižymėjo Pėstininkas ir 
Aldona Marshall, kiti irgi 
gerai lošė.

Reikia pažymėti, kad vie
tos vyčiai, norėdami socia
listams užkenkti, tą pačią 
dieną surengė savo vakarą. 
Bet kuopa nepaiso vyčių,nes 
jie visuomet stengiasi už- 
kenti laisvesnėm draugys
tėm.

Suprantama, vyčiai, norė
dami visuomenės akyse pa-

. D. 
ir S. draugystė sykiu su L.
S. S. kuopa. Kalbėjo kun., bininkų. Iš praktiško at- 
Mockus. Pirmą vakarą aiš-’žvilgio šiandien pasirodo, 
kino apie tikėjimą ir bibliją,'kad 30 gerai organizuotų 
o antrą vakarą “Kame yra darbininkų gali daugiaus 
žmogaus išganymas”? Vis- nuveikt, negu keli tūkstan- 
kas būtų buvę gerai, tik ,ciai neorganizuotų darbiniu-* 
tvarka buvo prasta. Mat, kų arba, taip sakant, pa- 
prakalbas prisieina rengti‘klusniųjų avių. - 
saliūno svetainėj, kur ran
dasi girtų, tai ir triukšmą 
kelia. Atsirado net tokių, 
kurie rengėsi užpulti ant 
kalbėtojo. Rengėjai tą su
prato ir bandė peštukus su
laikyti, bet pastarieji nepa
klausė. Tuomet svetainės 
savininkas išmetė juos lau
kan.

7 d. birželio bus vakaras 
L. D. ir S. draugystės ir L.S. 
S.kuopos. Bus sulošta veika
las “Blinda”. Pradžia 8:15 
vai. vakare.

Linksmoji Onyte.

EASTON,PA.
Tūlas “Dūda” “Laisvės” 

N42 sumanė pakritikuot 
Cingu Lingu tilpusią kores
pondenciją “Laisvės” N39, 
apie vietos darbininkų lai- 

--  . v ■ |mėjimus.Ten buvomaž-daug 
sirodyti dorais, paleido pa- aprašyta, kaip ir kokiu bū-j
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Taigi ir - 
Eastone tie keli desėtkai or
ganizuotų darbininkų paro
dė keliems tūkstančiamsį 
pieną, kaip galima kovoti ir 
kovą laimėti. Kiek susirašė 
į tą uniją, viešai niekad ne
buvo paskelbta ir Dūda ne
galėjo žinoti. Nuo savęs tu
riu jums primint, kad prie 
tos unijos priklauso didžiu
ma Eastone karpenterių ir 
cigarų dirbėjų.

Toliaus mano buvo pasa
kyta,' kad lietuvių šilkų iš
dirby stėj yra apie 500. O ‘ 
p. Dūda spėja, kad apie 300. 
Reiškia, kiek lietuvių dirba 
šilkų išdirbystėj ir pats kri
tikas Dūda nežino, bet kri-

Cingu-Lingu.

skalą, būk socialistai jiems 
užbėgę už akių, parengdami 
savo vakara. Bet tas netei
sybė. Vyčiai visai negarsi
no, kad rengia vakarą ir so
cialistai nieko apie tai neži
nojo. Bet kada jau socialis
tai pagarsino, tuomet ir vy
čiai pradėjo šaukti, kad ir 
jie tą dieną rengia vakarą.

Geistina būtų, kad kuopos 
aktoriai, kurie dabar daly
vavo lošime, ant rudens pa
sirūpintų sulošti kitą gerą <ipie kitųi dirbtuvių 
veikalą, nes męs matom,kad ninku laimėjimus, 
x -1 /a L/yo <111 oi nmo . " . * _ • ..v * _ ~ i

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Minden, W. Va. — “Lais

vės” N42 tilpo iš mūsų mieš
ti ii šilkų darbininkai laimėjo'to korespondencija, užvar- 
10 nuošimtį ir buvo pasiųs- • dyta “Už socialistų griekus, 
tos “Laisves” redakcijai iš- dievas baudžia katalikus”, 
karpos iš anglų dienraščio‘kurioj įvyko gana stambi 
“Easton Free Press 
patvirtinimas, kad

vietos lietuviai socialistams 
simpatizuoja ir kuopos ak
toriai geriausiai pasižymi.

šv. Pranciškaus draugystės.
Žmonių susirinko gana

niu miesteliu. Besiskirstant 
tūli pradėjo net peštis, kiti 
susikabinę giedojo gaidžių 
balsais. Gėda panašiai lie
tuviams elgtis. Draugystė

kaipo klaida. Ten pasakyta: “An- 
kores- tra moterėlė, bekeikdama 
Reikia j socialistus, parsinešė rūgš- 
Lingu ties ir pasirgus 4 dienas 
kokiu mirė”. Turėjo būti: “Ne,

primint, kad Cingu 
nėra visų dirbtuvių 
nors inspektorium arba ki- moterėlė, ale vyras, kuris 
tokiu činauninku, bet pap-'traukė tą rūgštį subatos va- 
rastas vienos dirbtuvės dar-(kare ir nedėlioj per visą 

damas’dieną, sugrįžęs namo susir- 
darbi-igo ir keturias dienas pasir- 

, žinias ė- 
me iš viršminėto dienraščio.

gęs mirė”.
Šį faktą, kad nuo rugš- 

svarbiausią, kad p. jties mirė, paduoda gydyto
ja ts pripažįsta, kad jas, kuris ligonį apžiūrėjo.

darbininkai laimėjo, 
mano nuomone, koi 
reiktų nusimint, kac 
Northampton Silk Co. ma- 15 d. liepos bus piknikas 
žos dirbtuvėlės darbininkai;L. S. S. VI Rajono, L. S. 
pasirodė tokiais nerangiais j Bendrovės parke, Lawren- 
ir nereikalavo to, ko kitų ! ce, Mass. Visos vietos ir a- 
dirbtuvių darbininkai sau1 pielinkių kuopos ir draugys- 
išreikalavo, kaip kad kriti-' tės malonėkite tą dieną nie
kas tvirtina.

Toliaus p. Dūda sako, kad 
prie A. F. of L. unijos pri-

čia
PRANEŠIMAS.

ko nerengti.
Rajono organizatorius

M. M. Plepia,

./’■i-''' „
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JUOKŲ KĄSNELIAI

Klausimas:—
Senor Orakule! Apie tris 

mėnesiai tam atgal aš pa
siunčiau į tavo organą “Lai
svę” keliatą filozofišku 
straipsnių, kaip tai: 
tuoklio filozofija”, 
pečiaus”, “Prasitarė”, 
dėl” ir “Užstojo ant 
vio” ir po jais pasirašiau 
Aš ir visi, o tu ėmei ir ap- 
krikštinai mane vardu Vie
nas. Paekspleinyk, 
taip padarei?

“Prie
“Ko-

nešioti
Atsakymas:—

Tamstai netinka 
vardas Aš ir visi,nes tamsta 
ligšiol gyvenai vienas. Na, 
bet jeigu tamsta nuo šio lai
ko prižadi padidint savo šei
mynėlę, tai Orakulas sutin
ka tamsta vadinti Aš ir visi.

prašome

“Diisvė- 
kodeksu 4

ATVIRA GROMATA MIS
TER ORAKULUI NUO 

NEWARKO VYČIU.
Newarko vyčių armijos 

29 brigada patėmijo, jogei 
tilpušioje “Laisvėj” vyčių 
atskaitoj įsirioglino keliatas 
misteikų, kuriuos 
Mister Orakulo 
Apart pagarsintų 
je” išlaidų, mūsų 
knyga rodo dar šias Hilas:

Bilą Nl. Generolo Dūdos 
švogeris bandė važiuot ro
gėm per parką. Pavažiavęs 
po bušiaus apsistojo. Ugi 
policmanas užmatė ir prišo
kęs k,aip drožė jam per už
pakalį, tai net pliudręs trū
ko. Tokiu būdu iš mūs iždo 
už naujas pliudres užmokė
ta 00,8c.

Bilą N2. Dvi Marijos tar
naitės buvo nekaltai pradė
tos per armijos šiaučių. Už 
daktaro jspektijimą 00,3, už 
medicina 12c.

Bilą N3. Šiaučiui ši f kor
te

1S

SUČĖDYK PINIGUS

fa k i a i

kė vežėjas.
Nabašnykų Buče ris.

Senovės lietuvių užsakai.

n e vai -
bet mano tėvas

DR. I.A. LEVITT
S (JRGEON I)ENTISTA S nas,

4?-l 
N

Skurdžius:—žinai,

Sodmeikeris Trušinskas.
Vištapešis,

įeina c

šios ypatus:
Tamsus N esusi p ratimas, 

jaunikis iš kaimo Vėplių,pa
rapijos Žiopsotojų, su pana 
Juodąją Tamsybe, iš kaimo 
Žioplių, parapijos Vėpsoto- 
jų,—užsakymas pirmas.

Purvinasis Apsileidimus, 
našlys, iš kaimo Bešluočių, 
parapijos Nepraustųjų, su 
našle Girtuokle Pliauškyne, 
iš kaimo Ligų-lizdas, para
pijos Keiksmininkų, — už
sakymas antras.

Rudis Tabakas, gyvanaš
lis, iš kaimo Pypkorių, pa
rapijos Sultininkų, su pasi
metusią Baltake Degtine, iš 
kaimo Vėmalų, parapijos 
Blaivininkų, — užsakymas 
trečias.

Kas žino kokias priežas

tis, trukdančias šioms ypa- 
toms sueiti į poras, tegul 
duoda žinią klebonui Girtai 
Blaivybei.

Bedievis.
Važiuoja du lietuviai ga- 

tvekary. Pravažiuojant pro

Antras apsidairė

prieš asila.

Du grinoriai išėjo darbo 
jieškoti. Vienas iš jų darbą 
gavo, o antras ne. Tas, ku
ris negavo darbo, parėjo na
mo ir pasakė namiškiams,

—Na, tai pasakyk, kokį gi 
darbą jis gavo?

—Nugi, bracia, už leiberį 
gavo,—sako grinorius. — 

prastu nebus. Kai i vais- 
ką nuėjo, tai tuoj efreiteriu 
pastojo, o atvažiavę;
meriką išsyk gavo už Jei be-

sūnui į Ameriką prašydami 
pinigų. Už poros menesių 
tėvai sulaukė nuo sūnaus 

note, pirmiau, kai darbai 
ėjo geriau, tai pinigų nečė- 
dinau, o dabar, darbams su
mažėjus, vos tik galiu 
būrdą užsimokėti”.

Motina, išgirdus 
“burdas”, sušuko: “O 
paleistuvis! Ar jis nežino, 
kad mumiem pinigų labiau 
reikia, negu jam būrdo”...

A. Men keli ūnas.

u z

tai

Viena panaitė, išėjus 
Grand Central stoties, New 
Yorke, klausia vežėjo:

—Kiek tamsta imsi už nu
vežimą iki Fifth Ave.?

Pati:—Ar gi tu ją kada 
nors valgei?

Skurdžius:
giau, 
davo,

Išmetinėjimas.
Pati:—Aš netikiu, kad tu 

būsi toks geras, kaip mano 
paskutinis vyras. Jis buvo 
toks geras, toks malonus.

Vyras:—O ką gi jis tau 
taip gero padarė, kad tu jį 
giri?

Pati:—Sakai, ką gero? 
Ogi jis numirė į antrą savai
tę po vestuvių ir paliko man 
2,000 dolerių.

Svirpi/s.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANIUS. 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 TAUPINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

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

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PA DARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠ.JIEŠKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. JŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GRtLM ATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠI PKORČII.J.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
o* j 04 ■ X P'lia: 155 CLINTON AVIS6 Grand Street, maspeth, l. i. n. y
NEW YORK, Boroagh of Brooklyn.

DAINOS
Mlirleme kvartetam r arba r. ba

ra na i, UI HąHluvinye.
Knygvtt žlt.

Talpa šios i’alr.oa: 1) Ganda- 
amue; 2) Darbininkų Marealia- 
tė; 8) Suktiniu; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Da<a 
H^nj. Chorama atiduodama 10 
knygų ai $5.

Išleida
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adraeuokita

M. PETRAUSKAS.
10S BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Geriausias hudas del itrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rkbtcr’io 

PA!N<EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50e. butftlbikai vijose aptlekoso arba 
Mti« j»l nuo

P. AD. R’lCHTl’R & CO.
74-80 VVenlilnuton Street, New York, N. Y,

DAKTARAS

IM stula it is
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 plot. 

1 .........  --v................i i.  r. i..—4

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

A P T1E K A
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 expresą.

K. MDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, 
libalsamuoja ir laidoja numiraaiaa 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobiline ir Karia 

taa Veselijome, Krikštynoms Ir šiai* 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT 81

C. Brooklyn, N. Y
144 N. 4th ST., 
Brooklyn, N. Y. 
Tai. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mal»

Aptieka
Teisingai sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorius ir Chemikas
215 Roebling St., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN, N. Y.

v'.-.

Z

Skausmą dantį} sustabdau 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

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

> Alt TUPI TĄ NAUJĄ 
KNY(JĄ APIE ' LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai 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. H. SANGER.

T« 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 by- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 12o pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

Įvairios Dainos.
Taiyrastora, 216 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybe j va iriausių dai
nų. Tarpkltų yra nemažai senoviškų, 
kurias mflsų Šuneliai dainuoda vo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, iailtiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokio.4.

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI 'I'EISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
iie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo, vieno tokio ž'mo- 

*kaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau 
šia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25e.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Lonng Si.,
So. Boston, Mass.

v tf.i

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

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

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St 
Brooklyn, N. Y

Telephone Stagg 8020. 
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
DipMonuiota New Jersey valsti
joj. Turį puikias pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi Kerai apsipažinus sh simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe
Jauniškaiti

81# Walnat St.,NEWAR, N.J.
, 3052Telefonas 4Q85

UŽSIRAŠYKITE TUOJ
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kai
liniuotų, resvų, krintan
čių, pleiskannot ų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų -ko turėtu 
inei visuomet gėdini ics, 
nes tas daro T.m ne 
apsakomą ncmaloii u ma

n c s I i 11 k

(l.ldcsllitl -> I
uj.iiil prisiusime i an pact a 
kai išbamlvumi “sampilą” 
Hlc stampimiis persiuntimo 

išbandymui dėžutę " I )ci-
vi 11 ui, syk iii ir b ros i m ą, 
" I 'nikus I ’laukai”.

SPECIALTIES CO.,
Dept. 7

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.
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MĖNESINĮ TEORIJOS ŽURNALĄ

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

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

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

NAUJOJI GADYNĖ” bus visiems prieinamas ir visiem# 
lygiai indomus ir svarbus mokslo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte
ligentui.

“NAUJĄ.)/) <;AI)Y'.\’E” redaguos žymiausia Amerikos lie
tuvių lociaiistų rašytojas ir gilus teoretikas drg. P. 
t irigai'is. Jam artimiausioje pagelboje bus kitas žy
mus publicistas ir nuoseklus kritikas drg.V. Kapsukas 
iš Škotijos dabartinis “Socialdemokrato” redaktorius. 

‘‘NAUJOJI GADYNĖ” turės dar keliatą pagalbinių re- 
daktorių. Joj<- bendradarbiaus visi žymesnieji Euro
pos ir Amerikos socialistų rašytojai ir publicistai.

‘NAUJOJI GADYNE" turės skyrius iš visų svarbiausių 
mokslo šakų; gvildens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teorijas.

NAUJOJI GADYNl-;” talpins daug gražių paveikslų, ka- 
rikatūnj, dailės apysakų, eilių ir uoliai stovės darbo 
žmonių reikalu sargyboje.

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

Nei vienas susipratęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
nuo “NA UJO,SIS GADYNĖS” užsirašymo. Nelauk
iate, bet užsi|»renuineruokite kuogreiėiausia! Kaip 
greit administracijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga
dynei prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė" 
bus išleista.

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

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

sei metų—$1.00. Pa\ienis numeris—15c.
Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI GADYNĖ"
229 N. 6th S L. Philadelphia. Pa-

* 
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DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISll) 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Telephone Yaris SS! «r 1KS

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA chicagoje Ari ILK A
ažlaikome knogeriaimins valetai. Su didele 

receptui kaip Amerikos, taip Ir Fsropoi daktarų. 
Iiiikui luteikiam dykai.

Savin’nkai ir Provlaorius
F. A. JOZAPAITIS

SO. HALSI ED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyveninio Telephone Drover 77bl.

čia galima užsirašyti “laisve

atyd* IftpildaB
Patarima* per

nusilpnėjimu.
<• tii’cvlu, kini nu.stnet
. <'S.-it<- tiiisilptieje-iam

Prisiunskite mums tik 50c.
Ntisilpnejic ant Ivi 

kaip lai neiviu. palik: 
dos p< r varto.iima. n?

1

11. 1111 i ant 
kia .imtis 
vyt iškilnia 
path' jinią.

i i m.t i \ iii tiri u. m -virini - 
n li.er.l nrl'.i kitos ligos 
sapniui, baime sutikti 
daro mkurie. palikstežmoniiis, t- 

išg-ydynli per sartojimą goduoliu 
(lyduoli-S tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nnudimtis gyvenimu ir jo 
ypalibems. I >■ I atyilo.s, idant pertikrinti 
jus apie tai. kad N<)\’<) gyduoles tą pada- 
ris. išsiunsme jums DYKAI kumpio! i.šką 
kursą tu gydimliu. uz.t >-k t ina f ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50e kt-isos ženkle
le.*! arba sidabru di-I apmokėjimu li<-šu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti ntydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų 

sezonui. Pirkdami daug tavom antsyk dėl dviejų aptieki}, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS. labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS. Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50e. 3) Tikra lietuviška TRE.JANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI Di:L ATAUG1N1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paujerio. odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų del veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50e. Kraujo Valytojas — įninka $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, Lietuviškat Aptiekorius
410 So. 2nd Street kampai Union Are

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

J 
l

nuo*!'

nai išslgydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant t rtimpo laiką. Rašykite mums 
neat ii leliok it e. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti sk.iitite ta apearsiiiima ir mes 
Išsiunsme jums tuoktus tas gyduoles.

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetikų ir 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta 

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiie Mokykla, 1327 N. Robey St, Chicago
T

PILVO LIGOS
J IK Dyspepsija ir Ncvirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu-7® 

mas, Prictvarius, Raudonosios Gyslos Jiemoroidai), ■ 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies ■ 
Suirimai y;di hmi pasekmingai gydomi Tamistos ■ 
namuose už labai mažą užmokesti. ■

Mes taip-gi nto-imi* Jums pasakyti apie musų B 
pasekminga im lodą naminio gytlymo tokią smarkią B 
ir chronišką ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- B 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, B 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės B 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip B 
tankiai kankina. B

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

knygos šiandien. .Tojo pasa- 
ji.t prast oje kalboje. Ji yra 
is informacijas ir patarimus, 

kokius kiekvienas vytas bei motelis tutėtų žinoti ir sekti-— 
ypač .- .ūbi tien.s, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali Imti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybe ir gyvingtuuas, jus turite tuo jaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patilti faktus apie tokias 
negales. \ w : a-k it e mums pinigų—siųskite tiktai savo 
Varda ir mlte-a aidJai parašytą ant dykai duodamos knygos* 

mokėję sunkiai uždirbtus 
sit i brangu vadą į svei- 

nais. Jus patirsite savo 
iii būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
itisk mums šiandien.

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.
taip majai žino. A5 noriu, k:ul kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atnešti). Aš jiems teisin
gai patarsiu, l.eiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu, Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodam;) Knygų ir skaitykite minto pra
nešima vilties.

Market
Miestas

Dr. J. Russell Price Co., l.iioo-9 so. ciinton st., Chicago, iu..
Gerbiamieji:—Meldžiu man t nejaus pasiųsti visai dykai, apmoksta 

pačta jūsų brangią modikališką knygą.

Vardas ir pavardė........................................................................................................ ...
Gatvė ir No.....................................

Valstija



LAISVE

ietuvos pa
bėgėliai .

(Tąsa).
74) Juozas Vanagas, — 
skva, Sretenka, 26, Li- 

rskij kom.
75) Ak. Vanagas,—Kau- 
gub., Moskva, Taganka,

N. Gončarnaja, nočlež. d. 
Morozova.

276) Ek. Vanagas, — Mo
skva, 3 Mesčanskaja ui. 17, 
20.

277) Jonas Vemcevičius, 
—Viln. g., go r. Temnikov, 
Ta m b. gub., Ispravniku.

278) Morta Varžienė, — 
Kauno gub., Moskva, Gon- 
čarnij p., nočlež. d. Morozo-

279) Emilija Variakops. 
—Kauno gub., s. Guliai-Po- 
le, Aleksandr, u., Ekater.g.

280) Agota Vasilauskienė 
—Kauno gub., Moskva, N. 
Gončarnaja, d. Morozova, 
korp. 5.

281) Ona Vasiliauskiene,
Suv. gub., Moskva, Petr. 
Park, B. Zikovskij per. 33.

282) Mar. Vasiliauskienė,
—Suv. gub., Moskva, Smo-
lenskoj rin., Novin.'kfj bulv. 
klO.
) 283) Sofija Vasiliauskie- 
jne,—Suv. glib., Moskva, No- 
Vinskij bulv. 97.
I 284) Juzė Vasiliauskienė, 

—Suv. gub., Moskva, S. Vla- 
diflcino, d. Prens.

285) Antanas Vosiliaus- 
kas, — Kauno gub., Moskva, 
Chodinskaja ui., Rabočij 
de m.

286) Juozas Vosiliauskas,
-—iš Rygos, N. Novgorod, 
Gordejevka, d. Krainova.

287) Petras Vasiliauskas, 
•—Suv. gub., Moskva, Staro- 
Aleksiejevskaja 13, 2.

288) Juze Vasiliauskienė, 
Stub gub., Moskva, Gončar- 
najh, d. Morozova.

1) Julija ir Sofija Va
siliauskienė, — Suv. gub., 
Moskva, Zariadje, Krivoj 
per. 10.

290) Paulina Vosilkevi- 
čienė, — Kauno gub., Mos
kva, Jaroslavskoje šosse. d. 
Vorobei.

305) Izabelija Vižinienė, I 
Viln. gub., — Moskva, Cha- 
movničeskaja nab., d. Cho
ru? k o va.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo brolio Simano Ado

maičio, Kauno gubernijos ir pavieto, 
Skirsnemunės parapijos, kaimo Ka
niūkų, pereitais metais nekuriu matė 
New orke. Taigi maloniai meldžiu 
atsišauki arba kas apie jį žino, pra
nešt, už ką aš pilnai atsilyginsiu.

Marijona Aodmaičiukė
521—3rd St., Brooklyn, N. Y.

(46—48)

Pajieškau Joe. Mičiulio nuo Ketur
valakių. Jono Dabrilo Žnočkų kaimo.

Juozas Vamulaitis
Box 827, Pitcairn, Pa.

Pajieškau F. ir S. Indrulių, P. ir 
W. Valentų ir jų motinos, P. Came- 
so, K. Kazlauskaitės ir A. Kučinskai
tės. Visi Kauno gub., Antašamos pa
rapijos. Meldžiu atsišaukti.

G. Sleivis
71 Everett Ave., Chelsea, Mass.

Pajieškau brolio St. Šaučiūno ir 
švogerio K. Kavaliūno, abudu Kauno 
gub., pkmerges pav., šaučiūnas li
menu kaimo, o Kavaliūnas ūekanių 
kaimo. Girdėjau. kad gyvena apie 
Philadelphia. Pa. Meldžiu atsišaukti.

I). šaučiūnas
327 9th Ave., Beaver Palls, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Tamošaičio, 
Kauno gub.. Baseinų pav., Jurbarko 
parapijos, l'žantvardžio kaimo. Se
niau gyveno Spring Valley. III., apie 
pora metu atgal nuvažiavo į Pitts
burgh. Pa. Jis pats malonūs atsi
šaukti arba kas žino pranešti, nes tu
riu svarbų reikalu.

A. Tamošaitis
267 Kent Ave.. Brooklyn, N. Y.

( 16—17)

BKI NSW 1 l)K, VOKI ETŲ \.
Pranešu draugui A. Pusynckui. kad 

Anastazija B. Basialiutč jau mirė
1915 m. kovo mėnesyj, ją paleido Bu
sijos vahlžia iš kalėjimo jau vimai
silpna. !!'!■> m. sausio men. ji m i re
važ ■ įlodama. netoli l’et rograilo. Dėl
tavi•- laiškai ir kiti dokumentai nuo
jo landa i į as dėdę J. Tamuh'v■iš i u,
dabar jo adrt so nežinau, karus b m pa
išvijo juos iš namų, pasil.'aigus k arei.
ga • i sužinot.

Sudiev brangus drauge! Ir aš ne
turiu vilties pasimatyt, jau antra sy
kį reikia stoti į mūšio linijų, už keliu 
dienu aš būsiu jau fram ūzu prišakvj.

J. Basialis.’ '
Del smulkesniu žinių kreipkitės pas 

mane,
K. SPŪDIS

N. E. Cor. Second St. & Chester Ave.
Moorestown, N. J.

291) Adomas Vosilčiukas, 
—Kauno gub., Moskva, Ar
bat, d. Gorožankona, Gor.. 
prijut.

292) Martynas Vaškevi
čius, — Suv. gub., Moskva, 1 
Mesčanskaja, Glinskij per. 
7,43.

293) Sofija Vėbras, — 
. Kauno gub., Moskva, Pet-

rovskoje šosse, 9,20.
294) Boleslovas Velčins- 

kas,—Kauno gub., Smo- 
lenks, Spr. Biuro.

295) Antanas Vengraitis, 
—Kauno gub., Moskva N. 
Derevnia, za Rugož. zast. 
Kurskaja kan. 15, 1.

296) Martinas Venteris, 
Suv. gub., Moskva, St.Chim- 
ki, Krasnogorskaja ui., d. 
Baranovoj.

297) Marijona Vencku- 
vienė, — Suv. gub., Moskva, 
Krestovsk. Zast., N. Alek- 
siejevskaja ui., dača Moro
zova 50.

298) Anelia Veresčinskie- 
nė, — Suv. gub., Moskva, 
Novinskij bulv. 97.

299) Ona Veržbilienė, — 
Suv. gub., Voronež, Spr. 
Biuro.

300) Ona Veržbickienė,— 
Kauno gub., Moskva, Butir- 
ki, 1 Cerkovnaja ui., d. 
Smirnova.

301) Julius Veržbovičius, 
—Suv. gub., St. Nelidovo,M. 
V. R. žid.

302) Karolis Varžbaus- 
kas,—Suv. gub., Orenburg,

* Polskij kom. bež.
! 303) Ona Verkšis, — Su-

valk. g., Samara, Kazanska- 
ja, d. 81, ubež. N32, dla bež.

•304) Ona Verkulis, — 
Kauno gub., Moskva, Peru- 
penkov per. 13.

KAIP GERIAU?
Pirkti ar randavoli farmą, (ai yra 

geriau randavo! i. Broliai darbinin
kai! Neklausykite agentų, kurie no
ri tiktai “commission” gauti ir ne
pirkit farmą vien tik su kelmais ar
ba kokį smiltyną, o kad ir išdirbtą 
ant dideles skolos, ha gali nei nepa
sijusti, kaip tą farmą agentas gali 
parduoti kitam, jeigu neužmokėsi 
-kolos paskirtu laiku. Geriausia pa- 
sirandavokite ir ištirkite ant farmų 
gyvenimą. Aš parduodu visus gyvu
lius. padarus su javais ir randa už
mokėta ant šito meto. Viskas yra, 
ko tiktai reikia ant farmos. Gali kad 
ir šiandien eiti ir gyventi be jokio 
"t vokelio”, o parduosiu tik už $850.00'. 
Viena mylia į East nuo miesto 
Fountain. Mieli, kur gali viską par
duoti ir ko reikia nusipirkti. Norin
čiam pirkti gera proga. Dėl plates
niu žinių rašykit šiuo adresu. Lauk
siu greito atsakymo.

A. ADOMAVIČIUS, 
Fountain, Mich.

(45-46)

PERSKAITYK!
Kiekvienai nai 
lai skaitytojai, 
kuria užsirašy* 
pas mane “Lais
vę” ant mėty Ii 
užsimokės $2.08 
tas gaus dovaną 
knygų vertis 
1 dolerio arba 

“Kardą” ant me
tų. Senas akai 
t y toj as, karia at- 
naajina, gaus

knygų už 50c. Kas iš neskaitančiu 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaut 
knygų už 50 c., senas skaitytoja* 
gauH knygų až 25c. Kas prisius ai 
“Kovą” $2.00, gaas knygų až 75c.j 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metama $1.50, ta» 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos lalk 
rašičius per mane. Tiek pat moki 
darni gausite gerų knygų pasieksi 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa 
vu draugui ir pažįstamai. Knygai 
d uosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresai 
J. POCIUS 

2»78 Margaret St., Philadelphia. Ft

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

t■" užkietėjimas, skilvio F
H Nevirškinimas. K
Lfij

t ari• ■, a i
e1 n! ašn-ai K
■ ■i a i

— -------------------- sies kepenįs ir toki
simptomai, kaip lie

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

!
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M4 N. Btate Bt., Anuosią. Conn.
Krygiaus pagelbininkas A. Yakštya,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

<5

DENTISTAS

EVERA’S
Balsam of Life

(Severos Gyvybes Balzamas) laiku ir tokiu budn neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančius vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsini:.), at
gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamus moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonkų..

Pilvo Skaudėjimas. K, 
pnrnio mums: “Mano puti tnrfjo pilvo skniulfjimą. Po* 
finus jai Suveros Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“

Pirkdami vaistus, prašykit,o Scvoros vaistų ir Imtinai reikalaukite, kad 
duotų .lutus tai. ko Jus rei knlaujnte. Aplinkos pardavinėja Severus Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
H ■

r 'Ji » a w w «• i«i » si * m si m st^a st w i ii urs i"*! « re » su h a a"n."a"MTa”a“M”aBa"a
TIKTAI PER 30 DIENU-

Didelis išpardavimas visokių lietu
viškų knygų ir britvų. Reikalauda
mi kataliogo, įdėkite už 2 centu 
šlampa.

F. M ĮLAŠA I'SKIS.
25—2nd St., So. Boston. Mass.

(12-19)

Ar nori but gražus?
Jei taip, tai nusipirkite moslies. ku

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

Ištepant most imi veidą prieš ei
nant gulti, per kelis vakarus, padaro 
veidą tyru ir skaisčiai baltu. Varto
dami tą niostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir dėmes (pici
nius), saules nudegimus ir lašus. 
Kaina dėžutės 50c.

Merginoms, kurios nori būti bal- 
tai-raiiflonos, mes turime prie tos 
moslies pritaikytą odos pudrą, ryte 
patrynus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai baltas-raudonas ir niekas 
negali pažinti, kad malevota^, bet 
taip išrodo, kaip prigimtas. Tas pri
tinka ir vyrams. Kaina 50c. ir $1.00.

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

J. RIMKUS.
Box 36, Holbrook, Mass.

(11—19)

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduole* galim* 

apturėti per pačtą:
N uo Reumatizmo ...................... - $1.08
Kraujo Valytojas ......................... 1.0>
Vidurių Reguliatorius.......... .. 50t
Trojanka ..........  25c., 50c. ir $1.01

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS J

Iii ŠVARIAUSIAS SALIO- < 
N AS VISAME SO. T 

BOSTONE. 1
mai ir užkandžiai. Patarnavi- f 
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 “LAISVU” 

SAVO ORGANU:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU

VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

stubos 94 So. 1st St., Brooklyn,N.Y.
K. Vilkas, iždininkas

499 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
F. čižauskas,

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

58 Gansevoort 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 (Burnočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

i b-;
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Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, Ill.

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vlce-Prezidentan S. Maukus, Cor. 
13th <fr. Vine Sts., Philadelphia, Pa.

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Riee-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinėsimų Sekretorius 2) J. Ns- 
viackas, 183 Roebling St., 

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

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

Philadelprla, Pa.
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mase. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužla, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 78 Welle* St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 696

I East 139th St., New York, N. Y.
| Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
ku! T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ilk, kuriu yar po kaucija 
$1,000.00, o jin įrašęs į knygas paaių* 

' iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir meile 
tą nei pamielyti nenorteits. Tur# 
vių draugijos ir žlaljp visi rungėjai 
kortus yra ižduedamos kae iri* ueine-

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. Ir organo užžlūritu- 
jau Alex Vyturls,

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

189 Bo. Bank 0t., Easton, Pa. 
Kasierius F. Malkaitie,

668 Northampton St., Eaeton, Pa
Kasos Globėjai:

Alex Blga,
1021 Elm Bt., Easton, Pa. 

And. Meškauskas,
1222 Pins St., Easton, Pa, 

Maršalka Juz. Tarvldaltš,
1019 Elm St., Easton, Pa.

Busirinklmai būna, kas pirmą pit- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soe. 
ruime, 439 Northampton fit., Easton, 
Pen n’a.

“AIDO” CHORO VIRŠININKU 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berriman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pčtnyč.lą, 
fiokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
karo.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

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

29 Hudson Ave., 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, Ill. 

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

Box 600.
Fin. raštin. W. Strumillo,

1814 So. 50th Avu., Cicero, Ill, 
Iždininkai F. Lapinski,

P. O. Box 1109, MolreioAR
P. O. Box lit*, IfolroM Park, Ill.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

1 13 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkas J. Mockaitis,

P. 0. Box 128, Ansonia, Conn.
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Cohn. 
Finansų raštininkas P. Rageišis,

161 N. Main St., Ansonia, Conn.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Conn. 
Knygius O. Radzevičiūtė.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Protokolų Sekretorius St. Deikue, 
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1849 Lincoln St.,Waukegaa, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: M. Rėkia,
1829 N. Jackson St., North Chicago, 
Ill

fit. Bučis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, Ill. 

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

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

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

STEGER, ILL.
Prozldentas A. Atkečiunas,

Box 566, Stegsr, Ill. 
Vice-prszidentsB W. Stoškus,

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

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

Box 141, Steger, Ill. 
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis, 

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

Box 566, Steger, Ill. 
Knygyno Udininkas J. Darnidavičla, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

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

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas L. Žvingilas,
423 /Xurora St., Co'linsville, III. 

Pirm, pagelbininkas 1*. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville,, III. 
Nutarimų raštininkas P. Kuosevičia, 

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

817 High St., Collinsville, Ill. 
Iždininkan J. Willunoat,

837 Central Ave., Gailiu*villa, IB. 
Organo užžiūrėtojas V. Raudonieji,

806 Strong Ava., Collinsvillu, III.
Susirinkimai būna kiekvieno ns.aa®- 

ido 1-mą ir X-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Bailei aalėj,kampaa >?' 
Main ir N.Morrison A''u„ CelliaavUl®, 
I llinole.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentą# A. Petronis,

719 Lincoln Av«.
Vico-Prezidenta* B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago fit.
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė, 

622 Hulin
Finansų raštininkas P. G. Aleksynai, 

1516—14th Avė.
Iždininkas 8. Buzinekis,

719 Lincoln Avs.
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109

Se Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1118 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikie,

816 Wall 8x.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague Ki.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2026 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

■'irmlninko pagelbininkas J. A. Rūkas 
8016 Stayton St.,

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

Turtų Kontrolė* Komisija;
'4. Urlakis,

111 Sixth Bt.» 
Charleroi, P*.

<. Urue'žie, 1429 Reedsdals St.,
N. S. Pittsburgh, Pa. 

iV. Markūeai, 2120 Forbes fit., 
Pittsburgh, Pa.

Kuopą sekretorių adresai:
I kuopoa J. L Alexis,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE. 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žsmaltis,

812 E. Centre Si.
Pirmininke pagelbininkas P. Ysoda, 

815 E. Centre Si.
Protekelą raitinin. A. Ramauokas,

1026 E. Pine it.
Finanaų raštin. P. Petčiulla,

1227 E. Pine St.
Ižde trustisai: A. Račkauskas, 80

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

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svlntfckas,

515 W. Pino Si.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juoze Margelio svetainėj, 68 N. 
Main fit., Mahaney City, Pa.

AMALGAMATED CLOTH!Nd 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
M SKYRIAUS KOMITETAS;

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

Protokolų raltln. J. A. Bekampis,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raštininkas VI. Jiečius,
87 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Il&nfrdkai Kaalmioras Simkas,
*81 LaHmev It, BiMklya, W.l,

G varan tuo tas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.88 

Užplonibaviinss 50c ir ssgščisu.
Išvalymas ...................................... 58e.
Už ploni ha vi man auksu ............... $1.88

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
to, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
897 Bedford Ave., Tarpe 1-res Ir 

1-mos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

n . <i

►
Draugystėms, Kuepems lr Kliubame!

Išdirbu visokias
KUKARDA8, “BADGES”, &UEIKDI; 

IP ŽENKLELIUS
Visokiems pikn.kanas, šermenims tr 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antupandsa draugyetixss

Ant kiekviena
eiuaėlu ak.napellus.

A. STRUPAS
Novelty Mabufsrtnrer

1 I Ferry Hi., Dept. L. Newark, MJ,

25,000 KATAL1OGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę marką, s I* 
rėsl didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių gerinsiu ARMOMIBI^ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ IN8TBF> 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi llotmpTi. 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 rakusiu. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, Uyiifcf 
5x6j au 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoru pm 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pšgšbs*. 
škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 60c., agentams duodame 88‘4

W. S. Waidelis, 112 GRAND ST.,
BROOKLYN, M. »

rsĮ.'sa»B:JUju^AJ".llcwMj.■xer.ifcT i—— 'jsasaBSKflaaK

HtU gydsnčnj 
ly»to sjxruto 
čystame van- 

stiklelio

Suside'ia «7

TREJOS DF.VY NERI OS 
arba

T RE J ANKA ____
;vdirt;j ioUif if

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vantų arba karčiu 

. vynu dcl"sk’.lvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
gumoą, dispepsiją, išpūtimą, ricmerų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VAnTOJIMAS: Viena pakelį 

augn'.ctiQ užmerkti | '-.cr.j kvortą 
ir tiek pat vandens, arba išvirti 
denyje n po ^4 valandų gerti po 
ortą mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptkkoria.
229 Bedford Ave , Brooklyn, M. Y- -r

SERGANTIEJI!
?AIM2ASTIES L1GO1.

140 EAST 22 ST,N

Chemiškas išty-
Neatidėliokite

Ury- 
kiek palinksminau gyvenimą, 
jumis gyvenimas (kitėjo v<r- 
visokiaa gyduoles Ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, uieko

DR. LANDE S

iiiiiihžni

i

AR NUSTOJOTE SVEIKATA 18 
Diena po dienai, metas p* metei 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Peraistatykite sau, kiek 
džiau, 
Jeigu 
tojant 
nuolat
laukdamas, kreipkis pas gerai uu« 
prantantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD (ANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad Išgelbėti gyvastį ir psail- 
kins apie ligą. Gyaau per 20 metų 
visokia* lign»> su didžiausiomis pa
sek miinfa, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, Širdies, plau
čių. jnknų ir tt.

Del gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartų ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatu*, dėl to, 
kad labai brangų*, 
rinėjiinas šlapumo,
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomų

DR. LANDES
Ofise valandos: nuo 10 ryto Iki 8 

▼ai. vakar*. BTontadienlals aus 18



LAISVI

VIETINES ŽINIOS. 4 d. birželio New Yorko 
Polit. Kliubo buvo susirin-

VINCAS VAIVADAS ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Cafe

Prakalbos.
Ketverge, 8 d. birželio, 

Tautiškame Name, bus pra
kalbos L. S. S. 19 kuopos. 
Kalbės ką tik iš Europos 
pribuvęs drg. V. Kapsukas. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prakalbų tema: “Europos 
padėjimas, karė ir kas bus 
po karei”.

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsi
lankyti, nes daug naujo ir 
naudingo galite išgirsti.

Įžanga dykai.
Komitetas.

“Lyros“ Choro Koncertas.
3 birž. Maspethe buvo “Ly

ros” choro koncertas su ba
lium. Koncerte dalyvavo 4 
chorai: “Lyros”, “Aidas“, 
“Harmonija” ir • lenkų 
“Dzwon”. Taipgi buvo ir 
solistu ir duetu. Geriausiai 
atsižymėjo W. Schultz su 
P. Indon, kurie dainavo du
etą. Antrą vietą užėmė lat
vių kvartetas. Chorai visi 
pusėtinai sudainavo, geriau 
pasižymėjo “Aido” choras. 
Iš. solistų dainavo bene K. 
Kriaučiūnas geriausiai.

Žmonių buvo pusėtinai, 
bet didžiuma choristų.

Bedalis Vaclovas.

L. S. S. 52 kuopos išvažia
vimas.

L. S. S. 52-ra kuopa, ne
dėlioję, birželio 11 d., turės 
išvažiavimą Hudson upe į 
puikųjį Tarpvalstybinį (In
terstate) Bear Mountain 
Park’ą. Laivas “Highlan
der“, vežantis į tą parką,ap
leidžia Battery Park 9:15 
vai. iš ryto, West 132-rą gat
vę—10 vai., Yonkers—10:30 
vai. Kelionė i abi pusi lė- 
šuoja 75 centai. Kurie ne
nori maisto pirkti ant laivo 
arba parko valdiškame res- 
torante, tie turi pasiimt iš 
namų. Laivas sugrįžš Į 
New York apie 8 valandą 
vakare. Jei lytų, tuomet iš
važiavimas atsibus ketvirta 
nedėldienj, 25 birželio.

Šis išvažiavimas sureng
tas ne kuopos medegiška.m 
pasipelnimui, bet supažindi
nimui draugų su Hudson 
upės puikybėmis ir sveikam 
pasilinksminimui. Geistina, 
kad kuodidžiausias skaitlius 
draugi? pasinaudotų ta oro- 
ga.

Komitetas.

kimas. Apart kitko nutarta 
pasiųsti L. š. F. kasieriui 
$50, kurie jau seniai buvo 
paskirti iš kliubo iždo, bet 
iki šiol neišsiųsti. Sykiu 
bus pasiųstas ir pelnas nuo 
buvusio koncerto 14 d. ge
gužės.

Kliubas nutarė per liepos, 
rugpjūtį ir rugsėjį menesius 

•laikyti susirinkimus 9 vai. 
rytais, nes po pietų daugu
ma narių nori išvažiuoti į 
parkus, kad pakvėpavus ty
ru oru. T. M. L.

Susirėmimas policijos su 
streikieriais.

6 d. birželio New Yorke 
ant dokų N37, įvyko smar
kus susirėmimas policijos su 
streikieriais. Kada policija 
automobiliuj vežė streiklau
žius, tai streikieriai pastojo 
kelią, nenorėdami jų pra
leisti. Policija paleido dar- 

d>an buožes ir pradėjo šau
dyti. Darbininkai ėmė poli

ciją ir streiklaužius akmeni- 
. mis mėtyti.

Tčmykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

... NAS IR KOTELIS.
Užlaiko šaltą alų, seniausią deg

tinę, kvepiančius cigarus, sanitariška 
valgykla, ant vietos gaminami val
giai. Puikus dideli miegruimiai iš- 
randavojami už pigiausią kainą. Ma
lonus patarnavimai. Randasi pas

(•TERESĘ P ĖST'I NIK 
800—802 Pembroke St.,

Bridgeport, Conn.
(16 69)

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodamo ir perkame viso

kios rūšie.' BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
ki biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigu. Taip-pat 
mes išpildomo visokias aplikacija.- ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbūtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augšėiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

SPORTING CAFE

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga ant 

142 GRAND ST 
BROOKLYN.

Užeikite ir persitikrinkite gaus teisingą rodą.

CAFE

-412 Grand St., Brooklyn,N Y
) Telephone Stagg 3534.

K. LIUTKUS

Jei nori, kad gerai išrūdytum, pirk 
skrybėles, marškinius ir visus aprė- 
dalus pas K. Liutkų.

Apie gerumą tavom ir teisingumą 
kainų, nereikalinga girtis. Nesą visi 
brooklyniečiai gerai žino, kad pigiau 
ir geriau niekur negauni, kaip pas

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

(arti Berry St.).

Tel. Orchard 3716.
MIK. KARUKšTIS

Cafe

Kiekvicn ą pa kelevi n gą 
priimame kuogražausiai ir 
visados. Tikra lietuviška 
užeiga.
542 E. IHh St., NewYork

Cor. Ave. B.

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

APT1EKA

Pirmos Riiasos Cafe
GERIAUSI GĖRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

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

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

sados

Pirmas Lietnviikas 
RESTORANTA&

T E IS IN GIA US IA Už EIG A
253 WYTHE AVE., kamp. North list 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greonpoint 5311.

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

JOHN KULBOK Locnininkmi
291 WYTHE AVE., Corner .So. 1st St.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenj>oint.

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALI UN A S

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

411 KEAP St.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2161
A. Kundrotai!

PETRAS NAUJOKAS

pKgtmln* genauaiMC Hetwvii 
/algiua. Pietį« galima gauti pa it 
žOc ir 26e.

Alijošius Grinkevičius
f. Hope St., Cor. Roebling It.

BROOKLYN, N. Y.

Tol. 885 Green point.

SENIAUSIA UŽEIGOS

A. Šhrupski
Pas mus galite gauti skaniausio 

Alaus, puikios Degtinės «ir skanaus 
Vyno. Patarnavimas puikiausias, 
ateikite, o persitikrinsite.

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

RUIMAI ANT BANDOS.

Išsiraudavo ja geri keturi Ir trįa 
kambariai, kurių randa $7.0©, $8.00 
ir $9.00 ant menesio. Mūrinio na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti nakaunėn, 
kur dirba 5,000 darbiniu kų.

V. J. GIKNIS, superintendent
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y.

Arti Neeker Avė. Ir Nr.ssau Ava. 
Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

K. HENSAS
Visados klauskite 1’. Naujoko Ciga

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

359 Broadway, B’klyn, N.Y.
COR. KEAP ST.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH Lipman. M. D.

Specialil sas Moteriškų ligų
311 E. 5<>th St., New ork, N. Y. 

OIISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. pa 
piet ir nuo 7 iki 8 va), vakare;

Nedėlioki? pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

CAFE IR POOL ROOM

Tai yra goriausia vieta linksmai 

laiką praleist.

K. HENSAS

69 Gold St., Brooklyn, N.Y.
Telephone Main 7528.

Telephone 595 Green point.

Daktaras J. misevičia
SP ECU AL1STAS AIR DIES IB 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Va'andos:

Nuo 8 —10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare
27U BERRY ST., BROKLYN, N. I

WfcilMW •« MP. v-bn*V«rJ MM#M >W< U A.

mo-Vionatinė automobilių 
kykla, kur mokinama sulyg 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. J 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiausį dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kurą' 
$15.00. Laisnius gvarantuojs 
me. Kursus Ii lankyti die.n<- 
mis ar vakarais.

1 NTERN AT1ONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILES 

117 East ICHh St.,New YorkCit 
Instruktorius—Mr, Paul GvoE

pri-

PRANEŠIMAI.
Pėtnyčioje, 9 d. birželio, 

bus nepaprastas susirinki
mas visų trijų kriaučių uni
jos skyrių, kaip tai: kriau
čių, preserių ir moterų sky
riaus. Susirinkimas šaukia
mas apkalbėjimui apie įgi
jimą nuosavos svetainės.

Geistina būtų, kad visi 
kriaučiai į šį susirinkimą 
atsilankytų, nes tai labai 
svarbu. Komitetas.

Pranešu savo viengenčiams, jog 
aptieka po N6-1 Grand St. perėjo į 
mano nuosavybę. Pas mus lietuviai 
galės gauti viską, ko tik reikalaus, 
kaip tai įvairių lietuviškų žolių, šak
nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengsimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrą darugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose. Jei
gu reikalingos kokios žolės ar vais
tai ir jų negalit gaut, tai kreipkitės 
pas mane, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

Nedėlioję, 11 d. birželio, 
bus išvažiavimas L. S. S. 19 
kuopos į Maple Grove par
ką. Šis išvažiavimas bus pa
švęstas vien tik diskusijom 
ir draugiškiem pasikalbėji
mam. Geistina būtų, kad 
visi kuopos nariai susirink
tų apie 12 vai. dieną.

Komitetas.

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

FOTOGRAFIJŲ GALERI
JA BROOKLYNE.

Paveikslus. į- 
vairių rūšių at
liekamo tikrai ar
tistiškai pagal 
įaujausią madą. 
Patarnavimas 

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

MOTIEJUS KICHAS 
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Tarpe No. 4 ir 5 gatvių 

Telephone 2360 Greonpoint.

Į Akušerkaį
M Pabaigusi kurną Woman• Medical L 
j) College, Baltimore, Md. g
į, I’anekmtngal atlieka ssvo darbu prtei J 
Jt gimdymą, taipgi suteikia vinokias rodąs Ir ■ 
g paxidbe invairloso moterų ligose. 2

I F. Stropiene,^.V‘z |
• SO. FiOSTOIN. MASS. •

Ant pardavimo.
Parsiduoda namas 7 rū

mų, kitas namas yra gyvu
lių laikymui. Karvė, 80 viš
tų, 150 vištukų, 10 ančių, 9 
žąsįs. Žemė užsėta daržo
vėmis. Parsiduoda už labai 
pigią kainą. Karai daveža 
Ralph-Rockaway Ave.,Ham
burg Ave. ir Church Ave. 
Sustok ant Church Ave. ir 
eik iki East 95th St.

KAIRAITIS
709 E. 95th St., B’klyn, N.Y.

(45—48)

Bt PATRIO1IC
Always osH for

WASHINGTON 
COUPONS

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

Už kurias galit gaut 
brangias dovanas.

PURPULIAVOS VAIZ
BOS S l'AMPOS

PATEIK IR GAUK $2.09 
V PINIGAIS.

Purpuliavų Vaizbos Štampų
UŽMINIMO KONKURSAS"

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

Štampų globy, mūsų lange. -Tiktai tie gali min- „ 
ti ir gauti, kurie turi Purpuliavų Vaizbos Stanį-

WASH ENGTO NO 
VAIZBOS S TAMPOS 

$2.50 smulkiu lavom arba 
$2.00 mėsa, groseriu ar 

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

H

BrocklyhNY' )
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Naujai Ir gražiai 

įtaisytas

DOVANŲ SALI ONA S.
y.

M«V FURNITURE CO
Max Kobre nusižudė.

Užpereitais metais suban- 
krūtijusio banko savininkas 
Max Kobre, kuris nemažai 
prarijo ir lietuvių pinigų, 
šiomis dienomis savo kam
bary, 115 West 122nd St., 
nusižudė. Jis buvo pa
trauktas teisman už netei
singą apskelbimą bankrūto 
ir šią savaitę turėjo stoti į 
teismą, bet diena anksčiau 
nusižudė. Kobre savo gy
vastį buvo apdraudęs ant 
$600,000. Dabar tie pinigai 
bus išmokėti jo buvusiems 
depozitoriams, kurių randa

mi apie 26,000.

Mylėtojams Mazikoa Ir Dainą:
Išsimokinimu notą ant visokią 

Instrumentų arba dainuoti ba moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lok- 
eljan, mokytojas ima po $1 ai lekci
ją. 8 lekcijos—knyga |1.50, parduo
da ai |1.

G. A. BARONAS
MsKEFS ROCKS. PA.

A. MENK ELI U N AS
Šiuomi pranešu, kad aš parduodu 

lotus Hatinia, N. J. Tenai randasi 
7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotjs ar
ti lotu, subway budavojama ir greit 
bus užbaigta. Fordas užpirko 84 ak
rus žemės ir budavos didele fabri
ką. Todėl norėdami sužinot daugiau 
informacijų, kreipkitės pas

A. MENKELIUNĄ
39—16th St., So. Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

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

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

BENAS
Šluornf pranešam visoms draugi

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

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortą 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tai neturi viršmintos kortos—tie mi- 
zikantai ne unijistal. Virsminėtoi į 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantą, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistais 
ir grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikes 
bei repeticijos būna kiekvieną sere- 
dos vakarą po N78 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

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

Geriausių išdirbysčių vėliausios 
mados vaikams kerečiukai nuo

$5.98
Turime daug visokių Aisbaksių.

Kainos $4.98 
50c. ant savaites.

687 3rdAve. . 658 - 5TU Avė..'Cor 2I?T JT. NEAR 19™ ST.
BROOKLYN, N. Y?

Manhattan Hat

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 
Išdirbinio ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojarpe už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiat

ATEIK IR IŠBANDYK!

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IŠRŪDYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES 

VARDU

Pirmiau, negu tu kur ki
tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš
statytos lange

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne




