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Lietuviškas dinamitierius 
suareštuotas.

Kaip vokiečiai elgiasi 
Suvalkijoj?

Jisai buvo Chicagos “Kataliko” 
skaitytojas.

Kriminalizmas tarp lietuvių auga.
DINAMITIERIUS PETRI- 

KONIS ARTIMAS PA-
R API JONAMS 

ŽMOGUS.
Pereitame “Laisvės” N- 

ry rašyta apie mėginimą iš
sprogdinti lietuvišką klebo
niją Kingston, Pa., kur kle
bonauja kun. Kudirka.

Iš Wilkes Barre dienraš
čių “Record” ir “Taimes 
Leader” patiriame, jog di
namitierius ir juodrankiškų 
laiškų rašytojas buvęs tūlas 
Mykolas Petrikonis, kuris 
i'au suareštuotas. M. Petri- 
:onis rašęs Kudirkai net 

devynius grąsinančius laiš
kus.

Mūsų korespondentas 
Burdingonas iš Wilkes Bar
re štai dar kokių smulkme
nų priduria apie virš pami
nėtą M. Petrikonį.

Jisai buvo kamantinėja- 
mas bene skaitąs socijalis- 
tiškus laikraščius ir bene 
prigulįs prie pirmeiviškų 
organizacijų?

Jisai pasakė, jog apie so- 
cijalistus nieko nežinąs ir 
negirdėjęs. Jisai skaitęs tik 
Chicagos “Kataliką”. Prie 
pirmeiviškų draugijų nepri- 
gulėjęs.

Kada buvo krečiama bu
tas, kuriame jisai gyveno, 
tai rasta Vinco Kudirkos 
raštai. Kun. Kudirka pa
aiškinęs, jog tai nėra socija
listiškas veikalas.

Nekuriems apygardos ku
nigams labai nepatinka, kad 
Petrikonio nebegali primesti 
socijalistams.

Vienas mūsų skaitytojas 
iš Kingston, Pa., rašo, jog 
tai buvęs artymas parapijo- 
nams žmogus.

Visos apielinkės pirmei
viams smagu, kad pagaliaus 
suareštuotas tasai juodran- 
kis, nes už jo laiškus ir grą- 
sinimus kunigai keikdavo 
pirmeivius ir socijalistus.

FANATIKAS PASIELGĖ 
ARŠIAU ŽVĖRIES.

“Laisvei” praneša iš Law
rence, Mass.

Šiomis dienomis liko nu
teistas Auk—s ant šešių mė
nesių kalėjiman už norėji
mą išžagint trijų metų mer
gaitės. Būtų gavęs dau
giau, bet prisiekė, kad jis 
nieko nedaręs. Gal sakysit, 
kad tai buvo laisvas žmo
gus? Oi ne. Tai fanati
kas — katalikas, jau susi
laukęs žilų plaukų. Kaip 
teko girdėt, tai jau jam ne- 
pirmiena toks atsitikimas. 
Pažiūrėsim dabar, ar pra
neš apie savo žmogų kleri- 
kališkai - tautiškoji spau
da?

Balandžio 9 d. italai beka- 
zyruodami susipyko ir pra
dėjo šaudytis iš revolverių 
—du sužeisti, o du iki smer- 
ties užmušė. Geri šauliai 
ar ne? Dilge.

IR VĖL BAISUS PA
SIELGIMAS.

“Dilgėlės” praneša apie 
baisų pasielgimą tūlo Pitts- 
burgo lietuvio:

“Kazys Gruzdžius, sokiš- 

kis, 40 metų vyras, paimtas 
į kalėjimą už sužagimą 15 
metų mergučės našlaitės. 
Tai pabaigė per savo vardu
ves, per Šv. Kazimierą. 
Žmonės šneka, kad tame 
kalti ir kiti du vyrai, jau
nesni. Mergiščia irgi paso
dinta.

Sokiškiai dabar labai ap
kalba gaspadinę M—nę, pas 
kurią Gruzdžius burdavojo; 
girdi, pas ją jau ne pirmą 
syk nedorybės atsitinka 
tarp burdingierių. Šita 
moteris labai keikia socija
listus, kad jie esą bedieviai. 
Bet ji nelaiko nė vieno soci- 
jalisto ant burdo (o gal tie 
nė nebūtų).

Kur socijalistai būva, tai 
šitokių baisenybių neatsitin
ka”.

ARGI LIETUVIAI IŠPLĖ
ŠĖ BANKĄ?

“Dilgėlės” praneša:
Pittsburgh, Pa. — Perei

tą savaitę vidurdienyj įėjo 
plėšikai į Hays National 
Banką, surišo kasierių ir iš
sinešė apie 2,000 dolerių. 
Dabar, utarninke detekty
vai areštavo tris vyrus — 
angliški laikraščiai sako, 
kad lietuvius, nužiūrėtus 
kaipo plėšikus. Juos vadi
na: Joseph Rublawski (26 
metų vyras); William Na- 
ginski (22 metų); Thomas 
Janis (60 metų). Suėmė 
juos po" No. 1821 Linton St., 
kur rado revolverių, kišeni
nių liktarnėlių, laikrodėlių 
ir kitų plėšikiškų daiktų”.

UŽMUŠĖ DU STREI- 
KIERIU.

Pereitą nedėldienį New
ark, N. J. užmušta du strei- 
kieriu — Rubiną ir Novoką. 
Newarke jau pusėtinas lai
kas, kaip streikuoja kailinių 
išdirbėjai. Viršuj paminėti 
draugai buvo smarkus strei- 
kieriai ir, veikiausia, todėl 
juodu ir nušauta.

Policija neva jieško prasi
kaltėlių, bet vargiai besu- 
ras, nes jieško ne ten, kur 
reiktų j ieškoti. Ligišiol a- 
reštuota jau penki žmonės.

Unijos vadai turi darody- 
mų, kad nužudymas strei- 
kierių buvo išanksto supo
nuotas. Sakoma, būk vie
nas iš bosų ir surengęs visą 
pasikėsinimą.

New Jersey valstija pra
deda “pagarsėti”. Streikie- 
rių žudymas Roosevelte, da
bartinis streikas Summit, 
mėginimas įvesti' konstab- 
lerius ir pastaroji tragedija 
Newarke liudija, kad darbi
ninkai toj valstijoj vis la
biau persekiojami.

Utarninke atsibuvo laido
tuvės nužudytų streikierių. 
Laidotuvėse dalyvavo 15- 
000 darbininkų. Tokių lai
dotuvių Newarkas ligišiol 
dar nebuvo matęs.

Ant kapinių prakalbas pa
sakė bent 12 kalbėtojų.

Šioj seredoj suėjo lygiai 
trįs metai, ?

SEINŲ DVASIŠKA SEMI
NARIJA PAVERSTA 

KAZARMĖMIS.
Iš Suvalkų gybernijos ra

šo į Petrogrado dienraštį 
“Rieč”.

Keli lietuvių kunigai tapo 
sušaudyti. (Dienraštis neį
vardija koki).

Iš Seinų dvasiškos semi
narijos tapo išvaryti visi 
klierikai ir ji pati paversta 
kazarmėmis. “Šaltinio” 
spaustuvėje vokiečiai spauz- 
dina lietuvių kalba atsišau
kimus į gyventojus.

Kaip sako pabėgėliai, Ma
rijampolės miestas būk tai 
sudegęs.

Seinų vyskupui Karosui 
vokiečiai atėmė visus ark
lius.

Vyrus, kurie turi 17 metų 
amžiaus, vokiečiai ima su 
savim nelaisvėn.

Vokiečiai daro rekviziciją 
po rekvizicijai, imdami nuo 
gyventojų viską, ką tik gali.

MŪŠIAI TIES KAL
VARIJA.

Tarpe Liudvinavo ir Kal
varijos vokiečiai yra įsitai
sę drūtas apsigynimo pozi
cijas.

Rusai jau daug sykių ata
kavo tas pozicijas ir pasta
ruoju sykiu užėmė dvi vo
kiečių tranšėjas.

YČUI UŽDRAUDĖ SKAI
TYT LEKCIJĄ.

Maskvos lietuvių draugi
ja buvo parengusi koncertą, 
kuriame, tarp kitko, Yčas 
turėjo skaityti lekciją apie 
tautiniai kulturinį lietuvių 
tautos išsivystymą.

Vakaras buvo labai pla
čiai išgarsintas, ypač rusų 
inteligentijos tarpe.

Ir kas gi buvo? Pasiro
do, kad net Yčui valdžia už
draudusi skaityti lekciją. 
Argi jau ji būtų bijojusi, 
kad Yčas šauks prie revoliu
cijos?

Policijos atstovas tuoj 
sustabdė Yčą, . kuomet jis 
prasitarė, jog lietuviai ma
no, kad po karei nebus pri
slėgtų tautų.

PUSĖ MILIJONO SU
VALKIJAI.

Buvęs durnos atstovas A. 
Bulota rašo “L. Ž.”, kad ru
sų valdžia paskyrė Lenkų 
Piliečių komitetui penkis 
milijonus rublių pagelbai 
teikti nuo karės nukentėju- 
siems.

Valdžia įsakiusi minėtam 
piliečių komitetui neužmirš
ti ir Suvalkijos, kurios gy
ventojams turi būti paskir
ta pusė milijono rublių.

Iš tų pinigų bus duoda
ma paskolė ūkininkams ir 
darbininkams. Dvarponiai 
galės skolinties po 750 rub
lių, ūkininkai po 300 rublių.

Tai kaip su darbininkais 
ir kampininkais? Apie juos 
valdžia nesirūpina.

NUTEISTAS 8 METAMS 
KATORGON, KAD A- 

GITAVO PRIEŠ 
KARĘ.

Dvinsko karės teismas 
nuteisė lietuvį Martinaitį 
astuoniems metams kator
gom

Martinaitis gyvenęs Ry
goj, bet prasikžto valdžiai 
Linkuvoje (Penevėžio pa

viete). Tenais jisai blogai 
atsiliepė apie karę ir būk 
tai raginęs žmones priešin- 
ties karei.

Tiktai už tai Dvinsko teis
mas ir nuteisė Martinaitį.

ŽIEŽMARIAI, VILNIAUS 
GUB.

Žiežmarių, Jezno ir Stak
liškės apielinkėje esama 1- 
500 suviršum suvalkiečių 
pabėgėlių. Jų skurdas yra 
didelis. Maitinimo punktas 
per savaitę laiko išdalino 
pabėgėliams 672 r. ir 5 kap. 
pašelpos. Kaikuriose vieto
se pradėjo siausti jau ir 
limpamosios ligos.

PERLOJA, TRAKŲ PA V.
Pabėgėlių is Suvalkijos y- 

ra čia gana daug. Yra to
kių atsitikimų, kad vyras, 
palikęs moterį, atbėga. Vie
tiniai žmonės šioje apielin- 
kėj labai susirūpinę dėl mai
sto ir pašaro. Visako stin
ga. Gali ir bado būti.

VILNIAUS GUB.
1914 m. Vilniuje ir visoje 

gubernijoje buvo 2460 gir
tybės įstaigų ir valdžios 
“monopolių”, Sausio 1 d. 
1914 m. tokių įstaigų buvo 
išviso 2230. Nuo sausio mė
nesio girtybės įstaigos vie
na po kitos buvo uždaromos, 
dažniausiai valstiečių suei
gų nutarimais. Iš visų 286 
valdžios '“monopolių” sausio 
1 d. 1915 m. beliko tik 97, 
bet ir likusieji sausio mėn. 
tapo uždaryti. Neseniai su
taisyta tam tikras pienas, 
kuriuo besiremiant bus lei
džiama per 1915 m. Vilniu
je atidaryti 231 girtybės į- 
staigą. Sausio mėn. atida
ryti tokių įstaigų duota 50 
leidimų. Tose įstaigose ga
lima bus pirkties lengvieji 
rusų vynai, konjakas ir kiti 
reikalingi gydymui gėralai 
tik su gydytojo receptu.

BUS TYRINĖJIMAS.
Dienraštis “New York 

Call” pagaliaus privertė 
Washingtono valdžią paa
kinti Porto Rico gubernato
rių, jog reikia ištirti sąly
gas, kuriose įvyko Porto Ri
co plantacijų darbininkų 
streikas.

ŠIMTAS POLITIKIERIŲ 
EIS KALĖJIMAN.

Indianapolis. — Tiktai ką 
užsibaigė teismas šimto 
Terre Haute, Ind., politikie
rių, kurie tapo apkaltinti už 
įvairias suktybes rinkimų 
laiku.

Tas teismas sukėlė labai 
didelę sensaciją, nes teista 
vis “stambios” žuvįs, dideli 
politikieriai.

Buvęs miesto majoras Ro
berts nuteistas ant šešių 
metų kalėjiman ir užsimo
kėti pabaudą $2,000.

EINA APLINK SVIETĄ.
New Yorkan pribuvo Ar

gentinos gyventojas Karlos 
Žuan Paris, kuris vaikščio
ja aplink svietą. ;•

Savo kelionę pradėjo iš 
miesto Buenos Aires, rugsė
jo mėnesį 1911 metais.

Iš New Yorko jisai vyk
siąs Kanadon. Pakeliui į 
New Yorką buvo Washing
tone, kur aplankė preziden
tą Wilsoną.

Manifestas j g5 I j cl 1
Socįjalistų Pavojus.

Kairieji Vokietijos soči-'*’ wKairieji Vokieti j 
jaldemokratai išleido karš
toj dvasioj parašyta mani
festą, kuriame didžiu balsu 
agituoja už taiką. Tasai 
manifestas išsiųstas Angli
jos ir Francijos socijalis- 
tams, kurie taip-pat prašo
mi prisidėti prie agitacijos 
už taiką.

Po manifestu pasirašė*. 
Karolius Liebknecht, Geor- ______ ,
ge Ledebour, Otto Ruele,'vadovauja kariumene, kuri 
Francas Mehring, Klara kariauja su rusais Karpa- 
Zetkin, ir Rožė Luxemburg, tuose. Šalę penkių Austri-

Paduodame ištraukų iš to įjos armijų, kurios veikia 
garsaus manifesto, kuriam, prieš rusus, vokiečiai taip- 
rasit, reikės sulošti nemažą ] 
rolę agitacijoj už taiką:

“Skaičius žmonių , kurie t f

ligišiol žuvo rytų ir vakarų griją ligišiol vis dar nepa-
fronte, jau perviršijo milijo
ną. Sužeistųjų skaičius yra 
tris kartus didesnis.

“Tie, kurie už šią karę at
sako, labai gerai nusimano, 
kad nuostoliai, kurie pada
ryta,tik didžiaušfti sunkumu 
galima bus atitaisyti. Nuo
stoliai, kuriuos padarė, tik 
pats vienas rusų įsiveržimas Rusų aficieriai sako, 
į rytų Prūsus, dar sausio vyriausias J ; 
mėnesy siekė jau suvirš 
šimto milijonų dolerių. Bel
gijoj nuostolius reikia ap
skaityti milijonais.

“Karės lėšos jau pervirši
ja 16 milijardų dol. Tie iš- 
kaščiai kasdien auga ir tą 
viską turės apmokėti darbi
ninkų klesa.

“Dabartinė karė netik iš
semia mūsų spėkas, bet nie
ku verčia ir ateities kartas. 
Jeigu dar pradžioj karės irlgalvą už jų reikalą ir rūpin- 
galima buvo patikėti, jog ji sis, kaip dim tas, Vengrijos 
vedama apsigynimo reikalu, apgynimu.
tai šiandien jau abiejų pu
sių imperialistai viešai pri
pažino, kad jiems rūpi galu
tinai sumušti konkurentus.

“Kokios gi bus pasekmės, 
jeigu neprotestuosime, jeigu 
leisime siausti kruvinom fu
rijom? Arba baisi prie
spauda iš laimėtojų pusės, 
arba neapriagiamas kraujo 
išsiliejimas iki kol abidvi 
pusės bus apsilpnintos. Ir 
viename ir kitame atsitiki
me socijalistiškas, ekono
miškas ir demokratiškas 
Europos plėtojimas bus pa
stūmėtas kokiu šimtmečiu 
atgal.

“Neužginčyjama, kad iš 
militariško žvilgsnio męs, 
vokiečiai,esame geriausiame 
padėjime, kadangi mūsų ša
lyje priešų nebėra. Todėl 
tai vokiečiai turi patįs pir
mutiniai sušukti, reikalau
dami taikos”.

nifesto Vokietijos socijal- 
demokratai sako, kad jų ša
ly vis labiau ir labiau žmo
nės trokšta taikos, bet kad 
žmonių troškimas įvyktų, 
reikia kad ir anglų bei fran- 
cūzų socijalistai pratartų 
savo žodį.

SAKO, KATALIKAI VIS- 
TIK LIKOSI BEDIEVIAIS 

IR GANA!
Vokiečių katalikų laikraš

tis “BavarijosKurjeras” tal
pina straipsnį, kuriame’pri
rodinėja, jog francūzų val
džia vistik esanti bedieviška 
ir gana.

Petrapinigiai, kurie sudėti 
Francijos bankuose, konfis
kuoti;

PENKIOS AUSTRIJOS 
ARMIJOS SULAIKĖ RU

SUS KARPATUOSE.
Londonas, 14 d. balandžio. (respondentui, kad Anglijoj 

—Austrai,vokiečių remiami, nėra daugiau kareivių. Ji- 
dar vis turi viltį, jog jiems :saj pasakė: “Toje dalyje ša- 
pavyks sulaikyti rusų įsiver- }jeSj kurią aš apvažiavau,
žinią į Vengriją.

Sakoma, patsai kaizeris 

pat prisiuntė septynis kariu- 
menės korpusus.

Du vyriausi keliai į Ven-

imti, nors, šiap jau, ru
sams gerai sekėsi.

Dabar eina kova už Už
šok tarpkalnį, kur abidvi' 
pusės susikirto pašėlusiu . 
smarkumu.

Kaip praneša iš Petrogra
do, tai rusai užėmę svar
biausius gelžkelių centrus.

, kad
> kovos ginklas 

Karpatuose buvo ne artileri
ja, bet durtuvai. Tiktai dur
tuvai*, galų-gale, nusverdavo 
laimikį rusų pusėn.

Austrų generolo Litzinger 
armija atakuoja rusų ka- 
riumenės kairįjį sparną.Dar 
nežinia ar jai pasiseks su
laikyti rusų įsiveržimą Ven
gri j on.

Kaizeris Villius užtikrino 
vengrus, kad jisai dėsiąs

Nėra ko nei sakyti, kokia 
baisybė žmonių žūsta iš a- 
biejų pusių. Iš 

pranešama, 
drūtina savo tvirtovę Istei- 

NEVALIA JUOKTIS Iš ne, penkias mylias atstu nuo
KARALIŲ.

Rygoje uždrausta talpinti 
laikraščiuose paveikslus,šio
kiu ar tokiu būdu pajuo
kiančius karalius, nors tai 
būtų ir priešas.

FRANCŪZŲ ORLAIVI
NINKAI BOMBARDAVO 

HAMBURGĄ.
Kopenhagen. — F rancūzų 

orlaivininkai bombardavo 
didžiausį Vokietijos uostą 
Hamburgą.

Keli žmonės užmušta.
Austrijos 

bombardavo 
miestelį Podgorica. Apie 30 
žmonių tapo užmušta.

orlaivininkai
Juodkalnijos

TURTINGI VENGRAI 
BĖGA.

Rymas.—Dienraštis “Idea 
Nacionale” sako, kad turtin
gieji vengrai jau pakuoja 
savo daiktus ir rengiasi 
bėgti, bijodami rusų užplū
dimo.

OSSOVIEC VĖL BOM
BARDUOJAMAS.

Vokiečiai jau vėl bombar
duoja Ossovieco tvirtovę.

Rusai atsako.

DARDANELLAI BOM
BARDUOJAMA.

Konstantinopolis. — Tur
kijos karės ofisas skelbia, 
jog. anglų patruliniai laivai 
be jokios pasekmės bombar
davo Dardanellų batarėjas.

ANGLIJOJ NĖRA DAU
GIAU KAREIVIŲ.

Tūlas Anglijos aficieris 
prisipažino “Ass. Press” ko-

i apvažiavau, 
norėdamas gauti liuosnorių, 
tokių jau neberadau.

Tie gi, kurie galėtų eiti ka- 
rėn, nebeeina, nes pusėtinai 
gerai uždirba.

Farmeriai taip-pat nelei
džia savo darbininkus ka- 
rėn, nes bijosi patįs vieni ne- 
įjiegsią apdirbti laukų.

MARIJAMPOLĖS APY
GARDOJE MŪŠIAI 
EINA KASDIEN.

Iš Petrogrado praneša, 
kad Marijampolės apygar
dose mūšiai eina kasdien.

Nuo Suvalkų iki Marijam
polės vokiečiai laiko savo 
drūtas pozicijas. Nuo Ma
rijampolės iki Naumiesčio, 
visu Pašešupiu, taip-pat tę
siasi vokiečių apsigynimo li
nija.

RUSAI JAU TIK 3 MY- 
LIOS NUO UŽŠOK.

Sulyg paskutinio praneši
mo iš Lvovo, rusai randasi 
jau tik trįs mylios nuo Už
šoko, Karpatuose.

Sulyg rusų pranešimo, 
Austrijos erzhercogo Juoza
po Ferdinando armija esan
ti visiškai nusilpninta.

VOKIEČIAI DRŪTINA 
SAVO POZICIJAS 

PAREINIU. 
Bazelio, Šveicarijoj, 

jog vokiečiai

Reino.
Matyt, vokiečiai mano,jog 

jiems, besitraukiant nuo 
francūzų, reikės atsiremti 
apsigynimo linija visu pa- 
reiniu.

PABĖGO Iš AUSTRŲ NE
LAISVĖS.

Ženeva.—Du rusų aficie- 
riai kunigaikščiai Jasvill ir 
Vukovič, o taip-pat ir gra
fo Tolstojaus sūnus pabėgo 
iš austrų nelaisvės.

Už jų pagavimą paskirta 
didele dovana, bet sakoma, 
kad jie jau randasi su sa
viškiais.

BUKOVINOJE.
Apie mūšius Bukovinoje 

labai mažai tesigirdi. “Pe
tit Parisien” gavo praneši
mą iš Bucharesto, jog mū
šiai Besarabijos parubežy 
darosi vis aštresni.

Netoli Božarų austrai už
puolė ant rusų pozicijų su 
dviem apšarvuotais trauki
niais.

Vieną iš jų rusams pavy
ko išsprogdinti, kitą žymiai 
pagadinti.

VATIKANAS NESIUNČIA 
JOKIŲ ŽINIŲ.

Kilus kaltinimams, kad 
Vatikano (popiežiaus) ob
servatorija persiuntinėjo ži
nias bevieliniu telegrafu, o- 
ficialis Vatikano, organas 
“Osservatore Romano” skel
bia, jog panašus įtarimai ne
turi pamato.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Chicago yra antras iš di-

lumbo ricieriai.

at-

Volkszei-New
Astonbla- tunS”_> džiaugdamos Chiea-

metais ir kiekvienais rinki-

Anglijos lietuviams

kuri

jie,

sų.

ne

lietu-

D. J. Klinga.

t

Balti- 
beibę.

Blaivininkų kandidatas : prsti, kuomet Anglijos val- 
į majorus gavo tik 3,590 bal- ^žAa. persigėrusi militarizmo

nepaboja net lenkiškų legio
nų. Jisai nežino, kaip žiūri 
į Lenkijos ateitį darbininkų 
Idesa ir kaip ji kovoja už sa- 

Todėl tai pa

rodys publikai, ko jie reika
lauja ir, reikia tikėtis, pada
rys gerus įnešimus ir atsto- 
vėjimus už juos.

“Socijaldemokratas”

Joks se warduose augo. Taigi ir 
■*’ yra pasekmė

is-. je.

niaus politikieriai manė, | u 
kad bent rusiškas bizūnas 
duos prūsams “proto”. Bet 
nei gražiuoju nei piktuoju 
tasai klausimas neišsirišo.

•Lenkijos,o kokios nenori. Ji- džiausiu Amerikos miestų, 
sai pravėpso net politišką kur gyvena apie 3 milijonai 
programą Galicijos lenkų, ! gyventojų, todėl bile kokis

“Harpers Weekly” gerą žu, vegetarionas,ponas Lau- 
atsakymą duoda ant šio kis, geriau sugebės žvalgy- 
klausimo: ties ir uostinėti, kaip Ko-

“Kas laimės karę?”
“O kas laimėjo San Fran

cisco žemės drebėjimą?”

Rengkimės prie “Raudo
nosios Savaitės” apvaikščio- 
jimo, nes ji jau nebetoli.

Męs lyg ir priilsome pas
taruoju laiku, draugai soci
jalistai,. ir mums reikia 
sipeikėti, atsigauti.

“Kova” su “Keleiviu” 
leis specialius numerius.

NEW YORKO IR CHICA
GOS LAIMĖJIMAS.

Išrinkimas iš New Yorko 
draugo Meyerio Londono 
kongresan ir pravedimas 
Chicagos miesto tarybon W. 
Rodriguezo ir J. Kennedy— 
yra tai du didžiausi darbi
ninkų laimėjimai šioje šaly-

“Stockholmer Astonbla- €un£ ?
det” praneša, jog Petrogra-i^os. ppknnų pasekme, sako, 
das linksminasi taip jau kad tai ne atsitiktinai, neis 
nuoširdžiai, kaip ir prieš, ivykęs_faktas ir to- 
karę kad būdavo. i del tasai laimėjimas pasto-

Ant Nevos krantų links-|'us- Agitacija tuose war- 
ma, nors ant Nemuno duo?e> kur išrinkta Kenne- 
ir Vyslos krantų girdėti tik ,ir. R°driguez, ėjo metų 
dejavimai. metais ir. kiekvienais nnki-

Petrogrado gatvėse pilna mais socijalistų įtekme tuo- e e e Tirn v«r<i i Ann nnn’n 'Imrri iv*aficienų ir generolų, . . _..
balius neapsieina be genero- Uaimejimas _ 
lo. Juos net samdo kaipo nuolatines, patvarios, kas- 
patnotiskos scene rijos pa
puošalą, ir generolas už da
lyvavimą baliuje gauna 20

DABAR VISKAS AIŠKU.
Tos pačios savaitės nu

meriuose “Tėvynė” ir “Ko
va” pagarsino, kaip žiūri į 
dabartinį politikos momentą 
Lietuvoje du žymus Prūsų 
Lietuvos veikėjai, — pasto
rius Gaigalaitis ir J. Vana
gaitis. Pirmasai jų patal
pino straipsnį “Grenzbotė- 
je”, kame autorius siūlo vo
kiečiams, karę laimėjus, iš 
Rusijos Lietuvos ir Latvijos 
sutverti tarpinę valstybę, o 
jei jau ne, tai autonomišką 
Vokietijos provinciją.

.0 kaip su Prūsų lietu
viais? Gaigalaitis griežtai 
sako, kad ir prie laisvos Lie
tuvos jie nenori prisidėt. 
Jie liksią po Prūsija ir ga
na.

J. Vanagaitis taip-pat kal
ba apie maskolių jungo nu
vertimą, nors jo laiške dau
giau apskritų frazių, negu 
įsakmių pasakymų.

Dabar męs žinome Prūsų 
lietuvių opinija. Tuo tarnu

diena varomos agitacijos.
Tuo tarpu yra dar tokių 

socijalistų, kurie pradeda 
dirbti tik prieš pačius rinki
mus ir, žinoma, tas darbas 
neatneša pastovių rezulta
tų.

“American Socialist” nu
rodo, kad Chicagos socijali
stai varė labai plačią agita
ciją, platindami literatūrą. 
Tasai pats laikraštis nuro
do, kad warduose, kuriuos 
socijalistai užkariavo, yra 
tiek gyventojų, kaip tokia
me Rochestery ar Denvere.

Juk tai jau ne wardas, bet 
pusėtinas miestas . “Nau
jienos” sako, kad šalę tų 
dviejų išrinktų vyrų ateity
je miesto taryboje turės at
sisėsti ir daugiau darbinin
kų reikalų gynėjų. Tikėsi
me, kad taip bus.

Tikėsime taip-pat kad Chi
cagos darbininkai kuomet 
nors įjiegs nusiųsti savo 
savo žmogų ir į kongresą, 
kaip tą padarė New Yorko 
darbininkai.

SOCIJALISTIŠKAS TEO
RIJOS LAIKRAŠTIS.

Socijalistiškos laikrašti- 
1U-° U\7’1U j°a šeimyna gali džiaugties, tautiški Amerikos ir Vii- * -Jsusilaukusi naujo nario, 

Socijaldemokrato”, kurio 
pirmasai numeris išvydo pa
saulį Škotijoje. “Socijal- 
demokratą” leidžia Lietuvos 
Soc.-Dem. Partijos užsienio 
biuras. Pasisakydamas kuo 
būsiąs ir kuriuo keliu eisiąs, 
“Socijaldemokratas” išdės
to savo credo:

“Ištikrųjų niekur taip ne
šlubuoja s.-d. (I Red.), kaip 
pas mus; niekur nėra tokio 

į menko s.-d. principų pažini-

kalbėdamas apie Lenkiją ir 
jos ateitį, jisai visai nena
grinėja klesų santikiu toje 
pačioje lenkų visuomenėje, 
visai nepastebi, kokios spė
kos ištikrųjų nori laisvos

Chicagoj rinkimai 
pasibaigs.

ir klausia: “gal-būt, męs, 
neįstengdami kiekvienas sau 
įsitaisyti teorijos laikraščio, 
bent bendromis spėkomis 
galėsime jį leisti?”

Manytume, kad taip.
“Laisves” redaktorius, vo idealus.’ ' Todėl tai pa- 

kaipo narys L. S. S. Litera-Į nagus straipsnis absoliutiš- 
kai niekeno negali įtikinti. 
Išrodo, lyg kad šake ant 
vandens pienus darytų.

Ne tik Herve, bet ir dau
gelis Europos socijalistų už
miršo socijalistiškai klausi
mus rišti.

turos Komiteto jau paleido 
krivulę per tą įstaigą apie 
reikalingumą susitarti su 
“Socijaldemokrato” red. ir 
U. B. L. S. D. P. ir pavers
ti “S.-D.” centraliu teorijos 
laikraščiu. Tuomet tik su
sidarytų pakankamai mate
rialių ir inteliktualių spėkų, 
kurios galėtų iškelti “Soc- 
Dem.” ant prideramo laips
nio.

Pirmasai “S.-D.” num. ne
daug naujo teduoda mūsų 
socijalistiškiems skaityto
jams. Jame daug-maž, at
kartojama laiškai, praneši
mai ir straipsniai, kurie iš
sklaidytu būdu buvo tilpę 
tai viename, tai kitame mū
sų socijalistų lakraščių.

Kaip mums praneša, ant
rasai “Soc.-Dem.” num. išeis 
gegužio mėn.

Amerikiečiams vertėtų 
paplatinti tą naują mūsų 
laikraštį.

SOCIJALISTIŠKAS ŽEM- 
LAPIO BRAIŽYTOJAS.
“New York Times” patal

pino, išsivertęs iš “La Gu
erre Sociale’, žinomo fran- 
cūzų socijalisto Gustavo 
Herve straipsnį apie Lenki
jos autonomiją. Tame 
straipsny, tarp kitko, užkliu
dyta ir Lietuva.

Gustavas Herve, didelis 
lenkų prietelius. Jisai ma
no; kad po šiai karei Len
kija išsiners liuosa ir su
stiprėjusi. Visą savo buda- 
vonę Herve remia caro dė
dės, dabartinio karvedžio, 
miglotais pažadais. Rem
damasis jais, Herve drąsiai 
ima paišiuką ir vedžioja 
naujosios Lenkijos rybas. 
Branduoliu naujos Lenkijos 
turės būti dabartinė Lenkų 
karalystė (10 Pavyslio gu
bernijų). Prie tos terito
rijos reiktų, anot Herve, 
prijungti vakarų Galiciją su 
Krakovu ir dabartinę Poz- 
naniaus kunigaikštiją. Ry
tų Galicija su Lvovu turė
tų būti autonomiška provin
cija- neprigulmingos Lenki
jos. Baltijos pajūrį nuo 
Dancigo iki Karaliaučiaus 
Herve palieka dar Prūsams.

Sulyg Lietuvos Herve ra
šo:

“Mūsų naujoji Lenkija 
neįtalpins savo rubežiuose 
senovės Lietuvos — Kauno, 
Vilniaus ir Gardino guber
nijų, nors seniau Lietuva 
buvo Lenkijos dalimi, o ir 
dabar dar tenais gyvena a- 
pie milijonas lenkų, suda
rančių buržuaziją ir aristo
kratiją. Lietuva apima Ne-

KOLUMBO RICIERIAI 
ŠNIPINĖTOJŲ RO

LĖJE.
Kaip praneša “Milwau

kee Leader”, tai Kolumbo 
ricierių organizacija (pik
čiausia katalikų org-ja šio
je šalyje) buvo pasiuntusi į mo, kaip mūsų draugų tar- 
Milwaukee savo žvalgus su-'pe. Kitaip ir būti negalė- 
šnipinėti, kaip socijalistiški jo, nes ikišiol jie neturėjo 
valdininkai apgaudinėja iš kur kiek nuodugniau pa- 
žmones ir paskendę grafte. žinti tuos principus. Mūsų _ 
Tie žvalgai turėjo iškelti literatūra perdaug menka.muno basseiną ir apgyven

ta to pat vardo tauta, turin
čia savo kalbą, skirtingą 
nuo lenkų ir rusų kalbos. 
Lietuviai taip-pat turi viltį 
kuomet nors įgyti autono
miją Rusijos imperijoje, ku
ri suteiktų jiems teisę var
toti prigimtą kalbą moky
klose, bažnyčiose ir pilietiš
kose įstaigose. (Tai dar ne 
autonomija. “L.” red.). Vie
nas dalykas aiškus: 
viai protestuotų, ir suvis 
teisingai, prieš inkorporavi
mą naujon Lenkijon”.

Mūsų tautininkai apsi
džiaugs suradę tokį uolų 
talkininką tarpe francūzų 
socijalistų. Lenkai taip- 
pat. Bet kiek vertes teturi 
ta geografiška fantazija, 
kuri ant ledo būdavo ja to
kius palocius? Tasai pats 
Herve neperseniai ir Turki
ją buvo padalinęs ir kitus 
geografiškus pienus sugal
vojęs. Jisai braižo, laužo 
sau galvą, kam siūlo autono
miją, o kaip ką ožio ragan 
varo, bet juk tokiu būdu su- 
regstos kombinacijos netu
ri jokios vertes. Padėkime,

aikštėn socijalistų “blogus buvo, 
darbus” ir diskredituoti 
juos visuomenės akyse. Mat, 
katalikai jau seniai leidžia 
paskalas, būk socijalistai 
tuo tikslu spraudžiasi mies
to valdžion, kad pasipelny
ti ir prisipilti sau kišenius.

Na tai Kolumbo ricierių 
organizacijos pasiųsti žval
gai pradėjo šnipinėti, kvos
ti, tyrinėti... ir galų gale jie 
negalėjo privesti nei vieno 
fakto, kur socijalistas būtų 
nesąžiningai pasielgęs savo 
urėde. Kaip musę kandę, 
šnipeliai pasitraukė.

“Milwaukee Leader” pa
taria Kolumbo ricieriams 
siųsti žvalgus į tuos mies
tus, kur urėdninkais yra 
Kristaus Milicijos ar ir tos 
pačios Kolumbo Ricierių or
ganizacijos žmonės.

O į Milwaukee reiktų pa
siųsti dar bent kelis vyrus 
iš Baltimorės industrialistų 
abazo. Tie juk ir (išvien 
su Kolumbo ricieriais) šau
kia, kad socijalistai skver- jau atjautė kaip Europos, 
biasi į šiltas vieteles dėl sa- taip it Amerikos draugai.
vo ypatiškos naudos. Ma- Todėl

“Lietuvių socijalistų lai
kraščiai tankiai taip-pat 
nuslysta nuo tikrųjų s.-d. 
pamatų ir suteikia darbinin
kams ne gryną s.-d. mokslą, 
o kokį tai mišinį (! Red.)... 
Tai juo labiau verčia mus 
“Soc.-Dem.” leisti. Daug 
vietos męs turėsime pavesti 
kritikai... Pirmiausia, ži
noma, mums rūpės dienos 
klausimai. Būtinai reikės 
išaiškinti dabartinio karo 
priežastys. Reikia nu
traukti kaukė nuo įvairių 
liet, patriotų veidų, kurie, 
tėvynės labu prisidengę, rū- | • • V • 1 • 1 •pinasi augančios lietuvių 
buržuazijos reikalais... At
siliepsime ir Lietuvos Šelpi
mo klausimu, kuris iki šiol 
dar labai neaiškus daugeliui 
mūsų draugų.

“Męs stengsimės be jokių 
priemaišų nešti. darbinin
kams marksizmo mokslą”.

Socijalistiškos teorijos lai
kraščio reikalingumą seniau

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Geriausias daiktas, per
skaičius “V. Liet.” — nusi
spjaut.

Kritikuot neapsimoka.
♦* *

Šnervydui parūpo Lietu
vos Šelpimo Fondo pinigai.

Naje! Lyginais taip, kaip 
ir Tėvynės Mylėtojų kny
gos.

Rankas šalin, niekše!
♦

Kada Brooklyno “Por- 
čaps” laike visuotino seimo 
šaukė: pasakykit man ar y- 
ra dabar Sibire kankinių? 
Na pasakykit!...

Aš misliau sau: oi tu por- 
čapėli, porčapėli, kam jau 
čia tragediją kelt! Vely pa
pasakok apie tai, kaip mau
deisi Liudvinavo plyniose. 
Tai bus šimtą sykių geriau.

♦♦ ♦
Kl. Jurgelionis benebus 

labiausia ekscentriškas lie
tuvis šioje šalyje. Nenus
tygsta jis ant vietos ir ga
na. Tik pamislykit, kiek 
jau amatų perėjo per tuos 
kelis metus.

Bent galės pasidžiaugt 
daug ko matęs ir perleidęs.

♦♦ *
Sekanti revoliucija,

įvyks — bus revoliucija Tėv. 
Myl. Draugijoj. Negaliu 
kęst, kad ten yra socijalistų 
ir jie dirba tai bjauriai 
“Liežuvninkų” kompanijai.

♦♦ ♦
Paryžiuj tuoj bus uždrau

sta šokti tango.
Savotiška karės našta ir 

ant šokėjų. Kamgi 
biedni, turi pakūtavot?

♦♦ ♦
Jeigu socijalistai nepra

rys tautiškų kiaulių, tai tau
tiškos kiaules prarys juos.

♦♦ ♦
Z. Aleksa savo rašte “Lie

tuva sušals” stačiai tvirtina, 
kad tasai sušalimas įvyks už 
1000 metų.

Tai kam dar rūpinties kel
ti jos kultūrą, jeigu galų- 
gale nieko iš to visko 
bus?

♦ ♦
Anglijos pirmasai minis- 

teris pasakė: męs kariau
jame su Vokietija, Austro- 
Vengrija, Turkija ir su deg
tine, ir tas pastarasis prie
šas gal būt didesnis, negu 
trįs pirmutiniai.

♦

Iš armotų į musę nešau
do!

Mūsų socijalistiški laik
raščiai neturėtų taip daug 
atydos atkreipt į tą 
morės industrialistų 
Užtenka pajuokos.

* ♦
Tautiečiai turi “Jaunąją 

Lietuvą”, klerikalai įsikūrė 
“Pažangą”.

Kodėl gi socijalistams ne
turėt savo mėnesinio laik
raščio? Juo galėtų būti 
“Socijaldemokratas”.

čiru-Viru.

nuotikis, liečiantis visą mie
stą, turi žymią svarbą. Tuo 
svarbiau mums bile ką žinot 
iš čia, kadangi čia gyvena ir 
lietuvių apie 60 — 70 tūks
tančių.

Miesto majoru išrinktas 
liko republikonas William 
Hale Thompson, kuris gavo 
390,933 balsus. Nuo demo
kratų buvo pastatytas Ro
bert Sweitzer, kuris gavo 
251,309 balsus. Taip vadi
namuose primary balsavi
muose demokratų kandida
tas gavo daug daugiau balsų 
ir pagal tai galima buvo ti
kėtis, jog demokratas liks ir 
išrinktas. Tuo labiau, kad ir 
dabartinis majorasllarrison 
yra demokratas ir daugelis 
yra užganėdinti jo tvarka. 
Matėsi, jog Sweitzer pylė 
kur kas daugiau pinigų, ne
gu Thompson, nes jo agentų 
prie balsavimo vietų buvo 
net perdaug. Išleido nema-

mams, bet žymiai mažiau. 
Kodėl žmonės už Sweitzer 
mažiau balsavo, sunku pasa
kyt, bet išrodo, jog Chicagos 
gyventojai atkreipė šiek- 
tiek atydą į jo tikėjimiškus 
darbus. Thompsono šalinin
kai iškalno paskelbė, buk 
Sweitzer ketinąs duot tūlas 
privilegijas katalikų- bažny
čiom ir mokyklom, jog jis 
pats ir jo šeimyna esą kata
likų bažnyčios sėbrai, vaikai 
ėję į parapijinę mokyklą ir 
tt. Kaip Sweitzer nesiteisi- 
no, netikėta jam ir protesto- 
niško miesto gyventojai dau
gumoj balsavo užThompson, 
kad katalikas nepaimtų mie
stą į savo rankas. Buvo ir 
daugiau priežasčių, kodėl di
džiuma balsavo už Thomp
son.

Socijalistų kandidatas 
Geymour Stedman gavo 23- 
826 balsus.

rių. Ačiū tokiam liuosumui 
biznieriam buvo rojus ir 
miestas augo nepaprastai, 
tuo labiau, kad jis yra ge- 
žinkelių centras. Manoma, 
kad ir prie Thompsono pasi
liks ta pati tvarka.

Majoras čia renkamas 4 
metams, kaip ir Suvienytų 
Valstijų prezidentas.

Vieną dalyką turiu paste-i i -j. i_ i mi______ •_ i* •

Šis-tas apie Lietuvą 
ir kelionę ją ap

leidžiant.
(Pabaiga).

Sibiriečiai ir iš gilumos Ru
sijos tamsus rusai supranta 

| tik tiek, kad priešą reikia 
bėt, kad Thompson turi arti- naikint - žudyt, o ne kad Jį 
mus ryšius su daktarų pro- pergalėti. Taip jau ir plėsi- 
f esi ja ir tikima, kad sanita- ™as- Netik Patis ple-

šia, bet ir šiaip žmonėm lie
pia imti viską.rijos ir hygienos stovis Chi

cagoj bus kiek geriau aprū
pintas, negu iki šiol. Loyolos 
universiteto medicinos sky
riaus prezidentas dr. John 
Dill Robertson busiąs pa
skirtas sveikatos komisijo- 
nierium.

Rinkimai buvo taip triukš- apykantos arba cariško pa
mingi, kad apmokėtieji kapi-! triotizmo nėra pas lietuvius, 
talistų kandidatų agentai latvius nei žydus. Kariauja 
net susipešė tarp savęs kelio-, kad varo. Kad kitas vėjas 
se vietose. Daug jų areštuo- pūstelėtų — prieš valdžią 
ta už suktybes, triukšmus ir daug ginklų atsikreiptų, 
papirkimus. Pas vieną ap
driskusį Sweitzero agentą 
rado 1000 suviršum dolerių 
balsų pirkimui. Matote, 
kaip kapitalistai gauna žmo
nių balsus, todėl nestebėtina, 
kad juos ir išrenka.

A. Baisus.

žmonių ūpas.
Ypač paskutinį laiką žmo

nės prie karės . atmosferos 
priprato. Atėjo beveik į nor
mai išką ūpą. “Priešo” ne-

Mano kelionė į Ameriką.
Kovo mėnesyje apleidau 

Lietuvą ir leidaus į kelionę. 
Per Peterburgą (Petrogra
dą), Finlandiją ir Švediją, 
danų laivu iš Christianijos 
pasiekiau New Yorką. Ke
lyj į Peterburgą daug ma
čiau rusų darbininkų, grįž
tančių į namus. Suvargę. 
Valgo sausą duoną.

Apsistojus Kalkunuose, 
nesulaukiu iš Varšavos trū
kio, kuris turi eiti Petro- 
gradan. Laukiau 24 valan
das. Tada Vilniaus trūkį 
“atprovija” į Petrogradą. 
Belaukiant trūkio bėgyje 24 
valandų keliatas trukių, kaip 
perkūnas, praūžė su armija 
karės laukan. Iš ten per tą 
patį laiką grįžta Raudonojo 

tuvių socijalistų laikraščių. Kryžiaus trukiai ligonius ve- 
Per trumpą laiką jau užra- žiną. Po pravažiavimui to- 
šyta gana daug “Rankpel- jkio trūkio reles išlaisto kar- 
nio” , “Laisvės” ir “Kelei- bolium. lYrilzv. “Z 
vio”.

Londone ir ligišiol buvo 
laisvų, pirmeiviškų žmonių, 
bet jie slapstėsi, nedrįso vie
šai pasirodyt, nes klerikališ- 
koji minia buvo begalo įsiga
lėjusi.,

Dabar pradeda įspįsti sau
lelė ir į Anglijos lietuvių 
langelį. Padėkime, veno tik 
“Rankpelnio” jau parduoda
ma per 25 egz. O kaip dėl 
pradžios, tai jau gana daug.

Be Londono męs neturime

Mums praneša linksmą 
naujieną. West Croydone, 
sale pat Londono,įsikūrė pir
mutinė socijalistų kuopa. 
Dabar manoma įkurti soci
jalistų kuopą pačiame Lon
done ir, kaip mums praneša, 
ten vyksta “Rankpelnio” re
daktorius V. Kapsukas.

Pačiame Londone jau su
organizuota platinimas lie-

Klaiku darosi žiū
rint.

Vaikščioju Petrogrado 
gatvėm. Ligonių ant kiek
vienos gatvės Raudonojo 
Kryžiaus — kas kelintas na
mas. Rodos pusė didmies
čio gyventojų — ligoniai.

Ant Newsko Prospekto, 
apie caro rumus, visai ki
toks įspūdis. Lyg-pat Pet
rogrado visur matėsi tik 
skurdas. Žmonės apdriskę, 
namai blogi, maitinosi sausa 
duonele. Čia kaip tik prie
šingai: visur tik perteklių ir

2 socijalistai išrinkti.
Jau seniai Chicago mies

tas buvo beturėjęs nors vie
ną socijalistų miesto legisla- 
turoj. Kiek iš laikraščių ga
lima atrasti, tik prie majoro Į 
Dunne yra buvęs vienas. T ivnrnnnlin ir Mnn Mqvki liko išrinkti du alder-l i J . m P ? 2 • an brangenybes matai. Žmo-syKĮ liko išrinkti au aiacr ckesteno. Tenais taip-pat ni]ikiai pasirėdė ir
manai —W. Rodnguez ir L.vvpna didokas lietuviu • ? n? pasireaę ir
John Kennedy. Pastarasis Nematyt alkano.

| Nematyt suvargusio. Visi, 
. i išrodo galėtų — ir teisingai 

Nerei-. turėtų eiti tėvynės ginti nuo 
priešo, bet jie linksmai sau 
gyvena, ten, kur negirdėti 
vaitojimo.

John Kennedy. Pastarasis skaičius. Pirmas dalykas— 
gavo 4011 balsų daugiau uz reįkja juos aprūpinti darbi- 
savo priešą kapitalistų kan- ninkiška nteratura.
didatą. Is viso aldermanų y- kįa gakĮeties nors ir veltui 
ra 70, todėl 2 socijalistai ne pacia]įnus socijalistiškų lai
ką gales nuveikt, bet jie pa- kragčių jr knygelių. Liver-

Blaivininkų partija.
Socijalistai Chicagoj stovi 

trečiąją iš eilės didele parti-. <J 1ja. J

Moters balsavo.
Tai buvo pirmi majoro 

rinkimai Chicagoj, kada ir 
moters balsavo. Iš viso pa
duota moterų balsų 243,309. 
Vyrų balsų iš viso buvo 426- 
349. Moters, kaip ir vyrai, 
daugiausia balsavo už repu- 
blikonų kandidatą. Už so- 
cijalistą Stedmaną balsavo 
7,813 moterų. Mat, Thomp
son prisižadėjo įvest dau
giau vietų vaikams žaisti, 
vaikščiot, padaryti Chicago 
švaresniu miestu ir tt., kas 
moteris patraukė.

pooly, kaip mums rašo, jau 
prasidėjo platinimas socija
listų laikraščių.

Pasėlio grūdas jau pasė
tas. Nuo šiol ir Anglijos lie- j 
tuviai darbininkai stos į ei
les susipratusio proletariato. 
O dabar kaip tik metas susi-

dvasia.
Anglijos darbininkų klesa 

stovi revoliucijos prieangy 
Ji mėgina jau nusikratyti 
kapitalizmo jungą ir įsteigti 
socijalistiškos teisybės tvar-

Turėjau reikalą su polici
ja. Policija su amerikiečiu 
(elgiasi labai mandatai. 
Įėjęs į “učastką” lega
lizuoti Amerikos pasporu* ir 
gauti leidimą pereiti rube- 
žių /‘nežinodamas” rusų ma
dos, elgiuosi taip, kaip A- 
merikoj, gana liuosai. Gu- 

. zikuoti valdininkai atiduoda 
“čestį” ir visame prielankus, 
mandagus. Visai kitoki jie 
link savo pavaldinių. Mat, 
žino, kad kitos kultūringes
nės šalįs laiko juos barba
rais; dėl to nori pasirodyti, 
kad “netiesa”. Rusijos pa
valdiniams bloga; ant kiek-

“JUODOS” VELYKOS.
Paprastai Franci j o j, ypa

tingai Paryžiuj, praleidžia
ma Velykos labai iškilmingai 
—žmonės gatvėmis vaikščio- 
įja pasipuošę įvairiausiais 

nystei jis buvo pakeistas ki-I drabužiais. šįmet gi buvo

Ilgas terminas.
Harrison čia buvo taip įsi

viešpatavęs, kad jis išbuvo' 
5 tarnystas. Tiesa, po 4 tar-1 

’TTm4'Z\1 M L. « « 1 — • I
tais dviem majorais, bet pas
kui ir vėl jį išrinko. Prie jo 
miestas atsižymėjo betvar
ke ir liuosumu: bizniai gali 
būt atidaryti bile kokiom 
dienom ir valandom, net vie
šai gyvuoja taip vadinamieji 
Raudonieji distriktai (paleis
tuvystės namai), priviso va
gių, plėšikų, visokių '.biznie-

Lietuviai - darbininkai! 
Jūsų dalis tik tuomet page
rės, kuomet pagerės visų 
darbininkų dalis. Todėl vieno žingsnio persekioji- 
jums išpuola, išvien su visu mas. Amerikietis jautiesi 
kitų tautų darbininkais, sto- visai kitap. Tą reikia įsitė- 
ti į eiles, šviesties ir kovoti, myti. — Reikia nepamiršti 
=-=--------------------------- Amerikos pasportas legali

zuoti pas Rusijos konsulą A- 
merikoj. Be to jis neturės 
vertės.

“juodos” Velykos. Jokių iš
kilmių, jokių demonstracijų 
nebuvo. Žmonės gatvėmis 
vaikščiojo juodai apsirėdę. 
Net ir moterų 95 nuošimčiai 
nešiojo juodus drabužius. 
Tik jaunos mergaitės ir. vai
kai buvo apsivilkę įvairiais 
drabužiais. (

* *
Finlandi jo j nemažai laiko 

kareivų ir dar vis traukia
ma. Bijo valdžia finų suki
limo.

VEGETARIJONŲ SĄ
JUNGA.

Amerikoj manoma įsteigti 
vegetarionų (jie nevalgo mė
sos)'sąjunga.

Panašu sumanymą pada
vė Philadelphijos skyrius.



no, kada žmogus galutinai į 
mašiną pavirsta, neša pelną 
tik kapitalistams ir didės-1 
nę bedarbę bei algų suma-Pen.4^. 
žėjimą darbininkams. Pa- ^c^hstų laikraščių ir kitų 
didėjus darbo našumui be- Iždinių, taip-pat rusų, len- 
reiks jau mažesnio darbiniu- 
kų skaičiaus. Dalis jų atsi
durs už fabriko vartų ir pa-. 
didins bedarbių armiją. Juo 
didesnė bedarbių armija,, _ . ...
juo lengviau fabrikantui pa-, 17^^; 
žeboti tuos darbininkus, ku-.....................

’nių, įvairių buržuazijos lai
kraščių kompletų, ypatingai 

I retai randamų; prašome 
siųsti laiškų, kurie paliečia

Šitą visą permato Angli
jos darbininkai ir todėl jie 
protestuoja prieš blaivybę 
panašiose sąlygose.

Kaip kam tai gali pasiro
dyt keista. Gi rodosi, pa-1 
čios darbininkų minios lą-1 
biausia turėtų būti užinte-, 
resuotos blaivybės įvedime.' 

’ lybė. Kįlantis' 
kulturiškumas, I

siminimu, užrašu... Dau- 
i. Z

gybė tokių daiktų išsimėto 
ir perniek nueina, o surink
ti į vieną vietą didelę sva.r- 

,bą turėtų. Prašome siųsti

mų, nukentėjusių surašą, jų 
į laiškų... Prašome draugų 
| smulkiai aprašyti savo kraš
to ar savo miesto judėjimą 

i ir darbininkų 
'niau ir dabar.

Visi mūsų
v , i prisidėti prie Prie apsvietos 'pu()nlet til‘rai

padėjimą še

draugai turi 
šito darbo.

męs neužilgo 
| turėsime turtingą savo ar
chyvą. Muiųs turi būti 
brangus kiekvienas lapelis ir 
kiekviena žinelė, paliečianti 

.v . it- mūsų judėjimą, nes kartais
isskorsti kares laiku, darbi- įr mažmožis labai didelę

Rusijos pavyzdys užkrėtė 
Angliją. Ir tenais valdan- 
Čiojį klesa susirūpino blai
vybes klausimu ir kiekvie
nos dienos telegramos iš 
Anglijos atneša vis daugiau 
informacijų, kokiu būdu tos 
šalies ministerija mano ko
voti su girtybe.

Rodosi, tai būtų geras 
daiktas ta blaivybė ir, rodo
si, niekam labiau ji neturė
tu taip rūpėti, kaip darbi
ninkų minioms...

Anglijoj gimsta įvairiau
sių pienų, kaip kovoti su 
girtybe. Tai manoma už
dėti didžiausias taksas ant 
bravorų ir svaigalų parda
vinėtojų, tai manoma paim
ti bravorus valstybės nuosa
vybėn ir gaminti tik “leng
vą alų”, kuris nebūtų kenk
smingas sveikatai. Greitoji
ateitis parodys, kaip, galų (darbininkų 
gale, nusistovės tie visi ple- veržimasis 
nai ir sumanymai.

Francijoj irgi susirūpino, ------- e
blaivybe. Kaip praneša oficiališkai blaivybei, įveda- 
“New York Tmes” specia-(mai per ukazus ir turinčiai 
lis korespondentas iš Pary-'savo tikslu dangau žmonių 
žiaus, tai blaivininkų parti
ja diena po dienai įgyja vis 
daugiau įtekmės. • Didžiu
ma laikraščių talpina edito- 
rialus prieš gėrimą svaigi
nančiųjų gėralų. Paryžiaus 
“Temps” kasdien talpina 
daugybę laiškų, kuriuose a 
gitucjama už blaivybę. 
“Echo de Paris” reikalauja, 
kad valstybė išleistų atsa
kantį įstatymą, kuris pri
mintų caro ukazą, griežtai 
draudžiantį pardavinėti 
svaigalus.

Verta pažymėt, kad ta a- kalingumą.
gitacija persimetė ir Ameri- švęsime 20-metines sukak- 
kon. Mūsiškė ministerija t ■ - *s jnio L. S. D. P. įsiku- 
Washingtone — už blaivy- rimo ir tam laikui būtinai 
bę. Ponai ministerial geria turime parūpint jos istoriją. ( 
jau tik aną garsųjį “grape! Ji ne tik nušviestų mūsų dų globėjai — pasimatyti su 
juce”, kuris taip išsirėklia-1 praeitį, bet ir padėtų geriau 
mavo laike bylos pono Roo- suprasti dabartį; gal-būt ir 
sevelto su tūlu redaktorium, ateity apsaugotų nuo vienos,

Kaip į tą visą agitaciją j kitos klaidos, 
žiūrėti darbininkams?

turi apsilenkti su girtybe,! 
fturi stoti už blaivybę, bet’

ninku klesa, man rodosi, ne
gali pritarti.

Brooklyno Dėdė.

Musų archyvo 
reikalais.

“Soči jai demokrate 
tome:

Vis labiau ir labiau jau
čiame męs Lietuvos darbi- 

! ninku judėjimo istorijos rei- 
1916 m. męs

škai-

vertę gali turėti.
Prašome siųsti viską to

kiu adresu:
M. Juszkevicz,

21 Eddol St., 
’ Glasgow, S. S. 

Scotland.
Viduj prašome pažymėti: 

“archyvui”.
L.S.D.P. Užsienio Biuras.

Mokyklų dalykai.
(Iš “Vairo”).

Šių metų vasario gale Pe
trograde, pas naująjį švieti
mo ministerį, buvo susirinkę 
visų Rusijos mokslo apygaix T * ii*,1., —I - l------------------- ------------------------- ----- 4...4..

švietimo ministeriu ir pasi
tarti su juo apie in vairius 
mokyklų dalykus. Buvo no
rima išgirsti kai-kas ir apie

Vi-1 Pradedame jieškoti tam naująjį, kursą,, kurio taip 
sųpirmiausia męs turime materi j olų. Piismiausia krei-; dabar visi laukiame iš nau- 
pabriežti, kokiu tikslu įves-'piamės į partijos archyvą.'jojo ministerio.
ta blaivybė Rusijoj ir mėgi- Jame randame, gana daug| Visų mokslo globėjų, besi- 
nama įvesti Anglijoj ir svarbios medžiagos, ne vie- 
Francijoj. Juk ligišiol caro ną niekur neskelbtą, doku- 
vnldžia sistematiškai sten- mentą, vienok sulyginus su 
gėsi nugirdyt žmonės, o da- kitų s.-d. partijų archyvais 
bar ėmė ir blaivininke vir- — tai toks menkutis tas mū- 
to!

Tni jau tikras stebuklas galima įgyt, pilno Lietuvos 
dvidešimto amžiaus, bet ji- darbininkų judėjimo paveik- 
sai užsibaigs taip greit, slo.

Kitaip ir negali būt, nes
ki šiol męs taip maža rupi- bar svarbiausias, tikrai gy- 

nomės savo archyvu: jis bu- vas, neatidėtinas, susirinku- 
vo išsklaidytas keliose vie- siems apreiškė betgi, 
tose, niekeno netvarkomas; 
nesirūpinta buvo nė rinkti 
jam medžiagos. Jame ne
rasime dargi visų L. S. D.
P. leidinių, nekalbant jau a- 
pie kitas veikusias ir tebe
veikiančias Lietuvoj darbi- dagogu kursai; geri pedago- 
ninkų partijas. Trūksta giniai kursai galį ir turį <<- 
daugelio Amerikos ir Škoti-

sų archyvas. Iš jo toli ne-

Rusi-kaip užsibaigs karė.
jos ministrija nori blaivų 
kareiviu, bet tik karės lai
kui. Girtas kareivis — nė
ra joks kovotojas. Sus:1->,’_ 
kymas nuo gėrymo padvi
gubina žmogaus fyziškas ir 
dvasiškas spėkas ir tas tai 
SDėkas valdžia išnaudoja ka
rės tikslui.

Kaip tik panašus dalykas 
rūpi ir Anglijos ministeri
jai. Vienas iš jos galvinių 
viešai užreiškė, jog didžiau- jos lietuvių socijalisti^ lai- 
sias Anglijos priešas — tai1 
ne Vokietija, bet alkoholis 
ir, kada bus apveiktas alko
holis, bus beniga apsidirbti 
ir su Vokietija.

Kaip matot, čia yla išlen
da iš maišo. Blaivybė, esą, 
reikab’ntra todėl, kad per ją 
sutaupintoji žmonių energi
ja galima būtų suvartoti ge
riau angalvotom. pleninges- 
niam žmonių žudymui.

tariant, pažymėta, tarp ko 
kita, kad trūkstą visur pra- 
dedamomsioms mokykloms 
mokytojų, kad reikią steig
ti tam reikalui daugiaus 
mokytojų seminarijų ir in
stitutų (vyrams ir mote
rims). Ministeris, israsda- 
*mas ir pats, kad mokytojų 
seminarijų reikalas yra da-

jog 
dabar. šhio karo metu, ne
sant atliekamų pinigų visai 
eilei šių mokyklų reikalui, 
reikią rūpinties ypačiai, kad 
globėjų . būtų steigiami jų 
apygardose vadinamieji pe-

stoti dabar, kur reikiant, 
tas naująsias seminarijas, 
kurių taip laukia ir vis ne
sulaukia šiuo kritiniu vals
tybei metu žmonių švietimo 
darbas.

kraščių ir kitų leidinių. 
Trūksta rusu, lenku, latviu v z v z C

s.-d. leidinių; taip-pat trūk
sta įvairių buržuazijos gru---------
pu leidinių, su kuriomis! Tarybose buvo paliestas 
mums nuolat reikėjo kovot, ir nerusų mokyklų dalykas.

me- čia savo nuomones išdėstę 
smulkiai Orenburgo, Rygos 
ir Kaukazo globėjai. Jų 
nuomone, šitos mokyklos 
reikią intraukti į bendrąja 
mokvklu sritį. Tuo tarpu 
nerusai turį mokyties dau
giausia invairiose tikybinė
se mokyklose, kuriose ir 

* Biuras. Jis, kaip tik pasi-iPats mokymas einąs ne vi- 
‘ Skiriant moky
si! rinkti i vieną vieta visa Tojai, pradedamųjų mokyk- 
mūsų archyvą.’ Jis pasini- lų inspektoriai nerusų gyve
ni s surasti tokia vieta, kur .namuose plotuose, reikią im- 
jnkio pavojaus jam p^nntu. iti, kiek galint, kandidatai, 
T:ą fnin-nnt rinks medžiagą, kurie užtenkamai moka tų 
kuri tik šiokiu ar tokiu bu-.j vietų įkalbas. Labai reikią 
du naliecin Lietuvos darbi- pasirūpinti, kad butų para- 
m’nkų padėjimą ir ju judė-jšy.tn vietų kalbomis toms

Trūksta turtingesnės 
džiagos dargi iš audringų 
1905 — 6 metų ir visiškai 
maža kas bėra iš tamsiųjų 
reakcijos metu.

Kas buvo.mūsų iki šiol ap-
Todčl tai Anirlųos darbi- leista, turime bent dabar 

ninkai griežtai užprotestavo taisyt. Archyvu runinties 
pri*š panašius blaivybes nusiima L. S. D. P. Užsienio 
skelbėjus. , , - .

Antras dalykas, kuris (baigs karas, tuoj pasistengs sai gerai, 
taip-pat labai rūpėjo Angli
jos ministerijai — tai padi
dinimas darbo našumo tose 
dirbtuvėse, kur išdirbama 
karės amunicija. Pilni blaivi
ninkai visuomet daugiau pa
gamins išdirbinių. Bene 
Rusijos finansų ministeris 
neseniai nrasitarė, kad pra
sidėjus “Hnivvbės” ernj Ru
sijoj, darbininko darbo na
šumas pakilo veik ant 50 
procentu. .

Prje dabartinės knnHnliz- inmVp judėjimu, 
m o sistemos padidėjimas; ^aje , i L . 
darbo našumo ligi maximu- steigs partijos knygyną. Tas

h‘ma: atkreins atydžią ir i 
kituose kraštuose esančius 
lietuvių darbininkus, nes jie 
įkišin] stipriais ryšiais yra 
susirišę su Lietuvos darbi-

mokykloms visai gerų mok
slo vadovėlių ir kad būtų 
na ruošta visa eilė gerų mo
kytojų, mokančių vietų kal
bas.

Ką šitie pastebėjimai reiš
kia. "mūsų jaunuomenei, ti
kimės, bus visai aišku.

(Pabaiga).
Nei to nei kito ant tų mažų salų nėra. 

Galima daleisti, jog tropiškai gadynei pra
slinkus, kada nusekė jūrų vandens, tos vie
tos atsiskyrė nuo materiko ir begemotai,at
sidūrę ant salų, kaip kalėjime, kur jiems bu
vo visai neatsakančios sąlygos, išmirė.

Iš kitos pusės męs matom, jog dabar 
Egipto oras ir jo dirva jau drėgnesnė, kaip 
J,000 metų atgal; tas apsireiškia ir žemdir
bystės vedime. Iš to matyti, jog viso Egip
to klimatas eina drėgnyn, o ne sausyn ir, jei 
dabar augštutinis ir vidurinis Egipto kli
matas jau drėgnokas, tai visgi apie 5,800 
metų atgal, t. y., menamojo trečiojo Mere- 
so įpėdinio laikais, tenais buvo vien tyrlau
kiai, o per tai tais laikais netik miesto nega
lima buvo įsteigti, bet ir Sfinksb tenais pa
statyti. Kitaip, Egipto paminklai, kaip an
tai, Memfiso Sfinksas, piramides siekia la
bai gilios senovės, nes jie turi nemažiau, 
kaip 10—15 tūkstančių metų.

Ledų gadynei praslinkus ir pavasario 
gadynei besibaigiant, kada pradėjo ar Un
ties tropiška gadynė, kada prasidėjo dary- 
ties sausiau, tuomet apie Egiptą jūrų, eže
rų ir upių paviršius pradėjo eiti žemyn. Su 
šiuo apsireiškimu prisiėjo kovoti. Faraono 
Amenemchato III laikais apsiginimui nuo 
sausumos lieka iškastas ežeras Meri ir liko 
pravesti kanalai, kad pavasarinis Nilo išsi
liejimas galima būtų reguliuoti. Tokius 
milžiniškus darbus galėjo atlikti tik tokia 
žmonių visuomenė, kurioj dar buvo komu
nistiškas žemės ūkis. Tame pat laike įr vi
durinės Azijos komunistai beveik visus jų 
apgyventus klonius pakeitė į kanalų tink
lus. Taip vadinamo Amenemchato laikuose 
buvo ženklinamas Nilo išsiliejimų augštu- 
mas ir ženklinimas buvo atliekamas pev 
tam tikrą laiką. (Per‘42 metus). Kaip pasi
rodo, tai tuolaikiniai Nilo išsiliejimai ant 8 
metrų buvo augštesni, kaip dabar. Tuo tar
pu, vidurinis paties Nilo paviršius tuomet 
buvo augštesnis tik beveik ant 7 metrų. To
kiame gi padėjime Nilas galėjo būti tik apie 
13,000 metų atgal; tuo tarpu istorija sako, 
jog Amenemchatas gyveno 4301 metų atgal. 
Matomai, istoriška chronologija labai smar-

vieiose išsitekti. Neužmirškim, jog tuomet ■ 
Afrika galės likti viena iš puikiausių šalių 
ir Afrikos tyrlaukiai ghlės pavirsti puikio- 
mis dirvomis. Bet tuomet žmonėms prisi
eis vesti milžinišką kovą su gamta. Tos ko
vos nepajiegs atlikti nei atskiros ypatos, 
neigi atskiros tautos bei valstijos. Tą ko
vą turės bendrai vesti visa žmonija, nes tik 
tuomet gMima bus apsiginti nuo baisiausių 
žmonių gerovės ardytojų, e

Nelaiminga būtų draugija, jeigu iki tų 
laikų išsilaikytų ta išdirbinio sistema, kurią 
kontroliuoja atskiro! ypatos. Kapitalis
tams nerūpi žmonių gerovė — jiems rūpi 
tik ypatiškas pelnas. Jei kapitalizmas išgy
vuotų iki ledų gadynei, tai visa žmonijos 
kultūra liktus suardyta, nes kapitalistams 
visai nerūpėtų apsigynimui nuo gamtos 
spėkų griebties tų priemonių, kuries neža
dėtų jiems pelno. Žmonijos ateitis ir gero
vė jiems visai nerūpėtų ir ačių tam prasidė
tų visuomeniškas regresas, kuris tęstųsi il
gus amžius, gal ir ne vieną tūkstantį met i. 
Nuo visuomeniško regresavimo žmonija 
galės apginti vien visuomeniškas išdiriji
mas, vien toks surėdymas, prie kurio visi 
vieši reikalai bus visos visuomenės rankose. 
Kadangi ledų gadynės ledai šiaurius ap
dengs tik už kelių arba net už keliolikos šim
tų metų, tai męs galime tikėtis, jog ligi to 
laiko išdirbinio tvarkymas liks išplėštas iš į 
atskirų ypatų rankų, jog ledų gadynę pasi
tiks visuomeniškas išdirbimas. Ir tik nauja 
išdirbinio sistema, paremta naujais visuo
meniškumo pamatais ,apgins žmoniją nuo 
baisios šmėklos — nuo nelaimių, ledų gady
nės nešamu. c

Ir ištikro — nėra taip didelio pavojaus 
ledų gadynės prisiartinime, nes nesunaikins 
ji žemės gyvenimo. Tiesa, Lietuva sušals. 
Ji jau nebegalės būti apgyventa, bet Lietu
vos gyventojai po truputį persikels į kitas 
vietas, kur jie ras geresnes gyvenimui rei
kalingas sąlygas. Vienok, praslinkus ledų 
gadynei, ir vėl Lietuva liks apgyventa ir 
tarpe tų gyventojų gal rasis dabartinių jos 
gyventojų ainių.

Nors Lietuva sušals, bet žemės gyven
tojai neišnyks. Jie ras sau vietą kitur.

Su pilnos tropiškos gadynės užėjimu 
Egipto gamta visai išdžiuvo., Tasai Egipto 
gyvavimo laikas pasislėpęs nuo mūsų pa- 
tamsėj ir tas laikas tęsėsi 5000 metų. Tuo
met tai suirutė pasiekė kalnuotą Efiopiją— 
tas gi atsitiko apie 8000 metų atgal. Etio
pijos viešpatavimas persikelia į Afrikos ry
tus į Aksumą, arti Sabejos, kur susidaro 
nauja valstija — Abisinija. Jau tais laikais, 
kaip skelbia Abisinijos padavimai, Egipto 
miestai ir jų bažnyčios gulėjo griuvėsiuose; 
juos dengė tyrlaukių smėlis.

Užbaigimas.
Iš to visko, kas buvo pasakyta, aišku, 

jog ledų gadynės nuolat atsikartodavo ir to- 
dėlei męs galime laukti naujos ledų gadynės. 
Jei męs arčiau prisižiūrėsime dabartiniems 
apsireiškimams, tai tuoj patėmysim, jog 
męs dabar pergyvename rudens gadynę, po 
kuriai turės užslinkti ledų gadynė, kuriai 
užėjus Lietuva liks pridengta ledais. Ledų 
gadynės pirmtakūnai jau pasirodo taip' 
šiauriuose, taip pietuose — tropiškose šaly
se: poleriškose ir priepoleriškose šalyse oke
anų vandens mažta, jūrų vandenų paviršius 
leidžiasi žemyn, oras atšąla, amžinų sniegų 
linija nusileidžia žemyn, gletčerar auga, 
upės, ežerai mažta arba ir visai išnyksta. 
(Šį apsireiškimą smarkiai atjaučia ir Lietu
va); Tame pat laike tropiškose ir prietro- 
piškose šalyse okeanų paviršius kįla, klima
tas tenais darosi drėgnesnis, žemės sausu
ma lieka jūrų vandenų pridengta. Už 1000 
—1500 metų Lietuva, veikiausia, taps ledais 
pridengta. Lietuva sušals!... Bet tame pat 
laike ledais taps pridengta ir visa šiaurinė 
Europa, bei didesnė dalis šiaurinės Ameri
kos. .Šiaurių gyventojams vėl prisieis per
sikelti į pietų pusę. Bet tenais žmonėms 
prisieis susidurti su kitu pavojum — jūrų 
vandens stengsis užlieti žemiau gulinčias 
vietas, visus priejūrinius klonius. Tiesa, ga
lima tikėti, jog ligi to laiko technika taip 
augštaį pakils, jog bus galima kovoti su tais 
negeistinais gamtos apsireiškimais. Žmo
nės išmoks auginti sausuma nuo jūros van
denų užplūdimo,. žmonės išmoks ir naujose

Iš Lietuvos

ir iš ten Į Ameriką, 
univfcl eina j^er Archangelską ir 

per Finliandtją.

PasportUB parūpiname. 
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

Central Manuf. 
Districk Bank 
1112 W. 35th St., Chicago, III.

SIUNČIAME PINIGUS. NU- 
ri > A GERAI. Įmainė pilną at- 
Hakomybę. Pristatome kvitą bu 
par-šu ajįturejusio. PRIIMA
MI. PINIGUS TALPINIMUI.

A PETRATIS,
L.du.ių Skyriana Vedėjai.

VAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.
Kas užsirašya 
pas mana 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė- 
,vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos
• "•šakę” arba knygų ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

ii “Naujienas” ir dar 
t i prie “Naujienų” dien- 
iš tų laikraščių, koksai

. Tik.ta-

gausi dar vieną visai dykai per 
Tai būk pirmas prie do-

J. BRAKNIS,
37 E.21 st St., Bayonne, N. J.

Lietu.) . 
tės $2.00 
gauni dit 
galit pasirin 
raščio vieną 
tarnistai geriausiai patinka, 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas 
metus laiko, 
vanos.

FARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu-' 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur as 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra turtin- 

farmerių miestu
Viduryje der-

Lukšiai, Naumiesčio pav., Suvalkų gub.
Jau antra savaitė, kaip čia atsibastė 

vokiečių žvalgai iš Šakių miestelio. Nuo to 
laiko suspėjo jau nemaža jeibių pridirbti 
šios apylinkės gyventojams. Tiesa, žmo
nėms nieko nedaro, bet užtat ima, plėšia vi
sa, kas jiems po ranka pakliūva. Išpradžių 
ėmė tik valgomuosius daiktus, taip antai: 
lašinius, dešreles, sviestą, sūrius ir tt. Bet 
dabar jau stvėrėsi už gyvulių ir ima viso
kius gyvulius ir paukščius — nuo vištos iki 
arklio. Negana to, kur randa žmogų (vy- giausiu. 
riškį), arkliu ir vežimą, tai liepia arklius už- v. . .
kinkyti, prisideda i vežimą visokių daiktų L^lw^keLY^aiXfe 
ir vežasi į Sakius arba dar kur toliau. Kaip votį plentai upės ir ežerai 
girdėt ligšiol dar nevienas iš tų “stuikinin- i pilni žuvies ir Scottville yra 
kų” negrįžo namon, nes ima ir jaunesnius visas vigadas farmeriams. 
vyrus.

Pastaromis dienomis vokiečiai ėmė si- 
stematiškai plėšti gyventojus; apsirenkai 
sau kokį kaimą, eina paeiliui pas kiekvieną anį kuri’u žmogui yra var- 
gyventoją ir daro kuoplačiausią “rekvizici- gingas gyvenimas visą am- 
ją” palikdami vos-ne-vos po vieną karvę vi- žiu. Atvažiuokite pas mane 
sai šeimynai. Jokie maldavimai, jokios aša-Į i Scottville, Mich. Aš turiu 
ros nieko negelbsti; į visa tai atsako tik: Reri’ausRj žemių su moliu, 
jusiskiai dai blogiau pas mus daie . Kai žemių, geriausio gatunko, 

girdėt, tai da tiem, kur toliau nuo sienos gy- kokių gali rasti Amerikoj, 
vena, palieka javų sėjai; bet pasienio gyven- apgyventame, gražiame kra- 
tojams nė to nepalieka, sakydami: “vis tiek Me. Nusipirkęs nuo manęs 
šiemet nesėsite”. Žmonelės labai susirūpi- i PaJs jr ^avo. šeimyna
nę savo liki.mii, ir kas tik ištrūksta, tai bėga tagotnfameriu.1581 Norinti 
į girias. Taigi Lekėčių ir Panemunės para- pįrktfgerų farmų, rašykite 
pijos giriose labai daug yra tokių pabėgėlių tuoj, o gausite žemlapj (ma- 
nuo Naumiesčio, Slavikų, Šakių, Lukšių, pa) Lietuvm Kolionijos ir 
Sintautų ir kitų tolimesnių nuo Nemuno pa
rapijų kur jau vokiečiai.- Bėda, tikra beda 
ir badas gresia visiems, pas kuriuos vokie
čiai apsilankė. Ateis pavasaris: nė gyvulių, 
nė javų sėjai, nė duonos!...

Negana to, kad jau jie ima visokius, 
daiktus, bet da krato ir kišenius! Vieną 
vaikiną užpuolę atėmė iš jo visus sidabri
nius ir auksinius pinigus,-o popierinę 25 rub. 
sudraskė.

Šakių miesteliui uždėjo pabaudos 2000 
markių ir apiplėšė kuobaisiausiai visas 
krautuves. Iš Zvnliu dvaro išvarė visus gy
vulius, palikę tik kumečiams po karvutę, ir 
Išvežė visokius varinius daiktus, katilus ir 
rundelius.

Broliai lietuviai, neklausy
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
-pirktų smėlinus ir pūstynes,

farmų kataliogą. Adresuok:
ANTON KTEDTS.

Peoples State Bank Building 
Scottville. Michigan.

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka: tūkeančini jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

A'lv^simkite- Specialist. 1^6.
Dr Rripvlz i Co.. St a. W„ B’lvn. N. Y.

AR NnPITF GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

savo draugų ir pažįstamų gyve
nančiu A me^tnio. tai gausite 
nuo manęs G RAMĄ DOVANĄ.

HEX R v i <CU NITZER,
141 Washington St.,

New York City.



LAISVĖ

tei-

gy-

tarp- 
taikos 
įvyks

Susitverė visasvietine mo
terų organizacija.

Šveicarijoj susitvėrė “Vi-

Chinijoj.
Pirmą moterims mokyklą

ne senesnės 50. Pasirodo, 
kad Rusijoj trūksta vyrų.

įvairių Amerikos moterų 
j draugysčių bei kliubų.

Prieš mirsiant apsivedė.
Elizabeth, N. J. — Tūlas

V. Gurigen, 52 metų am-

’’Vaidylos” leidėjus 
rr.sayda.nas darbi
ninkus mažai dir
bant, sumažino sa
ve laikraščio **Vai- 
dy’.os” kainą. Kas 
prasius 2b c. gaus 
IHkraštį ’’Vaidylą’* 
per visus metus.
G.del.o formato, su

nizacijų centralinio komite
to, Suvienytose Valstijose' 
yra 4 milijonai moterų, tu-1 
rinčių balsavimo teises, c

Motcrįs vežėjai.
Maskvos gradonačalnin- 

kas išleido įstatymą, kad 
vežėjais,

ŽINIOS.

v . , progos.
.£Cl Grimmer Land Company, 

l'vaukeo Ave.. Chicago. Ill.

I KATORGĄ

Kodamas

Kaip žinoma

i

i

(Toliau bus).

* \
■•.Ji,

i

kai. kaip ir visų “svietiškų” moterų, rudai 
nudažyti.

das į savaitę. Konservų

Knut Hampsun.

Biskutis Paryžiaus
Verte švenčioniškis.

(Pabaiga).
bo visas siūles, bet ant savo piktumo neran
da daugiau, apart tų 4 kapeikų. Neužga
nėdintas tuomi/dar vis varto stm .. rančius 
lavonus, — jieško pinigų.
lyg kruptelėj. Paskui baisiai persigandęs, 
gal pirmą sykį savo gyvenime, žiūri į Ste
pono veidą; jisai pasirodė jam kur tai ma
tytas.

Paguldęs lavoną auštieninką, žiūri, ste
bisi ir vis labiau pradeda ko tai bijoti. Kas 
tai per vienas tas augštas vyras?

Tai Pijus, Stepono Sūnus. Kaip pami
šęs puolė Pijus ant kelių, apkabino tėvą 
ir gailiai - gailiai verkdamas ėmė bučiuoti 
sustingusį veidą.

*
* *

Jau saulutė augštai pakilo. Pijus, tarsi 
prilipęs prie kruvino lavono, taip graudžiai 
verkia. Retkarčiais pasigirdi žodžiai. “Tė
veli, mano, tėveli!”

Važiucdams pro šalį žmogelis pamatė 
sugraudinantį reginį, pasipurtė savo veži
mėly, ir, pasukęs arklį, paleido šuoliais at
gal į miestą.

Už adynos laiko pribuvo valdžia — tar
dytojas ir kiti. Pijų tuojaus suėmė. Atsi- 

' buvo greitas teismas ir antrą utarninką 
žmonės, gyvenanti palei plentą, galėjo ma
tyti pulkelį žmonių, jie žengė, tarsi į grabą. 
Iš šalių juos lydėjo kareiviai su nuogomis 
šoblėmis. Vaikai, girdėdami retežių žlegė- 
jimą, bailiai glaudėsi prie savo motinų.

P. Krakaitis.

Mane apsupo dailė ir jiega, pro mane 
žaibo greitumu bėga gyvenimas. Tai žmo
nės, kurie eina su uždegtem šviesom,—dėlei 
mažiausios priežasties pas juos pakįla ūpas, 
pradeda mėtyti raketas, iš kurių pilasi ki- 
birkštįs.

Čia viskas susimaišė — ištvirkimas, 
meilė, dailumas ir jiega. Tarp garmonialės 
architektūros ir dailės girdisi neteisingi dai
nų ir muzikos balsai. Kas per muzikantai 
ir kas per gatviniai Paryžiaus dainininkai! 
Nei vieno prakilnaus kompozitoriaus nesi
randa visoj francūzų istorijoj. Žmonės, ei
dami gatve, tankiai švilpauja maršą, bet 
žingsnį žengia visai ne į taktą. Kada mies
to gatvėmis maršuoja nacionalė gvardija 
arba paprasta kariumenė, tai ir ta nesilai- 

’ko takto ir iš šalies žiūrint pasidaro net gai
la, kaip jie betvarkiai eina. Net ir Marse
lietę užsieny geriau dainuoja, negu Pary
žiuj.

Bet tie žmonės švilpauja, dainuoja ir 
grajina ant įvairių muzikališkų jstrumentų 
su didžiausiu smagumu.Džiaugsmas ir gyve
nimas juos apsvaigina ir pakelia daug augš- 
čiau nuo žemės. Ant gatvių visa gerkle šau
kia vienas kitą, šūkauja, rėkia ant arklių ir 
pliaukši batogais. Jie save skaito labai išdi
džiais ir su panieka žiūri į svetimžemius, 
bet sykiu matosi jų vaikiškas žioplumas. 
Užtenka jiems ant gatvės susitikti chinietį 
arba ir arabą ir jie visi sustoja, apsisuka ir 
žiūri. San Francisco niekam neateina.j. 
galvą mintis apsistoti ir pažiūrėti į laukinį 
žmogų, einantį gatve įsinėrusį į nosį gele
žinę rinkę.

*♦ *
Jie eidami tūpčioja, kaip kokie šokėjai, 

kaip jaunuoliai ir lengvamisliai pasaulės 
žmones. Ir labai retai galima pastebėti, kad 
jie peržengtų savo įpratimus. Jų gįslose 
sena kultūra, jie stengiasi apsilenkti su ne
mandagumu ir užlaikyti lygsvarą. Kaip vi
si aristokratai, jie irgi konservatyviški ir 
dar iki šiam laikui savo laiškus užklijuoja 
lupomis, vartoja degtukus su tokia smirdan
čia siera, kuri tik Amerikoj vartojma. 
Jų praeitis žymi ir jie praeitimi gyvena; ga
vęs generolo mundierį — darosi jų dievu ir 
jie dūsauja monarchijos didenybės. Minis
terijos pasiuntiniai dar iki šiai dienai nešio
ja trikampes kepures!

Monsieur — monsieur!
Vieną sykį prie viešbučio sėdi virėjo pa- 

gelbininkas ir plauja indus; tuom tarpu išei
na pats virėjas ir pradeda jiedu plepėti. Bet 
^tai atsikelia virėjo pagelbininkas ir sako:

— Bonne nuit, monsieur.

Virėjas irgi atsako:
— Bonne, nuit, monsieur!
Forma dar neužmiršta...
Vieną sykį laiškanešis atnešė laišką. 

Tai buvo atsakymas ant maldavimo pasi
matyti. Jaunos moters tik ką mirė vyras, ji
nešiojo gėdulių drabužius ir net, atsakymą 
parašė ant gėdulių popieros. Bet ant pasi
matymo sutiko ateiti.

Aš žinau, kad tai tikra teisybė. Aš sa
vo akimis mačiau tą laišką, parašytą ant gė
dulių popieros.

li-. *

Tūlas žmogus pasakoja:
Penkta valanda ryto. .Aš jau atsikėlęs, 

nes per visą naktį negalėjau akių suleisti. 
Aš apleistas ir nelaimingas; aš jaučiausi 
visai gerai, jeigu ne tas laiškas, kurį gavau 
ir kuriame ji rašo, kad mane apleidžia, i

Išėjau iš namų ir užėjau į karčiamą, ku
rioj sėdėjo kelintas vežėjų.^ Pareikalavau 
konjako ir kavos. Prie stalo sėdi penki ve
žėjai, pusryčiauja ir linksmai kalbasi.

Aš laikau rankoj mažą fotografišką pa-

KAPITALISTŲ GODU
MAS,,

Kapitalistų godumui nėra 
rybų. Jeigu jie galėtų, t 
tai ne tik darbininkų krau-' 
ją iščiulptų, bet ir kaujus 
sugraužtų. Kaip žinoma 
New Yorko valstijoj buvo 
įstatymai draudžianti mote
rų ir vaikų naktinį darbą.A- 
part to, moterims buvo ap- 
rybuotos darbo valandos. 
Nekuriose dirbtuvėse įsta
tymai nedajeisdavo moterims 
ilgiau dirbti, kaip 9 valan-

MOTERIMS
NAUJIENOS

dikius ]
valdžios
rekomenduoja
senatorius.

imiąsi biblija ir šaukia, kad 
motinos .savo kūdikius my
lėtų ir auklėtų nepaisyda
mos kas jų tėvų buvo.

Tuom tarpu įstatimdavys- 
tč jokiu būdu negali šį klau
simą išiišti ir nežino, kaip

paimti į tam tikrus 
> namus. Panašiai 

ir vienas 
Klerikalai re-

dėjimo.
mokyklų

Dabar

moterų tėmyta gaisras ir pribuvus 
ugnagesiams rasti tik ap- 

išnaujo degti lavonai. Pati ir vyras 
kįla revmiucijinis judėjimas paliko po raštelį,kuriuos po- 

moterįs licija paėmė, bet tų rašte
lių turinį laiko' slaptybėj. 
Kodėl taip policija daro, 

Japonų moterjs rinkimuose, sunku suprasti.
Laike pastarųjų rinkimų į ------------- ♦

Japonijos parlamentą pasi-.Išvažiavo į taikos kongresą.
Olandijoj atsibus tarptau- 

; moterų kongresas.

Daugelis 
. Laryta. 
Chinijoj

ir tame judėjime i 
ima aktyvišką dalyvumą.

veikslėlį, žiūriu į jį ir šimtinį kartą skaitau dirbtuvėse dirbdavo .66 va
landas . Rodosi, kad jau. 

i darbo valandos ir taip labai 
ilgos, bet kapitalistams ir 
toks įstatymas nepatiko. 

.Mat, dabar iš visų dirbtuvių 
yra išmetami vyrai, o jų 
vieton pastatomos moteris 
ir kūdikiai, tai kapitalistai 

I stengiasi kodaugiausia juos 
išnaudoti. Ir štai į NewYor-

ant antros pusės parašytus du-tris žodžius, 
Ji prašė, kad aš tą paveiklėlį sudeginčiau, 
bet aš dar nesudeginau. Paskui ištiesiu ran
ką ir paduodu greta sėdinčiam vežėjui; jis 
žiūri į paveikslėlį, šypsosi ir sako, kad aš tu
riu labai gerą skonį.

— Tamsta klysti, — sakau jam, — tai 
mano sužiedotinė.

I uomet jis dar labiau pradėjo girti, kad k0 valstijos legislaturą tam- 
o 1 En i v* o nl.TiYA i i-ii imi l)n n U m -i i n 4- ' — ’ _ _ Y. J   1 *

žymėjo ir moterįs. Jos, Olandijoj atsibus tarptau- 
nors neturėdamos balso, tiškas moterų kongresas, 
veikliai dalyvavo rinkimuo-j<ongreso tikslas — sutaiky- 
se, kalbėjo viešuose mitin-'ti kariaujančias viešpatys-

14 d. balandžio iš New 
pa-^ Yorko išvažiavoįOlandiją 50 

bar Japonijos, laikraštijos moterų į minėtį kongresą, 
dalis sako, jog ir moterįs tu- Visos moterįs išrinktos nuo 
retu balsuoti.v

Tai matot, prie ko priėjo 
žmonės dvidešimto amžiaus.

Bet kaip pačios moterįs į guose, kritikavo valdžią, 
tą klausimą žiūri — sunku! Moterų veiklumas atkrei-j 
pasakyti. Rodosi, kad dėl pė laikraštijos atydą. 
moterų, tapusių iš tos prie
žasties motinoms, yra sun
kiausias klausimas ir jos tu
ri kentėti didžiausius skau
smus. ' V.

aš labai gerą skonį turiu. Paskui jis tą pa
veikslėlį perdavė savo draugam ir paaiški
no, kad tai mano sužiedotinė. Visi giria, 
visi džiaugiasi mano laime, visi balsiai kal
basi ir juokiasi.

— Teisybę pasakius, ji dabar jau ne 
mano sužiedotinė, — paaiškinau aš. — Da
lykas tame, kad aš vakar vakare gavau nuo 
jos laišką ir ji atsisakė būti mano sužiedo- 
tine. Aš tą laišką turiu su savim, štai jos 
parašytas.

Aš jiems duodu laišką ir atkreipiu aty- 
dą į tą vietą,kur parašyta,kad atsisako būti 
mano sužiedotinė. Vežėjai nemoka mano 
kalba skaityti, bet kada aš jiems rodau tą 
vietą, kur ji man atsakomai jie rimtai žiūri, 
linguoja galvomis ir labai atjaučia mano ne-

pa įneštas billius, kad tą į- 
statymą panaikinti ir išleis
ti naują, kuris leistų vai
kams naktimis dirbti ir mo
terų darbo valandos konser
vų dirbtuvėse būtų pailgin
tos iki 72 valandų per sa
vaitę.

Prieš tokį įnešimą pradė
jo protestuoti net pačios de- 
šiniausios unijos; pradėjo 
protestuoti moterų organi
zacijos, visi žymesnieji dar
bininkų organizacijų veikė
jai. Bet kapitalistų godu
mui nėra rybų ir jie nepai
so į jokius protestus, nepaL 
so i visuomenės baisa, bet 
daro taip, kaip jiems geriau 
patinka.

Legislaturoj žemasis at
stovų butas tą billių priėmė. 
Buvo manyta, kad senatas 
atmes. Bet kur tau! 28 d. 

'kovo svarstė senatas tą bil- 
|lių ir 28 balsais prieš 15 pri
ėmė.

Dabar viskas priklauso 
i “malo- 

jeigu tik guberna- 
tai mote

Juokinga.
Iki šiol sunku buvo supra

sti, kodėl vyrai priešingi 
suteikimui moterims lygių 
teisių, bet dabar išėjo į aikš
tę. Arizonos valstijoj yra 
išrinkta viena moteris į le- 
gislaturą.Kada susirinko at
stovai, tai moteris įnešė, 
kad laike posėdžų niekas ne
rūkytų. Vyrai su tuom su
tiko. Bet pabaigoj posėdžių 
atstovai neišlaikė ir pradėjo

Ponia Pankhurst nedaly
vaus taikos suvažiavime.
Anglijos sufragisčių va

dovė, ponia Pankhurst pasi
sakė nedalyvausianti 
tautiškame moterų 
suvažiavime, kuris 
Hagoj, Olandijoje, 
lyvaus ir jos draugė.

Jos sako, jog dabar ne; 
laikas kalbėt apie taiką.

Vaikų paroda.
New Yorko Socialist Par

ty skyrius nutarė surengti 
vaikų porodą ant 1 d. ge
gužės. Nutarta, kad visos 
socijalistų kuopos stengtų
si kodaugiausia sutraukti 
|vaikų į tą parodą^ Pradeda 
jau ir aukas rinkti tam tik-

Už bučkį 3 metai kalėjimo.
White Plains, N. Y. —

Tūlas Ch. Gald, 23 metų am
žiaus vaikinas, nuteistas 3, l . .. . _x.- v_. .

(metams kalėjimo už tai, kad "?,ote,ls. būti ve ze jais, 
ant gatvės nakčia pabučia-1tlk ne Jaunesnes 2a metų ir
vo nepažįstamą merginą E. 
Moerfi. Apart to, jis turės 
dar užmokėti $250 bausmės.

Išrodo, kad truputį per- 
brangus bučkis, bet tūli A- 
merikcs sportai milijonus 
mokėjo už bučkius.

Męs visi sykiu geriam.
Jau po šešių.
Į karčiamą užeina keliatas vyrų ir mo

terų. Gal būt, kad jie grįžta iš baliaus ir 
taip anksti užėjo į karčiamą, nes moterįs ap
sirėdę baliaus drabužiais, visos išbalę, nu
vargę, bet pašėlusiai linksmos. Bet stebėtis, nuo gubernatoriaus 
kad ir jiems mintis atėjo į galvą užeiti į šią nybės”; 
karčiamą; jie irgi reikalauja konjako'ir ka- torius pasirašys, 
vos. Vežėjai tuojaus paduoda, mano buvu-!ris kūdikiai atsidurs ver

gijoj. Dirbti 72 valandas į 
savaitę, tai viduramžių ver
gija.

Tai matot, kaip kapitalis
tai rūpinasi žmonių gerove.

sies sužiedotinės paveikslėlį šiai visai sve
timai kompanijai ir išpasakoja visą mano 
istoriją. Visi į mane atjaučiančiai sužiuro, 
o viena augšta mergaitė labai užsimąstė.

Aš geriu kavą. Kadangi pas mane yra 
konjako, tai ir vežėjai sykiu su manim ge
ria. Svetima kompanija prisideda prie mū 
su, linguoja galvomis ir geria už mūsų svei
kata, v

Ir štai viena jauna mergaitė prieina 
prie manęs, ištraukia iš po juostos dvi roži r 
ir paduoda man. Kiti sėdi ir žiūri. Aš at- įis. 
sistojau, ačiuoju ir stoviu priešais ją,lyg gė-ižagina moteris ir 
dos apimtas. Jinai ima abiem rankom ma-;Kur pereina priešų karei- 
no galvą, prisitraukia mane arčiau prie sa
vęs, pabučiuoja tiesiai į lūpas, sugrįžta prie 
savo kompanijos ir vėl atsisėda.

Visoj karčiamoj pasigrsta pagirimo 
balsai.

Rožės per visą naktį buvo užkištos po 
jos juosta ir jau pradėjo vysti; bet jos buvo 
didelės ir tamsiai raudonos! Aš noriu jas 
prisegti prie savo krūtinės, bet neturiu špil
kos. Kas tai iš publikos paduoda man špil
ką. Visi stengiasi man pagelbėti, visi rūpi
nasi kuom nors patarnauti. Vienas vežė
jų klausia,kur aš gyvenu ir apsiima už dyką 
namo nuvežti. Kuomet aš užmoku karčia^ 
moj už visus vežėjus, jie pradeda protestuo
ti, pradeda rankomis mosuoti ir duoda su
prasti, kad labai susijudinę; jie palydi ma
ne iki karčiamos durų, atsisveikina ir šau
kia: Bonjour, monsieur! Merei, monsieur! 
Taip stovėdami šaukė, pakol aš visai išny
kau iš jų ūkių.

♦ *
Vieną vakarą aš sėdžiu dideliam restau- 

rane ir sklaidau iliustruotą žurnalą. Stai
ga atsidaro durįs ir įeina kokia tai poni. Ji 
valandėlę apsistoja ir žvalgosi po visą res- duoja moterims ir mergi- 
tauraną. Nors ji pašėlusiai daili, bet plau- noms, nepaisant įstatymų, 

naikinti vaisius ir užtikri
na, kad valdžia neišdrįs jas 
už tai nubausti; kiti reko-

DUODA PATARIMUS.
Kaip visose karėse, taip ir 

šioj Europos karėj, karei
viai, įsiverždami į savo prie
šų šalį,pradedažvėriškai elg- 

Kareiviai daugiausia 
merginas.

viai, ten tampa šimtai mote
rų ir merginų nėščiomis.

Suprantama, moteris ar 
mergina, tapus nėščia, ne
apkenčia savo vaisiaus ir 
stengiasi jį kaip nors išnai
kinti.

Dabar kaip tik daugybė 
Francijos moterų ir mergi
nų tapo nėščiomis tose vie
tose, kur buvo įsiveržę vo
kiečių kareiviai. Bet Fran
cijos įstatymai labai smar
kiai baudžia moteris už vai
siaus panaikinimą. Dabar 
kįla klausimas, ką tos mote
rįs ir merginos turi daryti? 
Jeigu jos stengsis panaikin
ti savo vaisių, tuomet bus 
nubaustos įstatymiškai, jei
gu duos tam vaisiui išsivys
tyti ir ant svieto ateiti, tuo
met tas kūdikis bus bado
mas pirštais, kaip paprastai 
būna.

Francijos spauda karš
tai tą klausimą disku- 
suoja ir neprieina prie jokio 
išvedimo. Vieni rekomen-

Tik viena moteris legisla- 
turoj ir tai jau nori vyrus 
suvaržyti, o jeigu jų dau
giau būtų, tai jos visai ta
baką panaikintų.

Kaip matom, tai vyrai tik 
dėl rūkymo priešinasi sutei
kimui moterims lygių 
siu.

Merginų uždarbis.
Pastaruoju laiku taip 

venimo reikmenįs pabrango, 
kad, rodos, už penkis dole- j 
ri'us negalima savaitę išgy- ir 16 d. lapkričio š. m. Pa- 
venti. Bet New Yorko vals- gal pranešimą moterų orga- 
ti jo j. yra 400,000 merginų, 
kuriu savaitinis uždarbis 
nepersveria viršaus penkių 
dolerių.

šaukiama moterų , 
konferencija.

San Francisco, Cal. — 
Pirmą sykį Suvienytų Vals
tijų istorijoj Californijos 
valstijoj šaukiama moterų- 
balsuotojų konferencija.

Konferencija įvyks 14, 15

Našlės motinos gaus 
pensiją.

New Yorko valstijos gu
bernatorius jau pasirašė po 
įstatymu, kuriuo įvedama 
pensija našlėms motinoms.

žiaus, gulėdamas ligonbutyj sasvietinė moterų organiza- 
susipažino su gailestingaja 
seseria p-le Dun, 27 metų 
amžiaus ir už savaitės 
laiko prieš mirsiant su ja 
apsivedė. Gurigen mirda
mas savo pačiai paliko 
$75,000.

ei j a”. Tikslas draugystės— 
įvykdinti Europoj taiką. 
Daugelio viešpatysčių mote
rįs sutiko prisidėti prie tos 
organizacijos.

Ar ta organizacija atsieks 
savo tikslą — tai klausimas.

U M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELE “MOTERIS” 

ir jos ekonominis pa
dėjimas.
Įtalpa:

I. Perversmas moterie* e- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijini* 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk
lėji mas.

IV. Išvedimas. .
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 z\mstel Boul, 
Arverne. L. I. N Y

Dvi seseri susirgo proto 
liga. .

Chicago, Ill. — Šeši mė
nesiai atgal iš Springfieldo 
atvažiavo į Chicagą dvi se
seri — K. ir M. Kįttarg ir 
pradėjo mokintis daktarų 
pagelbininkėmis, manyda
mos pastoti į beprotligoninę. 
Jos gyveno vargingai ir la
bai karštai užsiėmė mokslu, 
per ką nusilpnino savo ner
vus ir sykiu abidvi susirgo 
proto liga. Abidvi nelaimin
giausias nugabeno į beprot
ligoninę, tik ne daktarų pa- 
gelbininkėm, bet ligonėm.

Daktarai labai užintere- 
suoti tokiu atsitikimu, kad 
sykiu susirgo dvi seserįs.

28 tūkstančiai kūdikių lie
kasi be mokyklų.

Bronx, N. Y.—Čia gyven
tojų skaičius taip pakilo, 
kad dabar jau mokyklų ne
užtenka. Kūdikių skaičius 
siekia 95 tūkstančius, o į 
mokyklas telpa tik 67,716. 
Po pietų lanko mokyklas 18- 
629 kūdikiai. 28 tūkstan
čiai visai pasilieka be mo-

"Vaidila yra
puiki'iN paveikslais; tikras darbinin
kų laikraštis. E’na jau antri metai; 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik del pa
gerinimo darbininkų būvio. Kurie if 
mažai dirbate galite užsimokėti to
kių mažų ore numorat'j. Siųsdami pi
nigus adrtsuokit ;a p:

’’VAfDYL A,”
avė.. Cicero, I1L
markėmis, bnt įdėkite ... ; .

Balandžio 24 d.

Baisi tragedija.
New Yorke šiomis dieno

mis įvyko baisi tragedija. 
Tūlas L. Varage pririšo prie 
lovos savo žmoną ir dviem 
šūviais ją nušovė. Paskui 
ir pats nusišovė. Kada šo
vė pririštą prie lovos savo 
žmoną, tai lovoj i 
patalai. » Tuojaus buvo pa-’i^Tiii

Chung Hong Kongo mieste.’’ 
Iš pradžių moterims daug i 

vargo teko pakelti, kovojant 
už laisvę šviesties, bet da-• 
bar ta laisve tapo joms pri- < 
pažinta.

Ponia W. Chung sako, , 
kad revoliucija, nors ir ne-? 
pilnai pavykusi, suteikė 
daug gero moterims. Mo-' < 
terįs gali jau kontroliuoti ] 1 
nuosavybę.

Dabartinė reakcija smar-

I 1334 S. 48th
Nesiųskit

25c. jvynieję popi-
kite, ši kai”-* 4

Si' IX'I A LlšK A S X I TIG IXIM AS 
I’KIU LIETUVIAIS APGY- 

VEXI'OJ VIETOJ.
78 akrai geros, lygios žemės, tiktai 

3 mylios nuo miestelio ir viena my
lia nuo mokyk’os ir kelias j mokyk- 
l:j ir j miestų geras. Puikus sodnas, 

157 medžiai, namas 16x24. 10 akrų
ariamos žemės. Kaina tiktai $2000. 
Pusę reikia įnešti, o likusią sumą iš
mokėti per 5 metus. Nepraleiskite

f MOK1NKITES SAVO NAMUOSE
k Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis
• per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pairai mūsų vartoja-
į mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
l liuosuose nuo darbo valandose. Iškabai stebėtinai maži.
‘ Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką ir angliškai,
* tai parašyk mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. Įdėk štampą at- 
j sakymui.

Adresuok:

į Lietuvių Korespondencijine Mokyt la,
į 1916 Wabansia Avenue, Chicago. III.



KORESPONDENCIJOS
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Chicago, III

Berželis

teatr \ 
ngia L. S. . 
atsibus . ui

Binghamton 
(31—32)

ims 
maldų,

Man rodosi, nereikėjo to 
daryti; ypač, kaipo revoliu- 
cijonieriams reikia būti drą^

prase
sakyma ant 
straipsnio, tūpusio

nors

Tai matot, kaip mūsų lie
tuviai praleidžia Velykas ir 
kur im padeda savn sunkiai 
uždirbtus centus. Bet pasa
kyk tokiems paaukauti L. Š. 
F. arba kitokiems labdarin
giems dalykams, tai išbirsi 
tą, ko dar nebuvai girdėjęs.

Lietuvos Sūnus.

Paskuti-
Lo Šimas išėjo

BELLOWS FALLS, VT.
Čia lietuvių randasi 1( 

nemažai pavie- 
bet jokio veikimo nėra 

Paskui tapo nuvežtas jokios draugystės neturim 
Yra viltis, kad niekas nesirūpina aukų rin

kimu nukentėjusiems Lietu
voj nuo karės ELIZABETH, N. J.

9 d. balandžio atsibuvo te
atras, parengtas 147 kuopos 
L. S. S. Perstatyta Br. 
Vargšo istoriškas veikalas, 
trijų aktų drama 
nė Banga 
vidutiniškai, biskį trūko ak 
toriams daugiau mokinimo 
si ir nudavimų, ypač paste 
beta buvo, kaipo klaida, ka 
da Bukevičius, Kazio kai

IRATEJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru 
lės spindulius 
kaip jaunikaitis savo mylimą merginą 
džiaugsmas ne visiem s, nes jei esi nesveikas arba 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau 
nūs pavasaris neduos tau jokias linksmybės iki neišvaryti i 

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOM! 
gali būti išgydytas, kaip tūkstančiai kitų, kuri 
nybes 
sveikata, nes linksmybe, ateitis ir laime

. Iš TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkė
jimus ir savo paveikslus, kaipo didžiausias padėkavones; bet iš daugybės 
dėlėj mažumo vietos, nors keliatą patalpiname. 

GARBINGAS DAKTARE 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvai 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko 
kas,nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti, taip? 
Pirmiau buvau si' 
mokslo ir tikras 1 
tik Philadelphijos M. 
3231 Emernld Avė., Chicago III

Jau išėjo iš spaudos labai 
žingeidi knyga 

“IŠVOGIMAS Iš PA- 
VIAKO 10 KAN

KINIŲ”.
Kaina 20 centų.
Reikalaukit šiuo adersu:

“Laisvė”.
183 Roebling St.. 

Brooklyn. N. Y.

DES MOINES, IOWA.
28 d. kovo buvo mitingas 

Liet. Sūnų ir Dukterų drau
gystės, kuriame svarstyta 
konstitucijos reikalai ir 
rinkta nauja valdyba.

Kada draugystė susitvėrė,

Svečiai, pasi- paleistuviais 
prirodyti, kiek 
per Velykas susipešė?

Martin

BALTIMORE, MD.
21 d. kovo Darbininkų Su- 

sivienyjimo draugystė pa
rengė protekciją su įvairiais 
pam a r g i n i n i a i s. Prelege n - 
tas buvo J. Bronušas, vietos 
medicinos studentas. Skaitė 
temoj “Alkoholis”. Prele
gentas nurodinėjo alkoholio 
blėd'ngumą ir lt. Paskaita 
publikai patiko. Dainavo 
taipgi mišrus choras, po va
dovyste p. Balčiūno. Pirma 
daina išėjo silpnokai, bet ki
tos pavyko labai puikiai.

WATERBURY, CONN.
4 d. balandžio vietos pa

žangiosios draugystės pa
rengė koncertą. Pelnas bu- 

iVo skiriamas nukentėju- 
.siems Lietuvoj nuo karės, 
i Koncertas buvo labai įvai
rus; programas susidėjo iš 
28 veikalėlių, tarp kurių bu
vo sulošta trumpa komedija 
“Jaunikis”. Už vis labiau
sia atsižymėjo dainininkai. 
Publikos buvo pilna svetainė 
ir visa likosi užganėdinta. 
Pelno bus apie 60 dolerių.

Reikia pažymėti, kad šia
me koncerte dalyvavo ga
biausios ypatos.

Bobos Vaikai.

yra sakęs, kad jis neteks ir 
antros akies. Tai dabar di
džiausias džiaugsmas, kad 
žmogų patiko nelaimė.

Tai taip katalikai atjau- 
artimo meilę.

Kazys Vaikinas.

darė sutartį ir jeigu jūs 
duodate ką nors dievui, tai 
turite duoti ir kunigui, nes 
kitaip jūsų dovanos neori- 

Taigi dievui siųskite 
o kunigui kruvinai

MONTELLO, MASS.
Kaip lietuviai praleido 

Velykas?
2 d. balandžio 7 vyrukai 

susirinko pas ištikimą para
pijoms J. Kellev ir pradėjo pas kokius bedievius, bed 
kortomis lošti iš pinigų. Su-įas karštus katalikus. Bet: 
prantama, prie kortų buvo /apie tai neverta nei rašyti, i 
užtektinai ir raugalo. Taip fnes tai paprastas 
jiems besilinksminant, kad 
Kristus iš numirusių prisi
kėlė. įsiveržė į stuba 9 a- 
niuolai su juodom žvakėm ir Ristus*'vadina girtuokliais*' ir 
visus suėmė. Svečiai pasi- paleistuviais, ar jie negalėtu 
davė be jokių pasipriešini- prirodyti, kiek socijalistų 
mų, bet gaspadorius iššoko ‘ 
per langą ir leidosi bėgti. 
Bet kur tu griešnas žmogus 
gali išbėgti nuo aniuolu — 

dvasios! Tuojaus 
gaspadorius pagau-

zeidė. Kadangi A. B. lais- ant rytojaus teismas .nuoau- 
vas vaikinas, tai dabar visos dė užsimokėti $13.00, To- 
davatkos labai džiaugiasi, kių atsitikimų būna labai 
Mat, kunigėlis kelis sykius daug.

............................  * Tai matot, kaip mūsų lie
tuviai 'gyvena ir kokiais 
darbais užsiima.

Ten gyvenąs.

MAHANOY CITY, PA.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad mūsų kunigėlis pa
virto į garsų keikūną, bet 
jis nemano nuo to savo a- 
mato atsisakyti ir vis garsi
na pirmeiviškus laikraščius 
ir knygas. Nėra to nedil- 
dienio, kad kunigėlis per pa
mokslą nepakeltų darbinin
kišku laikraščiu. Bet štai 
vieną nedėldienį sumanė pa
keikti visą pirmžengystę — 
pradėjo keikti laikraščius, 
knygas ir žmones. Bekeik
damas taip įsikarščiavo, kad 
ne savo balsu pradėjo šauk
ti: “Prakeikti bedieviški 
laikraščiai, prakeiktos tos 
visos knygos, kurios žmones 
veda iš doro kelio! Jūs pri- 
siskaitot tų bedieviškų lai
kraščių ir knygų ir paskui 
pradedat neklausyti savo 
dvasiškų vfidovų ir juos nie
kinate visokiais būdais”.

Iš tokio kunigėlio pamok
slo taip žmonės “susijudi
no”, kad net juoktis prade 
jo. Kunigėlis pamatė, kad 
susirinkusieji juokiasi iš jo 
pamokslo, nuleido galvą že
myn ir nutilo. Patylėjęs va
landėlę, vėl pradėjo pasako
ti, tik jau ne apie bedieviš
kus laikraščius ir knygas, 
bet apie aukas. Tuojaus pa
sakė: “Jūs nemanykite, kad 
dievas visas jūsų maldas iš
klauso! Jeigu jūs meldžia
tės, bet neduodate aukų ant 
šventos bažnyčios, tai dievas 
jūsų maldų visai nepriima. 
Jeigu jūs meldžiatės, bet ne
norite bažnyčiai aukauti, tai 
dievas tokių maldų visai ne
reikalauja. Jeigu norite į- 
eiti į dangaus karalystę, tai 
būtinai turite ir bažnyčiai | 
aukauti”.

Tai matot, parapijonai, ką 
jums kunigėlis užgiedojo, 
Jeigu jūs neatiduosite jam 
paskutinių savo centig tuo
met neįeisite į dangaus ka 
ralyste ir jūsų nmldu die 
vas neišklausys. Pasirodo.

EASTON, PA.
Mūsų katalikai, susilaukę 

’Velykų šventės, nemažai iš- 
įtuštino ir bačkučių. Kaip 
jman žinoma, tai apie 20 vie
tų įvyko peštynės ir tai ne

Mrs. G. Kalias 
112S-5thSt., Sacramento, Cal

eiti kovon su valdžia ir ne
reikėjo bijot išblūdusio bet 
pažįstamo senuko.

Buvo ir daugiau klaidelių, 
bet tai mažos. Lošė gerai 
A. M a k u t ė n; t s— D u 1 e vi č i a u s 
rolėj ir R. Barauskis—Po- 
vylo rolėj. Antgalo puikiai, 
sudainuota keliatas dainelių 
Newarko “Sietyno” choro, 
už ką publika išreiškė dide
lę padėką aplodismentais. 
Girdėjau, kad bus ir pelno 
nepermažiausia.

Ta pati 147 kp. L. S. S. 
rengia referatus A. Lutvino 
svetainėje ant 16 ir 30 d. ba
landžio temoje:

1) “Pilietiškos ir Politiš
kos teisės”.

2) “Politiškos ir draugiji
nės teises”.

Lekcijas skaitys drg. C.A. 
Herman iš New Yorko. Gei
stina, kad žmonės labiau už
siinteresuotų p — 
klausimais ir skaitlingai lan-(bon 
kytųsi parengtose lekcijose.

Apie Gegužinę šventę ir 
“Raudonosios Savaitės” pro
gramą 147 kp. nėra dar nie
ko veikus. Reiktų draugams 
pasiskubinti.

18 d. balandžio atsibus 
3 čies kp. S. L. A. prakalbos. 
Kalbės Dr. A. Bacevičius— 
vietinis, V.K. Račkauskas ir 
J. O. Sirvydas iš New Yor
ko. Mat, tą pačią dieną čia 
bus konferencija S. L. A. 
New Yorko rajono, tai nori
ma pavaryti biskutį tautiš
ką agitaciją.

Kunst Albers.

kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau- 
Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį, 

džiaugsmingai. Vienok toks 
jautiesi kokias nors 
sistemos tą didžiausią 

savo sunkumu slogįs ir silpnybes 
naikins sveikatą, ir todėl malo- 

>avo oirut.izmo ligcs.
—SILPNYBĖMS, jeigu 
pirmiau kentė ligų sdp- 

o dabar jau džiaugiasi tuomi geriausiu skarbu, tai yra su gera 
3, ateitis ir laime, tik sveikiems žvdi.

IŠ TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkę

Greenfield, Mass., ligoninę. tpradėjo triukšmą kelti. Gas-
Reikia pažymėti, kad A.!radinė pradėjo laukan vary- 

Balčiūnas pereitais metais H. t/” vienas “svečių” smar- 
buvo sužeistas vienoj dirb- kiai ją sumušė. Buvo .narei- 
tuvėj ir neteko vienos akies, kalautas daktaras; pribuvus 
Ilgą laiką išgulėjo ligoninėj,, daktaras apžiūrėjo sumuš- 

paskui 4 mėnesius išbuvo t«iir ta; pranešė noli- 
i darbo. 5 d. balandžio eijai. Kada policija pribuvo,

mynas, išdalino draugams uždirbtų pinigų—tuomet jū
sų dūšelė bus dangaus kara
lystėj. Bet jeigu tik dievui 
siųsite maldų, o kunigui ne
duosite pinigų, tuomet jūsų 
dūšelę raguočiai kankins

U TEATRAS!
. 6- o.; k p. Teatriniu* 
litoj, 24 d. balandžio 
German Odd Fellows 
18-tos ir Sarah St., 
burgh, Pa. Bus su
žinai “Nesipriešink”

KIEK VI EX \l MOI EREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

SpecijaliHas Moteriškų Ligų.
<14 E. ;>m h <i. New York

OFISO VALANDOS:
Iki l(l vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
pint ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

N< dėliomis pagal sutartį.
Ej?za minavimą.- DYKAI. Męs išti

riam- tr pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
501h St.. NEW YORK,N.Y.

Kalbam*- lietuviškai.

—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, 

Dabar jau pasilikau visai svei- 
kosulys visai išnyko. 

Ipnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio 
iekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 

Klinikui. Su guodone M. P. Sakalauskas,

BALTIMORE, MI).
Industrialistai smunka.
Tą “garsų” protestą 

pries “Laisvę” ir “Naujie
nas” išpradžių siūlė parašyt 
L W. W. unijos presos ko
misijai, bet šioji nesiskubi
no to “darbo” atlikti, tada 
tūlas Kybą atneša jau iš
keptą prikazą, paruoštą “D. 
B.” bendrovėje.

Kada tasai protestas bu
vo skaitytas unijos susirin
kime ir kada 'pirmininkas 
klausė, kas daryt su juo, tai 
apie 6 ypatos nutarė siųsti 
“Laisvėn” ir “Nauj.”

Na tai ir pleška laiškai. 
Paskui jau tik laukta, kaip 
tuodvi redakcijos sudrebės 
ir persiprašys.

Ogi žiūrim 
persiprašyt. 
smarkiau už 
vėjo unijos 
“Hmiiienos” 
atsakė.

Taigi, iš to didelio 
šio nieko neišėjo.

fNa turiu pažymėti,

Exeter, N. H.
Mūsų katalikai labai šuni

niai praleido Velykas. Su- 
batoj per visą dieną pasnin
kavo ir liūdėjo.. Nedėlios ry
te, apie šeštą valandą jau vi
sur pradėjo šaukti “Links
mą dieną apturėjom”... Apie 
12 valandą dieną, jau išsi
dalino į partijas ir pradėjo 
peštis. Apie šeštą vai. va
kare jau nekurie sėdėjo už 
grotų. Ant rytojaus stojo 
prieš teisėją ir turėjo užsi
mokėti po $17.93.

Ar tai ne puikios Vely
kos?! Bravo, vyrai, dar- 
buokitės ir toliau taip ir vis
ką afieravokite dievui ant 
garbės.

D BurdzinsKas 
Fox 7. lt. l’.uy. N .Y. 
tos nuo įkirios ligos

D. Knras 'vjczit nė, 
e, 1444 Ross St.,

revolverius kovojimui su 
valdžia, tai tuo tarpu pasi
rodo iš proto išėjęs nuo gai
lesčio senukas Dulevičius, 
Kazio.ir Onutės tėvas. Bet 
kada draugai pamatė išblū- per amžių amžius pragare 
dusį senį, tai momentališkai 
visi nusigando ir atšoko at

Pajieškau savo pažįstamo Antano 
Girgaliuno, paeina iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Kieginių sodžiaus. 
Ma’onėkite atsišaukti arba kas apie 
ji //no, ma’onėkite pranešti šiuo ant
rašu :

Emilija Jurenaičiutė, 
37'. > — 72 St., S. E. Cleveland, O.

Pajieškau apsivedimui jaunos mer 
ginos; kuri manytumėte apsivesti, ma 

j lo ūkite laišką parašyti, viskas bu: 
; laikoma paslaptyje. Aš nenoriu jūi 
suvilioti, aš esu 27 metų kavalierius.

A. Ziher
G07 Sth Avė., S. Minneapolis, Minn

kė. Nekurie komiteto nariai 
ir dabar pasakoja, kad Shlo- 
sso kompanija šaukė strei- 
kierių komitetą, žadėjo pa
kelti darbininkams algas ir 
prašė taikintis, tik nesutiko 
4 federeišių iš darbo pava
ryti, kad neiššaukus kitos 
darbininkų šakes streikam 
Bet vadovai reikalavo 
federeišiai būtų tuojaus 
pavaryti, kitaip jie .nesitai- 
kins. Vienas komiteto na
rių patarė taikytis, tai ant 
jo pradėjo šaukti, kad no
ri streiką sulaužyti.

Ar tai toks pasielgimas y- 
ra teisingas? Ar gali tokie 
vadovai nenupūldyti orga
nizacijos? Kaip tas jums, 
gerbiamieji, išrodo ?

Yra daugybė faktų jūsų 
netaktiškų pasielgimų, bet 
šiuo žygiu užteks.

Kunigo žentas.

nei nemano 
“l aisvė” dar 

drožia ir duoda juk tai 
pūldytojams. buvo ii 

taip-pat gerai tas.
j Ant rytojaus atsibuvo tei- 

debe- smas. Visi septvni svečiai
(užsimokėjo po $15.00, o gas- 

kas- padorius turėjo užsimokėti 
link smukimo I. W. W. ųni- $65.00. Mat, kaipo gasnado- 
jos. Kybą ir kiti baisiai į-, riui, tai visuomet didesnė 
nirtę ant “Liasvės”, kam to- .TMip-nrba ir nuo svečių ir nuo 
ji sako, kad jų organizacija teisėju, 
smunka. Jie žada pirmos 
gegužės apvaikščiojime su
traukti didelę minią ir tuo
mi parodyti, kokie jie ga
linga. Tiesa, pirmoj gegu
žės gal ir pavyks sutraukti 
minią, bet tas dar nereiš
kia, kad pati unija nesmun- 
ka. Męs pažvelgkim į da
bartinį unijos stovi ir tuo
met suprasime, ar ištikro ji 
nesmunka.

Aš manau, kad ir pats 
Kybą pripažins, jog daugu
ma I. W. W. unijos skyrių 
visai baieria krikti. Kurie 
laikosi, tai narių pasiliko tik 
dešimta dalis, kaip pirmiau 
buvo. Lenkų skvrius pir
miau turėjo apie kelis šim
tus narių, o dabar pasiliko 
apie 50 ir tie turi skolų ir 
negali surinkti kelių dolerių, 
kad užsimokėjus už svetainę 
dėl laikymo mitingų. Lietu
viu skyrius pirmiau turėjo 
anie 1,600 narių, o dabar pa
siliko tik apie 300, o kasoj 
netik kad pinigų nėra, bet 
dar skolų yra. Pagaliaus, 
išvedėt į * streiką Shlcsso 
d a rb i n in ku s—a r 1 a im ė j o t ? 
Dabar išvedėt streikan Ka
raliaus darbininkus — ar 
laimėįot? Jeigu jūs nieko 
negalite padarvti su tokiom 
firmom, kaip Karaliaus, tai 
kąsakyti apie didesnes?! Ar 
jūs nematot, kaip uniją pūl- 
do tokie veikėjai, kaip Grik
štas, Geležėlė ir kiti?

Jūs ir jūsų organas elgia
tės begėdiškai. “D. B.” N13 
pasakyta kad L. S. S. 14 kp. 
skilo pusiau ir susitvėrė 
kliubas. Tai grynas melas. 
Kuopa visai neskilo, bet tik 
susitvėrė kliubas ir prie to 
kliubo prisirašė dalis kuo- 
piečių.

7 d. balandžio atėjo į I. W. dirbtuvės tano nugabentas į susirinko keliatas lietuvių ir 
W. unijos susirinkimą “D. ™— ---- ' n“‘ "
B.” redaktorius Laukis ir

kad unija duotų at- 
Griniaus

Lais
vėj”. Tiesa, nors laike 
stre’ko P. Grinius nevisai 
gerai pasielgė, bet apie tą b

WILKES BARRE, PA.
Balandžio 1 d. čia buvo 

susirinkimas abiejų L. S. S. 
kuopų su tikslu, kad aptart, 
kaip pagerint tarp abiejų 
kuopų santikins arba, kaip 
susivienyti į vieną kuopą.

Pirmininku buvo drg. M. 
Dusevičius iš Worcester, 
Mass. Nors dar šį kartą ir 
nepavyko suvienyt abiejų 
kuopų, bet galima tikėtis, 

torius ir kasierius gali būt'j°£’ ateityje susivienys, 
viena ypata, tik turi užsista-Į Balandžio 4 d., , _
tyti $100 kaucijos. Kasos dienoj buvo prakalbos pa-

katatrkų, 
užsiėmimas. Tik aš nore-1 
čiau užklausti tų pačių ka-1 
talikų, kurie nuolatos socija-

F. BAGOČIAUS MARŠRU- streiką daug teisybės paša
TAS PO L. S. S. VII 

RAJONĄ.
Bagočiaus prakalbos atsi

bus balandžio mėnesy se
kančiose dienose:

18 d. po pietų Pittston 
Pa., knygyno svetainėj, 5t 
Main St.

18 d. vakare Scranton,Pa. 
Auditorium svetainėje, Pro
vidence.

19 d. Wilkes Barre, Pa.
Kavaliausko svetainėj, 52 
Bank St.,

20 d. Plymouth, Pa., Ma
cevičiaus svetainėj, 13( 
E. Main St.

21 d. Binghamton, N. Y.
Slavokų svetainėj, Star Ave

L. S. S .VII Rajono sus
Sekretorius K. Arminas.

lankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra- 
lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk 

t: n. iai, kurio jau dž:au- 
i nvgalėjo išgydyti 
"nio: pečiuose, ran- 
»nn; i?’.»ėr:riai spuo- 
"k'os nubėgimo, nu- 
ki’n-o, silpno ii* nu- 
irdies, kepenų 

ni’O peršaTmo

Hali, kam) 
South Side 
lošta du pe. 
ir “Mūmu gc

Tarpais l>u puikus paniarginimai 
dialogai, monologai ir dok)amacijo« 
Prasidės nuo 8 vai. vakare. Malonė
kite atsilai kyti. Širdingai kviečia.

Komitetas

CLOQUET, MINN.
Čionai lietuvių yra nevi

sai mažai, bet ant visuome- 
kad'niškos dirvos niekas nieko 

neveikia. Jokios draugystės 
nėra ir, teisybę pasakius, su
tverti negalima. Jeigu kas 
pradeda kalbėti apie drau
gystes sutvėrimą, tai visi 
ant to ima šaukti; kad jis 
bedievis. G i rtuokliavimas 
labai išsiplatinęs. Lietuviai 
savo kirpiko neturi, tai len-!Reikia pastebėti, kad prade 
kų kirpikas darbuojasi. Bet jus chorui dainuoti, 
yienas negali apsidirbti ii 
panorėjo parsikviesti lietu 
vį, kad jam padėtų lietuviš 
kas avis apkirpti.

Būk Sveikas.

ATHOL, MASS.
Nelaimingi nuotikiai.

5 d. balandžio J. Kanapio 
vaikas 8 metų amžiaus tapo 
sunkiai sužeistas gatveka- 
rio. Kuomet pakliuvo po 
gatvekariu, tai kitaip nega
lėjo išimti ir turėjo visą ka
rą pakelti. Po • gatvekariu šeimynų 
nelaimingasis išbuvo 10 mi- niu 
n u tų 
į ligoninę, 
išliks gyvas

6 d. balandžio patiko ne- voj nuo kares. Bet užtai 
laimė A. Balčiūną; j's dirb- girtuokliavimas ir peštynės 
tuvėj nupuolė 15 pėdų že- užima pirmą vietą. Štai ir 
myn ir baisiai susimušė. Iš per Velykas vienoj stuboj

neku
rtos dainininkės iš teatra- j 
liško choro pradėjo demon-’ 
stratyviškai eiti iš svetainės. 
Toks pasielgimas labai ne
dailus—netik pačios neklau-| 
so, bet ir kitiems trukdo 
klausyti.

Per tą vakarą draugystė 
būvu nutarus priimti naujus, 
narius papiginta kaina. Prie 
draugystės prisirašė 10 nau
jų narių. !

Buvo renkamos ir aukos 
nukentėjusiems Lietuvoj 
nuo karės. Aukų surinkta 
penki doleriai su centais.

Geistina, kad draugystė 
tankiau surengtų panašių 
pramogų.

Kunigo Žentas.

yKalbėjo drg. M. Dusevi- 
ant čius dviejose temose: “Kle- 

sų kova”ir “apie moterų rei
kalus”; abudu kartu kalbėjo 
gerai.

Pertraukoj J. A. deklama
vo “Bažnyčia” ir S. Bulo- 
čiūtė “Mergelės Rauda”. A- 
budu deklamatoriai atliko 
užduotis labai gerai.

Publikos buvo gana daug, 
nežiūrint, kad tai buvo pir
ma diena Velykų. Kada n ai 
buvo apie porą girtų, tąi ir 
juoku- nemažai padarė.

Prakalboms ir deklama
cijoms, matyt, publika buvo 
užganėdinta, nes viskam 
pasibaigus dar ilgai žmonės 
nenorėjo eit namo.

Buvo pranešta, jog vyčiai 
pas bažnyčią buvo susitarę 
eit ir išvaikyt soc. prakal
bas. Vienas gyrėsi, jog vi
sus soc. išmuš, tik reikala
vo, kad kiti jį išpirktu, kada 
liks suareštuotas. Kiti, ži
noma, su tuomi sutiko ir 
minėtas “vytis” buvo atėjęs į 
svetainę, bet nieko nedarė, 
nes matė, kaip vienas gir
tuoklis,už neramų užsilaiky
mą, pačios publikos reikala
vimu liko iš svetainės pra
šalintas, tai ir “vytis” su
prato, jog ir jam taip gali 
būti.

Lėšų padengimui aukų su
rinkta $3.26. Matyt, dide
lė dalis vietos lietuvių jau 
socijalistams simpatizuoja. 
Reikia tik socijalistams 
daugiau veikt.

Burdingonas.

j musų 
rūpinasi 3H 
“dūšelių 
jis turi

Pajieškau apsivedimui merginos ar- e
ha našlės, mylinčios gyventi ant far- 1741 W. 471h Street

viena ypata, tik turi užsista-i Balandžio 4 d., Velykų 
tyti $100 kaucijos. Kasos dienoj buvo prakalbos pa- 
'pertikrinimui buvo išrinkta -rengtos abiejų kuopų suvie- 
tam tikra komisija. Paskui pytoms spekorns.__ _ 
'pasirodė, kad kasierius pini- 
[gus dėjo į banką ne ;__
j draugystės vardo, bet ant 
savo. Kada komisija nuėjo 
į banką pažiūrėti,kiek drau
gystės pinigų yra, tuomet 
Jiems atsakė, kad draugystė
nieko neturi.

Dabar draugystė išrinko 
atskirą kasierių. Į komitetą 
išrinkta šios ypatos: prezi
dentu A. Gailius, finansų se- 
kret. J. P. Shepetis, prot. se- 
kret. J. Kazlauskas ir kasie- 
rium J. Bindokas.

Naujas Narys.

mos ir dorą gyvenimą, nuo 17 iki 21 
mevų. Aš etsu 22 m., nevartoju svai
ginančių gūrymų, nei tabako. Siųs
damos laišką, įdėkit paveikslą.

A. Stašionis
P> O. Box 19, Woodstock, Conn. 

(29—32)

Pajieškau draugų J. Samulionės, 
J. Kulešiaus, J. Diiarpos ir A. Vai
tiekaus, visi Kauno gub., Panevėžio 
pav., Girštaikių kaimo. Me'džiu at
sišaukti. I

K. Vaitiekus,
4G1 N. Darien St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jurgio ir Juozo Gečio- 
nių, Suvalkų guh., Senapilčs pav., 
kaimo Jūres. Apie- 9 m. atgal sy
kiu gyvenome Stevenston, Scotland. 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

A. Baltaitis,
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

reuZalingas.
Reikalingas fotografis- 

tas, kuris supranta atsakan
čiai tą amatą ir biznį. Ant
rašas:

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir t, buliiiRiausia metodą. Moki
name per lai-kus, visose šalyse, už labai mažą at- 
lyginimą; teip.iau kl« suse dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amcrlcnn School of

saku.
Beje, reikia paminėti, kad 

dabar kunigėlis per išpažin
tį klausinėja savo parapija- 
nų, ar nesiprovoja su kuni
gu ir ar nenori nuo kunigo 
atimti bažnyčią ir kiekvie
nam duoda pamokslą, kad 
bažnyčia ir visas jos turtas 
priklauso dievui ir juomi 
privalo valdyti ne žmonės, 
bet dvasiškija, kuri pildo 
dievo valią. Jeigu kuris 
pasisako, kad provojasi, tai 

panašiais tam liepia persiprašyti kle- 
„^.ią ir prisiekti, kad dau
giau nesiproves. Ir jeigu 
pasitaiko atkaklesnis, ku
ris nenori duoti tokį priža
dą, tai tam neduoda išriši
mo.

T‘<i matot, k: 
dvasiškas tėvelis 
savo parapijom.! 
išganimu” ir kiek 
vargo pakelti.

V. že—tis

Paskui kunigėlis pasigyrė,1 
kad tik dabar sužinojęs, jog 
Mahanoy City randasi dari 
ir kitas klebonas. Mat, i 
vargšas, iki šiam laikui nei i 
nežinojo, kad dar randasi 
antra parapija. Bet man ro
dosi, kad greitu laiku kuni
gėlis negalės sužinoti nei sa
vo parapijonų, nes jau žmo
nes pradeda suprasti ir 
greitu laiku atsikratys nuo 
tų visų prietarų. Tuomet 
galėsi pasigirti, kad nežinai 
kur tave parapijonai dingo 
O kad tas bus, tr>i faktas 
Jau dabar bažnyčioj prade
da juoktis iš tavo kvailų pa-

J. Pnskclnls
Box 237^xOiean, N. Y,

Nemažiau yra dėkingas už išgclbejin 
Juozas Galeskis, 22 Austin St 
63 Bank St., New Britain 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitų dčkavoja 

PHILADELPHIA M. KLINIKAS KAD APSIIMA. TAI IR IŠGYDO! 
Geresnių faktų nieks negali t vikai-iiti,'ki> n.t\irJn, cii_e.es daugy ,ė.< išgydytų.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau ir geriau už kitus daktarus išgydo, kad čionai kiekvienam 
atsišaukusiam užrašo specijališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
medikamentų, ir todėl, kad prie Thila. M. Klintko yra net keliatas 
Profesijonališkų Daktarų su auga<Xi:;-iu moktlu.

ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoli sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad at 
Syk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia 
kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstrn.'iai, kvr 
giasi ir dčkavoja, nes čionai išgydo ir tuos, kui ų k 
kaip šviežias, taip ir užsisenčjusias liras nuo skaud 
koše, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, palvo;, i 
gaiš nuo blogo ir nevysto kraujo, nuo saužagystčs, 
silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pailsimo, nerv 
mažėjusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytiškų lipų. ;
tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėnav.n o, nro perša' mo, slogu, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be pcib'o, be operacijos, bot su 
lickarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo sknusnun.ru 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola vnrp.inimi'.i žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok .arba atsilankyk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC..1"'' firect. r-Pa.
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 10 iŠ ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAI”. _______________

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligonių, gali kreintis 
ęrie Kliniko, o apturė*it rodą.

/

cii_e.es
sknusnun.ru


ORAKULO PATARIMAI

Klausimai:—
Ponas Orakule! Nuže

mintai prašau tamstos didy
bę išekspleinyti man šiuos 
klausimus:

1) Lietuvoj man tekdavo 
prisiklausyti daug kalbu a- 
pie pabaigą svieto. Žmonės 
pasakodavo, jog kada įvyks

svieto. Bet vėl 
kad tuomet ir ? 
atvažiuos su geležiniu pe
čium. Taigi dabar karė a- 
pie Virbalį jau yra, bet apie 
Antikristą nieko nesigirdi. 
Kur jis randasi, kad neat
važiuoja? Gal dar neužgimė 
ar koks kitas trobelis jį pa
tiko?

2) Kol dievas nebuvo su
tvėręs dangaus ir žemės, 
kur jis pats tuomet gyveno?

3) Kiek žmogaus dūšia tu
ri sverti ant švento Mykolo 
svarstvkliu, kad papulti i 
dangų ?

4) Pasakyk, gerbiamasis, 
ar ištikro danguje yra to
kia drabužių staila, kaip 
mes matom šventųjų pa
veikslus.

. 5) Ar danguje visi daikte 
gyvena, šventieji su šventė
jom, ar būna vieni nuo kitų 
atskirti?

Dacol! Skuzmi, kad ant 
syk tiek daug kvostųjų už
daviau. J. širšukas.

j SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP 

(Severo* Gydantis Odiui» 
Muilas.) 

pulkui tai muilas vis* i 
Šeimynos nariui.

Kaltuoju 25 oontua.

Kodėl ?
Kodėl dentistai garsi- 
Kad jie ištraukia dan- 

5 be skausmo?
— Todėl, kad jiems ne- 

skauda, kada jie traukia ki
tiems dantis.

Apsiriko.
Vyras: — Pačiute mano 

miela, aš manau, kad šiame 
miestely yra tik viena mo
teris, kuri pilnai ištikima sa
vo vyrui.

Moteris:
Aš nežinau nei vienos 
kios.

— Kas gi tokia? 
to-

Gudrus burdingieris.
Burdingieris: — Klausyk, 
ispadine, aš tau visuomet 

pilnai užmoku už burdą, o 
; pabaiga'tu niekuomet neužeini į nu
sakydavo, 1 no kambarį.

Gaspadinč: — I< 
nava, žiūrėk tu jo! 
dalykas — aš esu 
dora, o antras — jeigu 
kėši tiek, kaip kiti, tai 
eisiu ir pas tave.

linn as 
moteris

mo- 
už-

Irgi bedarbis.
Bedarbis: — Ponuli, 

gelbėk bedarbiui.
Kapitalistas: — Ką? 

gelbėt bedarbiui? ! Bet aš 
irgi bedarbis, o vienok pa
gelbės nereikalauju.

' Svirplys.

pa-

Štai ir priežastis.
Jonas: — Sakyk tu man, 

Baltrau, kas gi su tavim pa
sidarė? Pirmiau buvai toks 
veiklus vaikinas, ant susi
rinkimu ir prakalbu lanky- 
davais, o dabar niekur ta
vęs namatyt.

Baltrus: — Tai vis dėlto.

Į bažnyčią? Na

Severn’s
Skin Ointment
(Sovoros Odine Mostis)' yra puikaa tepalas, 
liuosuoja odų nuo bjaurinančių ir

SEVERA’S . TAB - LAX.
Cukrinis Liuosuotojas
Malonus ir veiklus
Vaikams ir Suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25c.
mwwni mi i ■ n

Ji apsaugoja ir pa- 
akaudaučii; išbėrimų. Kašt. 50e.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
p8};nrsiiitl tuano 

laijc Jj, Uu,..itno primeSu, kad So- 
virox Odini) lloslls gydd mano 
skaudamų kojų, kuri ii.':’) laikų 
buvo ištinusi ir apih'rM'tn vau lo- 
niuotais išbflrhnaiB. Patepus ku- 
lotų kArtų, kojų UfO’.io l’nr 10 
niotų kentojun tr imi Europos 
daktarui nogalOJo pax 

Mathva.i
' Box 53,’ Ala.

Jūsų aptickorius užlaiko visokius Severos Prnpar.uns. Bu'iuai rot- 
kniaukliu Severos. Neimkite jokių užvaduotojų. Negulūdami gauti užsiaa- 
kykitu tiesiai nuo

Jau nereik daugiau atšipusia bril va skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams, kurio patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkis ir nepykdink 
save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVAPUSTO. O kaip iš
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip ge.ai išpustis, 
kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs į laišką ir adresuok:

BERGEN MEG. CO., Dept. A. 
MASPETH, N. Y„

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

: ATPIGO RUSSKI PINIGAI - 
SIUNČIU PINIGUS į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ. GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MLVNO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžia. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. ,

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ. KURIE 
DU SYKIU I SAVAITE IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA-
DIJĄ. Vis ienis pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikalo kreipkitės šiuo adresu':

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

BROOKLYN. N. Y. MASPETH, L. I. N. Y.
KALBAM LIETUVIŠKAI.

' Ž!^:ti-MET4IJ.>AST0VAUS bankavvmo.
Šitoks yra rekordas vieno didžiaw«nijų čhi’- 

cągos bankų—S TA IE BANK OF
Tai vienas ištikimiausių, pa*' 

saugiausių bankų Chicago], juo I • 
nepri vat inis, bet VALSTYBĖS 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR

BUTO KONTROLIUOJAMAS. ' 
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

$4,500,()(X).oo
MOKA 3% METAMS.

Lietuviams šis bankas parankiausias dar 
tuo, kad čia dirba lietuvis, kuris savo tautie
čiams visados mielai patarnauja. .Kitur gyve
nanti lietuviai pasideda čia pinigus atsiųsdami 
pači u.

STATE M OF CHICAS9
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

H AGO. 
.i■usių ir 

< it, kad tai 
BANKAS, 

APSKAITŲ

(Tąsa muo 7-to puslapi* 
mas į Amerikos Liaudį". 
.JOHN MATLOCHA, Editor,

Rovnost Ludu, Slovak nėwap«*tf^
O. N. VEREN1US, Publisher, 
Svenska Monitoren, Swedish newapa* 
par.
P. S. LAMB-ROS, Publisher

Th© Greek Star, Greek newspaper.
H. H. D. LANGEREIS, Publisher, '

Holland Farmer, Hollandish newap» 
GUST. BE1GQU1ST, Manager, 
Svenska Amerikanska Tribunen, Swe» 
dish newspaper.
REV. R. L. HAAN, Publisher, 
De Boodschapper, Hollandish newsp. 
A. KHOURI & E. YAZBAK, Publish, 

Fatal Boston, Syrian newspaper.
FELIX NYLUND, Publisher, 

Uusi Kotiinaa, Finnish newspaper.
H. 11. D. LANGEREIS, Publisher, 

De Huisvriend, Hollandish newspaper
JOSEPH CESAIK, Manager, 

Gla.šnik, Slovenian newspaper.
I. H. ULSAKER, Manager, 
Fram, Norwegian newspaper. '

L HADUI 11, Manager, 
Zorza, Polish newspaper.

GUST. BEIGuULST, Manager, 
Duluth Poston, Swedish newspaper.

HYMAN LI HERMAN, Publisher, 
Daily J< w;. h Call, Jewish newspaper.

F. E.‘MACHA, Editor,
Drubeznicke Noviny, Bohemian news* 
paper.

MARCO A. RUSSO, Editor, 
L'Aiba, Italian newspaper.

T.L & SON, 1'ublishers, 
vnend, Hollandish newspa*De 

per.

Romanui, Roumanian newspaper.
JOSEPH L. V AN LANCKER, Manag, 
Gazette von Moline, Flemish newspa
per.

REV. CAESAR TOMASZEWSKI,
Publisher^

Wielkopolanin, Polish newspaper. 
AYER. Editor A- Manager, 

Norwegian newspaper.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
e:k į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St Brooklyn, N. Y

w
IL form,

H. 11. D. LANGEREIS, Publisher,
Het Ideal, Hollandish newspaper.

ARPAD TARNOCY, Publisher, 
Akroni liirlap, Hungarian ' news pa
lter.

EDWARD CAFFARO, Publisher,
11 Lavoratore Italiano, Italian new*- 

paper.
HENRY BENGSTON, Editor,
Svenska Socialiston, Swedish news
paper.

HENRY MORRIS, Publisher, 
Volkswaechter, Yiddish newspaper.

PHILIP M. KSYCK1, Publisher,
Echo Niedzelne, Polish newspaper.

GT. HAGEN, Publisher, 
Vestcrheimcn, Norwegian newspa
per.

B. T. TARKANYI. Publisher,
Pgh Hungarian Herald, Hungarian 
newspaper,

H. F. JOHNSON & CO., Publishers, 
Pollas Weekblad, Hollandish news-

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

Atsakymai: —
1) Antikristas su savo ge

ležiniu pečium dabar klam
pojusi po didelį nurvyną, 
kuris randasi kvailiukų gal
vose. Kada tasai purvvnas 
išdžius, tik tuomet Antikri
stas galės nuvažiuot į Vir
bali. kad pabaigą
svieto... kvailystėms.

2) Prieš sutvėrimą žemės 
ir dangaus ponas dievas gy
veno Nežinės karalystėj. 
Nežinės karalystė pagimdė 
poną dievą, o tas, išaugęs į 
vyrus, sutvėrė žemę su dan
gum ir peklą su velniais.

3) Kiekvieno žmogaus dū
šia, jeigu ji nori patekti i 
dangaus karalystę, turi 
sverti nemažiau, kaip šim- 
tas( .dolerių. Sverianti ma
žiau — dangaus karalystės 
nebregės.

4) Danguje drabužių stai- 
la tokia, kokią nešiojo Ado
mas su J ieva, šventųjų gi 
paveikslus piešia su žemiš
kais drabužiais, nes mūsų 
akįs perdaug griešnos, kad 
žiūrėti į dangiškus “drabu
žius”.

5) Kadangi dangaus gy
ventojai visi yra skapai dva
sioje; tai nėra jokio “pavo
jaus” gyvent krūvoj šven
tiems vyrams su šventomis 
moterimis. Juk tamista ži
nai, kad šventųjų veislė “ne- 
sipladzina”.

Jonas
ir. ka gi tu ten naujo ran
di?

Baltrus: « 
vienok privalau 
nes manau apsivesti.

Jonas: — Kaip tai? Ai
tai kad apsivesti, tai reikia 
į bažnyčią lankytis?

Baltrus: — O kaipgi! Je1' 
aš po senovei veikčiau ir 
į bažnyčią nesilankyčiau, 
tai merginos negaučiau, nes 
visos mergos lankosi į baž
nyčią. J. Širšukas.

Nieko naujo, 
lankytis.

Patarimai vaikinams.
Jeigu tave mergina pame

ta — mylėk kitą.
♦* *

Niekuomet nesakyk mer
ginai, kad tu ją myli, nes 
ieigu pasakysi, tai ji pasi
darys išdidi ir reikalaus, 
kad tu apie ją vaikščiotum 
ant pirštų..

*
♦ ♦

Jeigu tu matai ant mergi
nos veido daug pauderio, tai 
žinok, kad jos galvoj mažai 
košes.

♦ a ♦

Niekuomet su merginoms 
nekalbėk rimtai, nes jos ta
ve pavadins stulpu, 
merginoms susiėjęs 
pliaukšti, kabinėtis, 
met tu joms patiksi 
musėms medus.

o

Su 
turi 
tuo- 
kaip

gauti DYKAI dvi geras štokas Kl 
ir Didelį Katatio^ų visokių ma- K 

vfl giškų štuktĮ ir kitokių visokių Ų 
dalykų, kurių tu labai nori, o r k 
nežinai kur Jų Įįaut? Atsiųsk” 

j savo pilnų ir aif.kij adresų ir ūžt' 
Į 6 centus sieuipi) dčl uždengimo £’• 
f pnsiuntirno kaštų, o męs tuojaus F- 

tų Kataliogų ir štukas tau uusių-fili 
sint DYKAI. Adresuok: į(į

JUOZAS J. SZLIKAS, N
(MAGIKAS) H

3261 S. HalstedSt. Chicago, III.

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHIWFSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės ir 
iikanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn,

A.

APTIEKA
Žemuti parninėtfiH gyduoles galiu 

apturėti per pačią:
Nu Reumatizmo..............................$1.0
Kraujo Valy toj nu..................... $!.(’
Vidurių Reguliatorius........................... 6<
Trojauka...... ..... .......... 25c, 50c ir $l.t'

Ir viaokiaa k to«'.ins gyduoles su 
vieokių Ilgu kurios čia dar nepainiu* 
ton galima gauti per pačt'j.

A. URBANA VICTIM
51 Metropolitan Avam*

Ltrook.lyn, N V

FARMCS,' PARMOS
norinti pirkti gerą ženą 
rašykit man laišką, o a- 
prisiųsiu mapas ir žemė> 
<ataliogą.

J. A. ŽEMAITIS,
FAUNTAIN, MICH

hhWAKK’O LIETU V k>KA APTIEKA
Apielinkes I etuviaivs pranešu. Uiti atidariau 
APTIEKA tikrai lietuviši ą Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias Uk Lietuvoje gau- 
davot. T'eipgi sutaisant . vim»L ias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a s* rgumu.

.1

§ 

■» 
o

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue,

Kampas Clermont Ave 
MASPETH, tv Y.

■;

NEWARKO
AKUŠERKA

Paba'gusl Imperitncl M aril A 
Lun^rkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto- 
uais visų moteriškų ligų ir rei
kalui ęsant, galite gauti patar- 
aavimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

S1B Walnut St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^40'35 Market

SERG ANTIE JI
LIETUM Al!

l’EISINGIA US! A IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Jonas MATHUS

M. KANGAS, Publisher,
La i men Sanomia, Finnish newspap- 
per.

C. S. PAPA, Publisher,
La Tribuna 
paper.

GOLDBERG

Italiana, Italian news-

& RUPPIN, Publisher*, 
Texas Jewish Herald, Engiish-Jew- 
ish newspaper.

J. E. PERRIER, Business Manager, 
Le Lynnois, French newspaper.

Aura, Finnish newspaper.
DR. PAOLO PARIN’, Publisher, 
Il Moliinento, Italian newspaper.

I). St DRAM, Publisher,
De Standard, Hollandish newspaper. 

GUST. FALK, Publisher,
Moline Tribun, Swedish newspaper. 

JOSEPH & R. A. NICOLAIS, Publish.
La Lega Italiana, Italian newspaper. 

REV. S. BYCZYNSKYI, Publisher, 
Sojuz. Ruthenian newspaper.

M. KANGAS, Publisher,
Amerikan Sjiometar, Finnish news
paper.

LEON KAMAIKY, Publisher, 
Jewish Daily News.

N. N. RONN1NG, Manager, 
Ungdomens Ven, Norwegian news- 
pa per.

SARA SOHN & SONS, 
Jewish Gazette.

E. SEVERIN, Manager,
Texas 1’osten, Swedish newspaper.

J. WORZALLAS’ SONS, Publishers, 
Rolnik, Polish newspaper.

M. STR1ZZI, Managing Editor,
Il Sole, Italian newspaper.

Y. C. KASTMAS & EMIL J. BONDE,
Publisher, 

Sven.-k-Amerikanska Familj Journ»- 
len, Swedish newspaper.

FRANK MANCINI, Publisher, 
Il Risveglio, Italian newspaper.

Z. STEFANOWICZ, Publisher, 
Nowiny Texaakie, Polish newspaper.

M. KANGAS, Publisher, 
Lasten Lehti, Finnish newspaper.

RALPH LUDOVICI, Publisher, 
l«a Stella del Texas, Italian newspa
per.

VICTOR CRUZ, Publisher, 
El Correo Mexicano, Spanish news-

Gaila kvoterio.
Antanas: — Kam tu tą 

merginą šokini ir jai fun- 
dim, juk subatoj jos vestu
vės.

Kazys: — Nejaugi?! 
kaip gaila kvoterio, kurį 
ja praleidau.

0,
SU

Keblus padėjimas.
Moteris: — Ach tu dieve 

šventas, kas man daryti? 
Mano vyras keturi metai 
tam ato-nl išvažiavo i Ameri
ką, palikdamas mane su 

Dabar jis 
prisiuntė šifkortes man ir 
tiem dviem vaikam ir liepia 
atvažiuot pas jį.

Kaimynas: — Tai ir va
žiuok, ko gi lauki?
* Moteris: — Je,

* ♦

Jeigu nori su sportėms ro-' 
mansuoti. tai visuomet turi 
turėti kišeniuj dešimtinę, 
nes kitaip jos tave pames.

♦♦ *

Jeigu nori su sporte apsi
vesti, bet jos nedali- gauti, j 
tai duok jei pasenti — pas-1^,. 
kui pam^tvsi, tain ji už.ta- 
ves griebsis, kaip katė už 
balionės. įc*

KALIBATA
Žuvinis Deguti’ 

gera ir saugi gyduolė dėl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo bronchitis ir kvėpavimo 

Prekė .........................OC _
įrankių. C

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba* gera gyduolė del ne
tvarkos skilvio ir malime 
įrankių, suteikia Hveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne- 
sulygintas dčl malimo: su 
grąž!na normališkas spėkas 
ypatingas stiprintojas dėl vi 
ho organizmo. r A

Prekė ............... >

KALI RA TA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se: sula-’ko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri
mas!. taipgi niežėjimą galvos 
mins; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. SO C

kNX

Ą.VV

važiuok.

Ant galo, jeigu jus norit, 
kad merginos nn’e jūs kibtų, 
tai jas ingnoruokit ir visai 
su joms nekalbėkit, o pa
žiūrėsit kokios jos bus prie 
jūs meilios. Ai bečiu!

Bedalis Vaclovas.

KA LI BATA
Vystytojas K ran in 

puiki gyduole del vočių, odi 
niii ligų, išbėrimų, purkų u 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai

. . . . . $1 oo

K VLIB VI'A
Gychmti Mostin 

Inhai )>era« ir čyslaa prepn- 
r:»tan dėl skaudulių, jsipįovi- 
mn. Kudcginiinu, apiMšutini- 
•mi nusibrūzini nui. — p;ist‘k- 
mingaK dėl įvairių atdarų

25 c
K ALI HAT \

nuo Nuospaudų 
iflsaryi ir tikra gyduole, del 
nrnšalinimo kietų ir minkštų 
nu.><pnudų ir sųkietė-

KUR VIENYBE, TENAI IR GAIA BĖ!

FRAINK R. K*
PHARMACIST

ĮSI

**

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, menesis p j menesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
..ergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
inetinėje jkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto
D-RO LEON. LANDES

Jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškjs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sėkmingiausiai visokias 
kaipo: Netekin 
dijimą kraujo,

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 

N AS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšie* firy- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankvk.it*, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Uatuvių 
Labdarystės Draugijos namo)

M. .IACHETTA, Publisher,
11 Vindice. HuKan newspaper.

N. N. RONTNVE, Publisher,
Kvindens Magasin, Norwegian news
paper.

GARCIA & MAESTAS, Publishers, 
El Faro, Spanish newspaper.

GIUSEPPE MAPELLI, Publisher, 
La Camtale. Italian newspaper.

B. DOWNOROWICZ, Editor & PubL 
Gazeta Handlowa, Polish’ newspaper.

ligas.

tekėjimą kraujo 
širdies, plaučių.

kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Eloktrikos ir X— Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų v’duriniuu 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi to'-’us aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
iikro-.\opišl;ai ištiriu krauju ir 

šlapumą. N’< at įdėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

O RĄ LEON. LANDES 
119 E. 22nd St.. Ne" York. N. Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro: nedėldieniaip 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

e© L) ts>

Klausyk manu žodžio!
Ateik pirkti vyriškų upiednlų, 

kaip tai skrybėlių marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas nnin» ta- 
voras gera ir pr^ke* pigios.

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

1GYK NUOSAVĄ 
NAMĄ.

- Męs turime 300.000 akrų žemėi 
Wisconsin ir Michigan valstijose dėl 
apgyvenimo. Toji žemė yra galima 
lengvai išdirbti, nes visai mažai jau 
liko kelmų. Žemė gera. Yra gražių 
ežerų ir upelių. Klimatas toks kaip ir 
Lietuvoj. Męs jau seniai parduodam 

. farmas ir daug jau pardavėm hetu- 
i viams. čia yra daug farmų su gra- 
žuuisioms trioboms ir sodnais, kurio 

į priduoda daug smagumo čionykščiam 
gyventojui. Jei tamsta pirksi 40 ak- 

, ru ant syk ir apsigyvenęs išdirbsi po 2 
J akrus ant metų, tai tamsta busi pa- 
, lino -uotas nuo mokėjimo taksų per 6 
metus. Jei tamsta ant syk įmokėsi 
$200, tai tamstai nereikės mokėti per 
5 metus. Mūsų prekės yra nuo $8.00 
iki $20.00 už akrą. Reikalaukit i n for
macijų arba patįs atsilankykite apžiū
rėti. Nelaukit ilgiau, kol visa geres
nė žeme persiduos. *

ORIMMFR LAND CO.
3rd floor, Chicago. TIL

Parsiduoda Grosernė.
Atsišaukitpo šiuo adresu: 

■ M. Romenek
149 N.6th St., Brooklyn,N.Y.



Palengvinkim žmonių kentėjimus ir apsaugokim gyvybę, bet nepadėkim jos naikinti!

Kadangi męs gauname šimtus tūkstančių laiškų, telegramų 
ir šiaip jau pranešimų iš įvairių šaltinių, kuruose yra širdį perve
rianti šauksmai, maldavimai ir prašymai žmonių mūsų gimtinių 
šalių, męs žemiau pasirašę redaktoriai ir išleidėjai, nutarėme var
de mūsų skaitytojų kreipties su atsiliepimu prie didžios Amerikie
čių tautos.

Skaitytojai mūsų laikraščių, veik be išimties, giliai paliesti 
pražūtingu Europos tautų konfliktu. Jų broliai, seserįs, tėvai ir 
giminės gyvena kariaujančiose šalyse. Tas nereiškia, kad Ameri
kos tauta visoje čielumoje nebūtų giliai paliesta šia kare, bet mū
sų skaitytojai yra tampriau susirišę giminystės ryšiu su tų šalių 

i žmonėmis, kurios pasinėrė bedugnėn barbariškos karės. Kiekvie- 
| ną dieną pačta mums atneša naujienų apie liūdną karės progresa- 
j vimą, atneša naujų susikrimtimų mūsų skaitytojams.

Maldavimai milijonų moterų, virtusių našlėmis, šauksmai 
vaikų ir našlaičių, likusių be tėvų ir maldos tūkstančių badau j an- 

I čių Europos žmonių, atkreiptų prie mūsų, pateisina, męs tikime, 
Šj mūsų atsišaukimą varde žmoniškumo ir teisingumo.

Mę« atsišaukiame į Amerikos tautą, į prakilnią ir drąsią A

merikos spaudą, į Amerikos manufaktorius parako, šrapnelių ir 
patronų, męs atsišaukiame į darbininkus, dirbančius fabrikuose, 
kuriuose gaminama ainmunicija dėl reikalo kariaujančių tautų— 
kuogreičiausiai liauties dirbus paraką, šrapnelius ir patronus, ski
riamus naikinimui mūsų brolių, našlių, seserų, motinų ir vertimui 
našlaičiais jųjų vaikų, taip lygiai kaip ir naikinimui neapsakomos 
vertes nrnbočin nelikimo.

Mūsų atsišaukimas visųpirmiausia liečiasi Amerikos manu- 
faktonų ^įbuirneju) ir jų ciaruininkų, užimtų išdirbimu bent ku
rio iš tų dalykų, užbaigti išdirbimą parako ir kulkų, kurios skiria
mos žiauriam ir nežmoniškam tikslui žeisti ir naikinti žmoniją.

Męs kreipiamės į kekvieną darbininką skyrium, kuris tik 
dirba panašioj fabrikoj, netgi jeigu prisieitų nustoti tarnystės, at
sisakyti dalyvauti išdirbime ammunicijos.

Garbė Amerikos nacijos, dorumas visos nacijos, padėjimas 
mūsų fabrikantų, patriotizmas ir žmoniškumas mūsų darbininkų 
reikalauja parodyti visam pasauliui sykį ant visados, kad tų do
rybių negalima nupirkti pinigais, suteptais žmonių krauju.

Todėl męs visi ir prašome Amerikos tautos vardan žmo

niškumo ir tikros neutrališkumo dvasios, prašome kiekvieno sky
rium, Kaip ir visos tautos, padaryti visą, kokią tik galima, įtekmę 
ant fabrikantų ir darbininkų Suvienytų Valstijų, užimtų išdirbime 
parako ir kulkų kuriai bent iš kariaujančių šalių, užbaigti išdirbi
mą, pardavimą ir siuntimą panašių materialų.

Męs apeliuojame į jus ir į kiekvieną skaitytoją padėti mums 
gelbėti musų brolius nuo tolymesnio naikinimo. Lai visi ameri
kiečiai drąsiai sustoja tame tvirtame pasiryžime akyvaizdoje mū
sų atsakomybės.

Pirmiausia męs turime sustabdyti išdirbimą ammunicijos 
dėl pelno ir tokiu būdu užbaigti savo dalyvavimą šioje karėje.

Tuomet męs galime jau spirti Europą paklausyti mūsų rei
kalavimo taikos. Lai pasibaigia jūsų darbas prie parako, šrapne
lių ir kanuolių.

Tegul išsipildo jūsų valia rezoliucijose jūsų draugijų, atsi
šaukime į vietos laikraščius, veikime jūsų bažnyčių, laiškuose į at
stovus publiškuose ofisuose.

Mūsų dalyvavimas karėje turi dabar jau užsibaigti tr tuo
met mūsų įtekmė varde teisingumo ir teisės gali padėti užbaigti 
karę.

Lėšos šie apgarsinime htisvanoriai sasidarė iš smulkių aukų tų žmonių, kurie veikė iš žmoniškumo, tefainrnmo ir tikro pa 
trietiŠke geismo, kad šioji taiką mylinčioji šalis neimtų tiesiog! nie ar netiesioginio dalyvumo tolygesniame naikinime gyvasčių 
h* žmonių turto.

REZOLIUCIJA, PO KURIA PASIRAšfe LEIDĖJAI,

SANKCIONAVĘ ATSILIEPIMĄ J AMERIKOS TAUTĄ

ČIŲ, UŽGIRIAM ŠĮ ATSIŠAUKIMĄ Į AMERIKOS TAUTĄ,

PRAMONININKUS IR DARBININKUS NEGAMINTI, NE

PARDUOTI, NEEKSPORTUOTI PARAKO, ŠRAPNELIŲ, IR

KULKŲ IR KITOKIŲ KARĖS REIKMENŲ KARIAUJAN-

CHOR.GIO P1NELL1, Publisher,

newspaper.

(Tąsa

S ten gk i mes palengvinti žmonių kentėjimus ir gyvastį
išlaikyti, o neprisidėti rie naikinimo jos

Publisher, 
newspaper.

Polish newspaper. 
Publisher,

Publisher, 
Italian newspaper. 
CO., Publishers,

B. K. KOHANY1, Publisher, 
Szabadsag, Huugfua.n newspaper.

I.E3N BURSTEIN, Publisher, 
BrookIy n-Brownuville Post, Jewish newspaper.

F. CURZ1O A CO., Publishers, 
L’Eco del Rhode Island, Italian newspaper.

BR. ZELSK1, Publisher, 
Motyl, Poliau newspaper.

REV. ZALTAN KUTHY, Ph. D., Publisher, 
Reio. rnatu* l.irawa, Hungarian newspaper.

JAMES D. CAPCRASOE, Publisher,

Treasurer.
Swedish newspaper.
DESSENFFY, Publisher, 
newspaper.

ČIOMS EUROPOS TAUTOMS IR JAPONIJAI”

“MĘS, IŠLEIDĖJAI ŽEMIAU ĮVARDINTŲ LAIKRAš

VINCENT A- M. MORMLLŲ Publisher, 
Marconi Talegrapa, IUUums newspaper.

V. J. NEMEC. Publisher.
Slovensky Pokrok, Sievak newspaper.

VINCENZO D’ANITA, Publisher,
11 Messaggero di Pntersen, Italian newspaper.

W. A. MAZUR. Publisher,
Telegram Codzienny, Polish newspaper.

LOUIS GERSON, Publisher.
Philadelphia Jewish Morning Jeumal.

REV. LAD. HORSANYI. Publisher.
Amerikai Magyar Raforruatuaak Lapja, Hun
garian newspaper.

F. WANDEL, JR., Publisher, 
Ameryka, Rut-enmn

P. S. Mun IANARO, Publisher.
L'Osaervatore, Itali

P. S. YorJoSKY, Publisher.
Freie Arbeiter .Stirnine, Jewish newspaper.

WILLIAM WENDT, Publisher, 
Pizyjuciei Ludu, Polish newspaper.

D. O. DIVEY, Publisher, 
Glynipta, Greek newspaper.

PROF. A. COLLETTA, Publisher,
11 Gazzettino. Italian newspaper.

. AFIFA KARAM, Publisher, 
Ii.e New World, Arabic newspaper.

REV. CARMELO DI SANO. Publisher.
La Croce, Italian newspaper.

B. STRZELECK1, Publisher, 
Siowo Poiskie, Polish newspaper.

ACHIEBER PRESS ASSOCIATION, Publishers, 
Hatoren, Hebrew newspaper.

PASQUALE MATULLO, Publisher, 
L’Oia, ft al .an newspaper.

SAMUEL J. ROSEN. Manager, 
Der Y Yiddrsa newspaper.

S. J. TYBUBSK1, Publisher.
Praca, Pol a.i newspaper.

N. G. BADRAN, Publisher, 
rhe Eagle, Syrian newspaper.

JOSEPH ISOLA, Publisher,
L’ltahano in America, Italian newspaper.

ISRAEL FR1EDKIN, Manager, 
Der Amerikaner, Yiddish newspaper.

V. YAK! IS, Manager, 
Kova, LiUiUan.an newspaper.

HARRY E. GUARASCI, Publisher, 
L .ad.rciia-nte Ui Syracuse, Italian newspaper.

TI’E^FIL WASOW1CZ, Publisher,
I a../Ola, Palata newspaper.

J. STFIK & H. Z1ND. Publishers,

ADOLPH HELD, Manager,
Pi..lad.-'pCji Jewish Daily Forward.

T. B FRIEDSON, Manager, 
Boston Jewish American.

JOSEPH BRUNO, Publisher.
Mastio Paolo, Italian newspaper.

STEPHEN M. NOWACZYK, Publisher.
Gwiuzda, Polish newspaper.

H F. ROY, Publisher, 
Petit Journal, French newspaper.

MARTIN H1MLER, Publisher,
Magyar Banyaszlap, Hungarian newspaper.

F. S. MARINARO, Publisher, 
L’Eco Colonial# del New England, Italian 
newspaper.

Ki. KOZLOWSKI. Pnbllsher,
Gazeta Tygodniowa, Polish newspaper.

CORNELIUS H. LONT, Manager, 
Het Oosten, Hollandish newspaper.

FHIL. NARDONE, Publisher, 
La Voce del Bronx, Italian newspaper.

JACOB MARINOFF, Publisher, 
Big Stick, Jewish newspaper.

M. A MOKARZEL, Publisher, 
Al-Hoda, Arabic newspaper.

D. MARNL1O A SONS, Publishers, 
11 Progresas, Italian newspaper.

J. VINCENT LABATE. Publisher,
La Vita Eeoaomica, Italian newspaper.

BRAZ DE SOUZA. Editor A Publisher, 
As Novidades, Portuguese newspaper.

S. M, NAGY, Publisher, 
Kepes Tudosito, Hungarian newspaper.

J. E. LAMBERT, Publisher,
Le Supplement, French newspaper.

ALBERT TARCH1ANI, Publisher, 
U Cittadlno, Italian newspaper.

ADOLPH HELD, Publister, 
Zukunft, Yiddish newspaper.

A. B. STRIMAITIS, Secretary, 
Tevyne, Lithuanian newspaper.

FRANK DE FEO, Publisher, 
La Verita, Italian newspaper.

F. DAHMEN, Manager, 
Vart Land, Swedish nswspaper.

FETER SCHMUKLER, Publisher, 
Volhsadvocat, Jewish neswpaper.

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUB. SOCL, 
Publishers, Laisve, Lithuanian newspaper.

JOSEPH J. YABROUD1, Publisher, 
Al-Sahhat, Arabic newspaper.

BEV. D. A. ROCCA, Publisher.
Ln VariU in Carito, Italian newspaper.

L. D’AMANDA, Publisher, •
La Tribūna di Rochester, Italian newspaper.

JOSEPH LUSSIER, Publisher, 
La Justice, French newspaper.

JOHN JACHETTI, Publisher,
Il Bollettino, Italian newspaper.

JOSEPH SMOTCZYNSKI, Publisher, 
Gazeta Buffaloska, Polish ncu spaper.

D. R. VOMBY, Editor & Publisher, 
Literatur un Leben, Yiddish newspaper.

G. D. BERKO, Publisher, 
Amerikai Magyar Nepszava, Hungarian news
paper.

MONSIGNOR A. ARCESE, Director, 
Bollettino Mensiie, Italian newspaper.

AXEL FREDENHOLM, Editor & Publisher, 
Osterns Veckoblad, Swedish newspaper.

M. S. GADOL, Publisher,
La America, Spanish-Hebrew newspaper.

A. B. KOLLER, General Manager, 
Amerikai Magyar Hirlap, Hungarian news
paper. *

GOFFRERTO CARYANI, Publisher, 
La Stampa, Italian newspaper.

JACOB GINSBURG, Publisher, 
Jewish World.

S. BADDOUR, Publisher, 
Al-Bayan, Arabic newspaper.

CHARLES K. JOHANSEN, Publisher, 
Nordstjernan, Swedish newspaper.

J. J. DEMORO, Publisher, 
La Rifortna, Italian newspaper.

FRANK BOKORY, Publisher, 
Amerikai Magyarsag, Hungarian newspaper.

VICTOR E. POMERANZ, Editor A Publisher, 
Jewish Progress.

RAFAEL VIERA, Publisher, 
La Prcnsa, Spanish newspaper.

L. BENED1K, Publisher,
Clas Nut oda, Slovenian newspaper.

S. MATUKO, Manager, 
La Paiola cattolica, Italian newspaper.

CHARLES A. BICZAK, Publisher, 
Slovensky Obzoi, Slovak newspaper.

L. F. WAZETER, Publisher, 
Tygodnik Poisxi, Polish newspaper.

PROF. V. GIORDANELL1. Publisher, 
La Colonia. Ital'an newspaper.

JOSEPH STETKEW1CZ. Publisher, 
Svoboda. P.uti.enian newspaper.

J. A. HARPET, Treasurer and Secretary, 
New Yorkin Uutisct, Finnish newspaper.

S. MAIDANSKEY, Publisher, 
Russian He. aid.

ISRAEL FRIEDK1N. Manager, 
Jewish Morning Journal.

JOSEPH CULLINO,
11 Corriere d’ltalia,

JAPANESE TIMES
Japanese Timas.

JOHN MILANO, Publisher, 
La Montagna, Italian newspaper.

S. EFINAFF, Publisher, 
Life and Laughter, Russian newspaper.

E. M. GRELLA, Secreatry, 
Telegrnfo, iatlian newspaper.

HERMAN VIRAG, Treasurer, 
Szabad Sajto, Hungarian newspaper.

ARTHUR REICHMANN, Publisher, 
New Jersey Herald, Hungarian newspaper.

N. CARCIANA. Publisher,
La Libia, Italian newspaper.

JOHN F. SAMBOR3KI, Publisher, 
Strum ion, Polish newspaper.

HERMAN BERNSTEIN, President, 
Philadelphia Jewish Day.

E. M. GRELLE, Treasurer, 
Telegrafo, Italian newspaper.

M. PASVOLSKY, Publisher, 
Russkoye Sieve, Russian newspaper.

HERMAN BERNSTEIN, President.
The Day, Jewish newspaper.

PASQUALE DI MEZZO, Publisher.
11 Messaggere, Italian newspaper.

JOINT BOARD OF CLOAK AND SKIRT MAK
ERS UNION, Publishers,

The New Post, Yiddish newspaper.
ONORIO RUOTOLO, Publisher, 

Il Fuoco, Italian newspaper.
E. WEINBERGER, Manager,

Magyar Hirlap, Hungarian newspaper.
PROF. E. SPINAL. Publisher, 

La Luao, Italian newspaper.
PETER SCHMUKLER. Publisher.

Philadelphia Jewish Warholt.
ACHILLA P. FALAUGO, Publisher.

11 Bastone, Italian newspaper.
MONFOON JUNG, Publisher, 

Chinese Republic News.
E. M. GRELLA, Secretary,

Il Giornale Italiano, Italian newspaper.
PETER SCHMUKLER, Publisher, 

The Jewish Daily Warheit.
IVAN KRESEC, Publisher A Edlter, 

Novi Hrvat, Croatian newspaper.
M. 5ISCA, Publisher, 

La Follia di Naw York, Italian newspaper.
L, E. MELLER, Publisher, 

Jewish Leader.
ANTONIO PISANI, Publisher, 

La Forche Caudme, Italian newspaper.
D. KOUTSOUKALIS, Publisher, 

H’Nikh, Greek newspaper.
A. V. CROCCO, Publisher,

Il Progresee Italo-Americano, Italian news
paper.

ADOLPH HELD, Publisher, 
Jewish Dally Forward.

VINCENZO TERRACCIANO, Publisher, 
La Forbice, Italian newspaper.

P. ACELRAD, Publisher, 
Steaua Noastra, Roumanian newspaper.

A. BARTOLINI, Publisher, 
L'Era Nova Umoristica, Italian newspaper.

KUNG Y. SANG, Editor, 
Chinese Reiorin News.

MICHAEL M. BARTA, Editor & Publisher, 
Lorain Es Videko, Hungarian newspaper.

LOUIS V. SZYPERSKI, Publisher, 
Kuryer Kalolicki, Poliso newspaper.

PIETRO JACOVIN1, Publisher, 
ll Mattino, Italian newspaper.

A. MILUKAS, Publisher, 
Žvaigžde, Litnuanian newspaper.

JOHN R. PALANDECH, Publisher, 
Jugosievia, Servian newspaper.

AUGUST ST1EBER. Manager, 
Dz.enn.'k Pols/.i, Polisu nei. spaper.

ALEXANDER ZAMBORY, Editor & Publisher, 
I- uf> goUonsug, Hungaiian n.\. spapor.

REV. JOSEPH HANULYA, Editor, 
Rusin, Rutneman newspaper.

E. FA1.CIDIA, Publisher,
11 Telogralo, Italian newspaper.

CHARLES R. HOSENGUIST, President.
Osterns Vcckoblad, Swedish newspaper.

B. ALTER. Publisher,
Jewisn Criterion, Jewish-English newspaper.

A. RODE, Secretary, 
Golos 1 ruda, Russian newspaper.

NAT H. STRAUSS, Business Manager, 
Pennsylvanski Gornik, Polish newspaper.

EUGENE HWOZDYK, Editor & Publisher, 
Hirnyk, Rutlicnian newspaper.

PEPRTONE A PONER, Publishers, 
. Risvogiio Coloniale, Italian newspaper. 
ALEXANDER J. PIEKUTOWSKI, Editor, 

Kronika, Polish newspaper.
STEPHEN GYONGYOSY, Publisher.

Magyar Vilag, Hungarian newspaper.
J. E. CHUDATSIK, President, 

Ludovy Donnik, Sievak newspaper.
JOHN J. BARC, Manager, 

Rakord Codzienny, Polish newspaper.
AXEL. ROSENLUND, Manager, 

Skandinavia, Swedish newspaper.
MICHAEL SAGGESE, Secretary, 

La Tribuna, Italian newspaper, 
LEAVITT & RUBENSTEIN, Publishers, 

Boston Jewish Voice, Yiddish newspaper.
JOHN F. MORGAN, Manager, 

Jednesc, Polish newspaper.
VILVIO LIBERATORE, Publisher, 

L'Opinione del Popolo, Italian newspaper.
JOHN H. URBAN, Publisher, 

American Slavonic Gazette, Slavok newspaper.
JOSEPH BALTRUŠAITIS, Publisher, 

Dilgeles, Lithuanian newspaper.
N. A. PACELLA, Publisher, 

La Stella DTtalia. Italian newspaper.
JEWISH RECORD CO., Publishers.

Jewish Record, Jewish newspaper.
A. C. VIEIRA, Publisher.

©’Independents, Portuguese newspaper. 
VINCENT DMOWSKI, Editor, 

Gornik Polskk Polish newspaper.
A. S. COLLINI, Editor,

11 Minatore, Italian newspaper.
C. E. LINDSTONE, Publisher, 

Skandia, Swedish newspaper.
JOHN H. URBAN, Publisher, 

Amerikansko Slovensky Svet, Slovak news
paper.

J. OSKALA, Publisher, 
Straz, Polish newspaper.

D. BASILE, Publisher,
Araldo di Auburn, Italian newspaper.

M. PORWIT, Publisher, 
Gornik, Polish newspaper,

FLAVIO PASELLA, Publisher, 
La Sardegna, Italian newspaper.

NOE HAMELEY, Manager, 
Le Cltoyen, French newspapsr* „

A. A. TURLSON, Publisher, 
Svea, Swedish newspaper.

E. LO PRESTI, Publisher,
La Tribuna del Popolo, Italian newspaper.

A. WEIDENTHAL, Publisher,
Jewish Independent, Jewish-English newspaper.

A. CAPECELATRO, Editor & Manager, 
11 Pensioro Italiano, Italian newspaper.

A. ANTELL, Publisher,
Finska Amerikanai en, Swedish newspaper.

REV. THOMAS TERLIZZI, Publisher, 
Bollettino Parroccniale, Italian newspaper.

W. L. BOURQUET. Manager,
L wp.nion Dubuque, Fiencn newspaper.

FRANK RUSZKIEW1CZ, Publisher,
Dzienmk dla Wszy-stkich, Polish newspaper.

ANGELO SEARPA. Publisher, 
La Luce, Italian newspaper.

CHARLES J. URBAN, Publisher, 
wnista, Polish newspaper.

F. RCS1N & WILLIAM SHUBIN, Editors, 
Stra.idneeks, Lettish newspaper.

JAMES V. DOMARUNNA, Publisher.
Gazzetta del Massachusetts, Italian newspaper.

D DIACOUMOPOULOS, Publisher, 
Dcmonios, Greek newspaper.

CORNELIUS RAELSTRA, Publisher, 
De Telegraaf, Holiandis.i newspaper.

A. LEWANDOWSKI & BRO., Publishers,
Gazeta Ludowo, Polish newspaper.

1TALO-AMERICAN PUB. CO., Publishers.
L.’l talo-Americano. Italian newspaper.

OSCAR E. LINDBORN, Publisher,
Svenska Veckobladet, Swedisn newspaper.

W. PIETKIEWICZ, Publisher,
Tygodnik Gorniczy, Polish newspaper.

JOSEPH SANTELLA, Publisher,
Corriere del Connecticut, Italian newspaper.

MATTHEW FIITTO, Manager, 
Poiijan la..ti, Fmnisa newspaper.

PETER KIRYLUK, Publisher,
New Life, Ruteeninn newspaper.

LUIGI FINOCCHIARO, Publisher & Editor, 
U.a-c. i-E, Italian newspaper.

JOHN ,lz-«Ti)AN, Publisher,
Narodna W»tk> Ruthenian newspaper.

R. CANUDO. Puhbnhęr, 
Sicilia, Italian newspaper.

REV. ERNES! PORZSOLT, Publisher.
Johnstowni Hirado, Hungarian newspaper.

S. A. DANGEL, Publisher,
The. Nationalist, Polish newspaper.

GERARDO BALZANO, Publisher, 
La Stampa, Italian newspaper.

A. A. HADDAD. Publisher,
As-Sayeh, Arabic newspaper.

S. DI LEO, Publisher.
La Spazzine, Italian newspaper.

THEODORE PISCHOK, Publisher,
Svit, Russian newspaper.

JOHN J. ROUGETTL Publisher,
La Vorita, Italian-English newspaper.

WEGWEISER PUBLISHING CO., Publishers,
Der Wegweiser, Yiddish newspaper.

M. MANCELLIERE, Publisher, 
La Trinacria, Italian newspaper.

ALEXANDER GONDOS, Publisher,
Bridgeport, Hungarian newspaper.

A. M. LIEBLING, Publisher,
Jewish Progress, Jewish newspaper.

S. F. NOTON, Publisher,
II Frustino, Italian newspaper.

MORRIS SESKIND, Manager A Editor, 
Jewish Labor World, Jewish newspaper.

L. J. TUPY. Publisher, 
Slavie, Bohemian newspaper.

C. G. PETHERSON,
Missions Wannen,

ALEXANDER VON
Otthen, Hungarian

H. DURANTE, Publisher,
L'ltalia, Italian newspaper.

LOUIS S. BERLIN, Publisher,
The Sentinel, Jewish-English newspaper.

O. G. MELARAGNO, Publisher,
La Voce del Popolo Italiano, Italian newspaper.

DR. A. PESSENLEHN F.R, Managing Editor, 
MagyaiOK Vasa.napja, Hungarian newspaper.

J. E. CHUDATSIK, President,
I . itoliche Slovensky Noviny, Slovak news
paper.

ABRAHAM M. LIEBLING, Publishei, 
Jcwisu Daily Press, Yiddish newspaper.

P. SWICKOS, Publisher, 
D>augaa, Lithuanian newspaper.

JOHN R. PALANDECH, Publisher, 
United Servian, Servian newspaper.

HARRY A. P1LSKY, General Manager, 
Daily Jewish Courier, Yiddish newspaper!

ANDREW P. DUEG, Publisher, 
Do Detroitcnaar, Flemish newspaper.

JULIUS FODOR, Publisher,
Magyar Ujsag, Hungarian newspaper.

J. CARMAN, Publisher,
Lekarz Domowy, Polish newspaper.

E. A. M. DAHN, Secretary, 
De Hollandscae Amcrikaan, Hollandish news
paper.

J. E. CHUDATSIK, President, 
Slovensko Americky Dennik, Sievak aews- 
paper.

JOHN J. BARC, Manager, 
Polonia, Polish newspaper.

JOHN R. PALANDECH, 
Balkan World, Servian

W. FREN, Editor,
Polonia Na Wschodzie,

GIUSEPPE FARINASCI,
La Capitate, Italian newspaper.

E. A. BUONPONE, Publisher,
II Cittadino Italo-Americano, Italian news
paper

VICTOR AI.SKI, General Manager, 
Haslo Polski, Polish newspaper.

SYLVESTER TAMBURELLA, Publisher, 
I) Corriere dell’Ohio, Italian newspaper.

T. POTCHYNOK, Manager, 
Robitnyk, Ruthenian newspaper.

M. BERGH EGE, Manager, 
De Calvinist. Hollanuish-English newspaper.

M. SPITZ, Publisher, 
Jewish Voice. Jewish-English newspaper.

E. LO PRESTI, Publisher,
11 Messag (ero d'Worcester, Italian newspaper.

American Israelite, Jewish-English newspaper.
N M. DIAB, Publisher, 

Daily Mirror, Syrian newspaper.
JOHN COTTONE, Editor,

11 Pensiero, Italian newspaper.
HENRY GEER1NGSEN. Publisher, 

De Hope. Hoilandish newspaper.
C. A. BRANDES. Publisher.

Jewish Daily Press, Jewish newspaper.
J. ASENKO. Publisher, 

Dz.icnnili Ludowy, Polish newspaper.
C. ANDERSON, Manager,

Chicago Bladet, Swedish newspaper.
J. ASENKO Publisher, 

Bicz Bozy. Polish newspaper.
C. A. PETTKOSK1, Publisher, 

Telegraf, Polish newspaper.
W. HAVEN, Manager,

National Slovak Daily, Slovak newspaper.
LUIGI CAROBURI, Publisher, 

El Figaro Italiano, Italian newspaper.
ERNEST VALENTINE, Publisher, 

International Music and Drama, Italian news
paper.

JOE C0NFORTO, Editor & Publisher, 
La TriLuna, Italian newspaper.

A. D. DOMENICA, Editor & Publisher, 
Il Cristiano, Italian newspaper.

A. A. LIND, Editor & Publisher, 
Superior Posten, Swedish newspaper.

FRANK M. DELATCH. Editor & Publish.!-, 
Narodnl Vestnik, Slovenian newspaper.

ALBERT L. KING, Publisher, 
Skordemannen. Swedish newspaper.

J. P. DEO. Editor A Publisher, 
L'Osservatore. Italian newspaper.

M. J KOKKONEN Publisher, 
Paivalehti, Finnish newspaper.

N. P. OLSON. Editor & Publisher,
Svenska Roman Bladet, Swedish newspaper.

EDI. SULO, Editor, 
Sosialisti, Finnish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher,
Qvinnaa och Hemmet, Swedish newspaper.

LOUIS FADANELLI, Editor & Publisher, 
Corriere del Fopolo, Italian newspaper.

NELSON T. THORSON, Editor & Publisher, 
Omaha Posten, Swedish newspaper.

M. F. BRZEZICKI, Publisher,
Polak W Ameryee, Polish newspaper.

L. C. LUNN, Editor & Publisher, 
Vaegtaron, Danish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher,
Kvinden og Hjemmet, Norwegian newspaper.

GEORGE A. PETTERSEN, Publisher,
Superior Tidende, Norwegian newspaper.

TONYDE HAAS, Publisher.
De Vrije Hollander, Dutch newspaper.

T. E. VOD1CKAR, Editor, 
Ceska Zena, Bohemian newspaper.

VASIL STEPHANOFF, Editor & Publisher, 
Naroden Gias, Bulgarian newspaper.

THEODORE KALEFF, Editor, 
Svoboda, Bulgarian newspaper.

JOSEPH CORTI, Publisher, 
La Parola del Socialist!, Italian newspaper.

VINCENT BUDR0V1CH. Editor & Publisher, 
Hrvatski Narod, Croatian newspaper.

MARTIN V. KONDA, Editor ,* Publisher, 
Glue Svobode, Slovenian newspaper.

A. WIELOW1EJSKI, Edlter A PubitaUr. 
Jutrzcnka, Polish newspaper,

G. BOGDAN Y, Editor,

P. M. SCHOENEN, Editor & Publisher
Il Pensiero, Italian newspaper.

HENRY GREENFIELD, Publisher.
East and West, English-Jewfsh newspaper.

EVANGELI3TEN, Norwegian newspaper. 
GEORGE C. RUTIS Publisher,

Radnicka Straza, Croatian newspaper. 
SZIANDAR POLSKI, Polish newspaper. 
T. E. VCDICKAR. Editor,

Hlas, Bohemian newspaper. 
AUTTAJA, Finnish newspaper.
A. C. MURIBELLI, Editor A Publisher, 

Minatore Italiano, Italian newspaper,
M J. KOKKONEN, Publisher.

Siirtolainen, Finnish newspaper.
C. J. LARSON. Editor A Publisher,

Minnesota Stats 1 idning, Swedish newspaper.
M. 1A1RO, Publisher,

The Patrie, Greek newspaper.
CH. DAMASIUS, Editor A Publisher, 

Saloniki, Greek newspaper.
CLAUDET DUNLAP, Publisher, 

Svenska Posten, Swedish newspaper.
ISADOR S. HORWITZ, Editor A Publisher, 

Milwauker Wochcnblat, Jewish newspaper.
JEH1EL D. LIEBLING, Editor A Publisher, 

Chicago Jewish Times.
DR. DAZ NOVAK, Editor A Publisher, 

Sipy, i Bohemian newspaper.
S. MARGOLIES, Editor A Publisher,

The Jewish World
SWAN J. TURNBLAD, Editor A Publisher, 

Svenska Amerikanska Posten, Swedish newa-^ 
paper.

ALESSANDRO MASTRO VALERIO. Editor, 
La Tribuna Italiana, Italian newspaper.

STANLEY P. TANANEVICZ, Ed. A Publiabor^ 
Katalikas, Lithuanian newspaper.

J. WORZAI.LA, Editor & Publisher, 
Gwiazda Polarna, Polish newspaper.

K. GUG1S, Publisher,
Naujienos, Lithuanian newspaper.

W. B. W1NGEIN, Editor, 
Nya Wecko Posten, Swedish newspaper.

JOSEPH AD. TROJAN. Editor A Publisher, 
i\o*e Smc-iy, Uouunian newspaper.

ERIK DAHLH1OLM, Editor, 
Veckobiadet, Swedish newspaper.

JAMES J. VAN PERNIS, Editor, 
De Neuwe Cou.ant, Hollandish newspaper.

LOUIS NOVAK. Publisher, 
St. Louiske Listy, Bohemian newspaper.

V. GIULIANO. Editor A Publisher, 
La Tribuna Italiano d'America, Italian nsWi| 
paper.

J F STRASS, Editor A Publisher.
I'reinad, Norwegian newspaper.

F. A. EMENSON, Editor A Publisher, 
Iron County Neus, Italian newspaper.

COLOMAN KALDOR, Editor A Publisher.
St. Louis Es Videke, Hungarian newspapor.

A LANGELAND, Publisher, 
Oiue Toecomst, Hollandish newspaper.

GEORGE KEMENY, Editor A Publisher, 
Dongo, Hungarian newspaper.

HEYRMAR KUYPERS, Editor A Publisher, 
De Volksstem, Houandish newspaper.

PHILIP GADINK, Publisher, 
Giasdo, Slovenian newspaper.

ANDREW G. JOHNSON, Editor A Pubiiabar, 
Svenska Folkete Tidning, Swedish newapoipg|||>

N ER1POD1, Editor A Publisher, 
La Stella, Italian newspaper.

E L. MENGSHOD. Editor A Publisher, 
Gaa Paa, Norwegian newspaper.

J. N. ZAZZARA, EJitor A Publisher, 
New Guide, Italian newspaper.

JOHN SOUKUP. Publisher.
Vlastenec, Bohemian newspaper.

S. H. WORZALLA, Editor A Publisher 
Rolnik, Polish newspaper.

EMIL SEAMPORRINO, Editor, 
L’lntemcrato, Italian newspaper.

GEORGE H. KAUFMAN, Publisher, 
The Jewish Journal.

REV. R. KLAFKOWSK1, Editor, 
Ognisko Domowe, Polish newspaper.

F. HUROP, Editor A Publisher, 
Social-Dcmokraten, Danish newspape

TARCA! LUJE, Publisher, 
Vilagossag, Hungarian newspaper.

J. G. GEGUŽIS, Publisher, 
Keleivis, Lithuanian newspaper.

ALEXANDER GUMBERG, Publisher, 
Novy Mir, Russian newspaper.

J. A. ADAMS. Publisher A Editor, 
Il Corriere, Italian newspaper.

PUBLISHER, La Voce del Popolo.
Italian newspaper, Detroit, Mien.

JOSEPH B. POLONSKY, Editor.
Russian Life.

PROF. JOHN De IORIO, Editor, 
Scintilla Elettrica, Italian newspaper

FANCU R)MAN, Publisher,
Desteaptate Romane, Roumanian newapapMV

parašų ant šešto puslapio, 'septintoj
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VIETINESZINIOS. KS "SS“’1 į".Š
17 d. balandžio plačiai pa

garsėjęs “Aido” choras ren
gia Tautiškame Name teat- 
i ą ir koncertą.

Pradžia 8 vai. vakare.
Visi brooklyniečiai užten

kamai žino apie aidiečių vei
kimą, nes jie savo dainomis 
mus visus linksmina. Taigi, 
kiekvieno brooklyniečįo 
priedermė atsilankyti ant te- 
atro-kcncerto-baliaus.

Dainuos “Aido” choro 
merginų choras, paskui miš
rus, grąjins ant smuikų ir 
bus sulošta “Žilė galvon— 
velnias vuodegon”.

Įžanga tik 25 c.

New Yorke pradėjo siaus
ti epidemija influencija. Pa
gal pranešimą sveikatos de
partment*) pereitą savaitę 
mirė 103 žmonės viršaus.ne- 
gu užpereitą savaitę. Perei
tą savaitę mirė 550 žmonių 
daugiau, negu tuo pačiu lai
ku pereitais metais.

su-

SPECIJALIšKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNES
trumpai.

Pertraukose puikiai pade
klamavo jaunos mergaites.

’Yncnm buvo mažai—apie 
100. Prie kuopų prisirašė 
keliatas naujų narių. Tuo- 
mi viskas ir užsibaigė.

Liutkų Kazys.

New Yorko valkatos nela
bai bijo policijos. šiomis

jos departnientas gavo nuo 
valkat’i grasinančių laiškų, 
kad jis nestatytų apie 1 ave
nue ir 17 gatvę policistų. 
Tankiai būna ant daugumos 
namų durų kraida užrašyta: 
“Ši vieta ne dėl policijos. 
Prasišalinkite iš čia kuogrei- 
čiausia”.

Mat, tos vietos gyventojai ( 
padavė policijai skundą, kad 
valkatos nuolatos užpuldinė- 
j' ont j-u.nų mergaičių. Po
licijos departnientas pastate 

1 policistus. !
Bet kas akyviausia, kad

valkatos spėjo viena |x>licis- troškiuose kambariuose be- 
kazyriuodami. Gal tuomet 
ir girtuokliavimas sumažė
tų.

Šilas didelis 
riausia tiiūba 

Gv^rancija ant

500. šitas puikus Armonikas turi 
21 perlinį raktą, 8 perlinius basus. 
Išduoda gražiausi balsą. Vertas 
$16.00, tik už $8.50.

401. Tos pačios rūšies armonikas 
su 21 perliniu raktu, 12 perliniais 
basais, plieniniais viduriais, verta 
$25.00 už $14.50.

Gram a fonas su ge- 
vertas $40. už $15. 
10 metų.

Męs užlaikome daugybę Armonikų, Mandalinų, Smuikų, Balalaikų, 
Gitarų ir t. t. Taipgi visokių rūšių Victor ir Columbia Gramafonų. 
Turime lietuviškų rekordų ir visokių kitokių.

Mūsų tikslas yra užganėdinti kosturnierius.
K A i ALOGĄ. SIUNČIAME DYKAI!

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street, Dept. M., New York City,

Būtų geriau, kad rašytumėt laiškus rusiškoj kalboj.
Pastebėtinai geras tavoras ir ypatingai žemos kainos.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

J. C. BROWN
Visiem* gerai tlnomą dakt*rą-«peclj*liBtą, kuris p*«»kmingal gydė ligoniu* p®r met*a, dabar 

UžDYKĄ PR ADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS «ek«nčiomi* dieaa- 
b:ir-. Nedėlionua, Utarninkais ir Petnyčiomi*.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną ii geriausių Amerikon universitetų ir turi auiuln| medalĮ ui 
• tsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtai: su naujausiomis atebūklbigomls mašinomis. A-spindulią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Bu ja yra permatomas visas žmogau i kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalim* aušinėti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKĮ AS UžSLSENfiJ l’SIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be operacijos.
ŪDOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, karier perda*a n«6ae 
uiimtų čia išdėetyti, gydai* *u geriaveiomie paeekmėniie.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia lig* jū« sergate, bet tuojau# ją permatau, <aip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika Ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jfls ligą 
galima Išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su valetais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija Ir 
ked reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis page boa.

ATMINKITE, JOG Aš IŠGYDAU SUNKIAI SIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau per laiškus, nes te negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti. tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad ai egzaminuoju Ir duodu patartus ligoniams 
DYKAI Nedaliomis, Utarninkaia ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN
50 W. 36 4h St., arti 6=th Ave., New York, N. Y

OFFISO VALANDOS i NEDĖLIOMISi
Nuo 9 tai. ryto iki 12 vai. pietų. Nao • vai. ryte iki S vai. pę piet
Nuo 1 vai. po plot iki 8 vai. vakaro.

sivobijo jį į kokį ten skiepą 
ir gerokai pavaišino.Patrauktas teisman 

bankrūtijęs New Yorko 
bankierius Adolfas Mande- 
lis. Jis pasiliko skolingu 
14 tūkstančių žmonių, kurie 
j jo banką buvo sudėję dau-Į 
giau dviejų milijonų <lolerių.(j:^etį™?ertų.

Centrale Federališka uni
ja pareikalavo, kad New 
į Yorko miestas paskirtų pi- 
1 nigų įsteigimui miesto par-

Puikiausia lietuviams vieta pas

21 balandžio, vakare, Jer- f 
sey City Sąryšio Lietuvių 1 
draugysčių bus konferenci- < 
ją. Visi draugysčių delega-i f 
tai malonėkite į laiką pribū-! 1 
ti. I j

Sąryšio sekret. D. Pilka. C

Mandelį kaltina už tai,kad 
jis, matydamas savo banko 
blogą stovį vis ėmė 
žmonių pinigus. '

nuo

18 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų,Tautiškame Name bus 
Lietuvių Apšvietos draugys
tės susirinkimas. Visi na
riai privalo būtinai atsilan
kyti, nes turime daug svar
bių reikalų.

A. Petraška.

Reikia pripažinti, kad toks 
unijos reikalavimas yra la
bai pagirtinas. Jeigu vi
suose miesto parkuose būtų 
muzika, tai tuomet į parkus 
sutrauktų daugiau publikos, 
ypatingai darbininkų, kurie 
linksmai praleistų laiką ant 
tyro oro. Dabargi daugu
ma darbininkų praleidžia 
vakarus ir šventadienius

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan 
džiai. Salė dė> 
mitingų Nepa
mirškit šio? 
atsakančios 
vietos, o būsit# 
ižganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

Schneider
Sveikatai Broliai

17 d. balandžio L. S. S. 20 
kuopos So. Brooklyne bus 
teatras ir balius. Scenoj bus 
pastatyta du veikalu: “Sve
timas Dievas” ir “Gaila U- 
sų”. Viskas atsibus Colum
bia Hall svetainėj, 73G—3rd 
Ave., kampas 24 gatvės. Pra- 
džia 8:15 vai. vakare. Kvie
čiame visus vietos ir apielin- 
kių lietuvius atsilankyti į 
mūsų parengtą vakarą.

Komitetas.

11 d. balandžio S. L. A. 83 
ir 213 kuopos Tautiškam 
Name parengė prakalbas. 
Kalbėjo pp. V. K. Račkaus
kas ir J. Liutkauskas. Rač
kauskas kalbėjo gana nuo
sekliai, nurodinėdamas Su- 
sivienyjimo tikslą ir nuveik
tus darbus dėl lietuvių labo.i 
Liutkauskas sekė pirmojo! 
kalbėtojo faktus ir juos at-! 
kartojo.

Reikia pastebėti, kad šiuo 
sykiu Liutkauskas išsilaikė 
“džentelmeniškai” ir nekei- £

DYKAI DYKAI DYKAI!
3 mėnesiams duodame išbandymui gramafoną ir 30 geriausių dai

nų, norėdami, kad kiekvienas žinotų mūsų firmą Suvienytose Valstijo
se ir Kanadoj, todėl parduosime “Empire” gramafonus Nl, kurie pir
miau kaštavo $58.00, o dabai- už nužemintą kainą, tai yra už

Apart to duodame 30 
geriausių dainų ir 

albumą kiekvienam 
perkančiam gramafoną.

Duodame ir 
ant išmokesČio 

po $1.00 į mėnesį

Ant iSbandymo vienam mėnesiui 
iškaičius apmokame ir rašytą gvarantiją ant 10 metų.

IŠBANDYMAS* DYKAI!
Reikalauk mūsų iliustruoto katalogo, męs pasiųsime jums dykai.

EMPIRE PHONOGRAPH CO.
Dept. 56, New York City

P. ORLOWSKY
Mūsų įstaiga yra atidaryta kiekvieną vakarą iki 1.0 vai., tetip kad 

New Yorke gyvenantiejie gali užeiti, kada nori.

ŠITA NAUDINGĄ DOVANĄ DUO- A I
43 DAME KIEKVIENAM PIRKĖJUI U I

WARRANTED
20 

YEARS

TIKTAI NUO MŪSŲ FIRMOS GALI PIRKTI GERIAUSI 14 K. GOLD FILLED LAIKRODĖLI 
PILNAI GVARANTUOTĄ. Kam mokėti brangiau, kada nuo mūs gali pirkti už $5.25 ir bus daug geres
nis laikrodėlis, negu pirktas iš kitų firmų ir nėra jokio skirtumo tarp to laikrodėlio, kurio kaina yra 
$25.00 ar 5130.00. Dėl persitikrinimo męs jum prisiusime elegantišką laikrodėlį dengtą trimi viršukais, 
vidutiniško didžio vyrišką ar moterišką, su geriausia1* viduriais, ir apart to laikrodėlio duosime VISIŠ
KAI DOVANAI TAS 25 NAUDINGAS DOVANAS: elegantišką retežėlį su kabučiu, kišeninį peiluką. 
naujos mados revolverį, pypkę, fontaninę plunksną, veidrodį ir šukas, ir kitus daiktus, puikų žiedą, špilką, 
mankietų guzikus kalnierių guzikus, moterišką branzalietą, moterišką laikrodėlį su špilka, britvą, dir
žą. šepetį ir gražų baksuką dėl dziegorians.

Jeigu nori turėti gražų ir gerą laikrodėlį ir ta* augščiau minėtas dovanas, iškirpk šitą apgarsinimą 
ir prisiųsk mums sykiu su savo tikru adresu ir 25 centus, kaipo depozito (stampoms ar sidabrinį kvote- 
rį), kas užtikrins mus, kad jūs tikrai norite pirkti. Taipgi paminėk kokį laikrodė’į nori, vyrišką, ar 
moterišką ir reikalaujamas laikrodėlis, tuojaus bus išsiųstas ir SYKIU ŠIOS 25 GRAŽIOS DOVANOS, 
VISAI DYKAI. Kada aplaikysi ir, persitikrinsi, kad laikrodėlis yra toks kokis garsinamas ir dovanos 
yra visos ir geriausiame stovyje, užmokėsite likusią SUM/X. $5.00 UŽ LAIKRODĖLĮ ir visai mažai už 
persiuntimą dovanų, kurias duodame visai DOVANAI. Kitaip jūs neturit nieko mokėt nei vieno cento ir 
jeigu nepatiks, męs sugrąžinsime jūsų depozitą.

PIRKDAMI TIESIAI NUO MUS NUO DI DŽIAUSIOS AMERICAN KOMPANIJOS, 
GAUNATE GERESNĮ TAVORĄ, NEGU KUR KITUR ir apart to šias gražias dovanas dykai, 
kompanija nieko bendro neturi su kitomis firmomis ir su firmomis iš New Yorko. Duodame 
daiktus, kokius garsiname. (Iš Kanados reikia prisiųsti visus pinigus sykiu su užsakymu).

Visus užsakymus ir laiškus siųskite šiuo adresu:

AMERICAN JEWELRY COMPANY, DEPT, A 667, SAINT LOUIS, MO

BRANGIAUSIS ZMogAUS TuRTa^
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTTEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas.' Tarpe kitų aptickos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas...................... I
Gyvasties Balsamas...................
Nervų Stiprintojas. .. ,50c. ir 
Vaistas del Vidurių.. .60c. ir 
Kraujo Stiprintojas...................
Nuo kosulio................... 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės nroškos..........10c. ir
I’igulkos <lel kepenų........ .
Blakių naikintojas....... 
Del išvarymo soliterio... 
Anatarinas plovimui.........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti inostis................
Antiseptiškas muilas......... ........
Gumbo lašai.....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trej’os Devynieros
taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t L, ■ 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

IfirReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašyrrR.4®'^
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje

laigu jurus brangi yra jūsų sveikata.' Įai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašyda»»/ e*” 
atsilankydam* . lActuinikt} Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, APti.i«r.u..
*£2* Bedford Avenue (Campas North 4-tos catvčs 1 Brooklyn, M. 'Iii

t Akušerkai
e) "

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duoda
me materiją iš tikrų vilnų.

Siūtus ant oredrio padarome 
už $15.00 ir augščiau.

91.00
.75 

1.00 
1.00 

.50 

.50 

.50 
1.00 
.25 
.10 

. • 3.00
.26 
.25 
.50 
.25 

1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų .. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................

Nuo peršalimo...................... ....
Plaukų stiprintojas. .. .25c, ir 
l .inimentas arba Expelleris. .. 

laukų žilinto.......
.leuniat izmo...........50c. ir
lytiškų ligų...........50c. ir
dusulio.................................
kirmėlių...............................

Nuo pl
Nuo lt
Nuo
Nuo
N uo
Antiseptiška niostis...................
Nuo viduriavimo.................... ..
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir
Proškos del dantų.....................
Karpų naikintojas......................

.25 

.25 
.10 
25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1,00 

.60 

.25 

.25 

.20 

.26 

.25

25c.

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gerai pa
siūtą siūtą, nepamiršk mūs**' 
dreso ir Schneider Brolių

SCHNEIDER BROLIAI
236 Grand St,Brooklyn,N.Y

■ PIRMUTINIS LIETUVIUKAS NEW VORKB

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELISKONCERTINIS
TOURNEE

Mika« Petrauskas, pradėjus ii 1S 
apkričio, pasirengė duoti eilę koncar 
ų. Ka« pageidautų koncerto, t*<W 
usižino bu

M. PETRAUSKU,
95 W. Broadway, So. Boston, Um*

M
?J 
«

Pubnltf si kur Woman* Medical 
College. Baltimore. Md

Piwekining'ai atlieku navo darbų prta 
g-fmdvmo, taipgi auteikm vihoVIrb rodai ir 
pageJhų invųirioue inotr ru ligos*.

F. Stropiene,

Žiūronas (padinimo stiklai arba stereoskopas) su 24 paveikslais 
iš Didesęj*- karės ir daugybe kitokių (kaip paveikslas rodo) daiktų viso 
37 daiktai. Tiktai už ................................................................................ $7.00

X GIRDĖS, 103 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Reikalaukite katalogo, priglaudžiant už 2c. štampą jo pasiuntimui.

AR BUVAI KADA NORS
Jeigu nebuvai, tai užnik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS LIETŲ- 

VISKAS KOTELIS NEW YORK CITY
VIEŠBUTIS arba KOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

..ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitokį visoki j 
£ klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VES 
gkių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.
v Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į visas dalia p»- 

Faulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatysčių, k—s kokių reikalauja.
Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit ka’iaat
Mūių antrašas yra tekis:

GEO. BARTASZIUS & CO.
Washingon Street, 61 W. Broadway

New York City So. Boston. Maaa.
Telephone 9537 Spriag

(i

498

GEO. J. BARTASZLUS ir J. P. VVASILiAUCKAS
408 Washington St., 261 W. Broadway

NBvTyORK CITY*eN. y. SOUTH BOSTON. MAM

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

M. & V. Furniture Co
Maliauskas ir Vedžiunas savininkai.

Pirk fomišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvu 
IŠMOK ESČIŲ ARBA Už CASH.

687 - 3 AVE. So. B’klya, N.Y.Telephone 4263 S >uth

šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keriČiuku atrodo didelis sportas. 
Tamist.a gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesČio po $1.00 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

nes jie prekiuoja brangiai. Suba
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą H 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno' 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesČio. jie pigus pas mus.




