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TURKŲ PRALAIMĖJI
MAS DARDANEL-

negu Austrijos ir Vokietijos 
artilerija.

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

MŪŠIAI LATVIJOJE

vėnais, Kelme ir šaukė

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Petrogradas, 2 d. birželio. 

—Rusai paėmė 16,000 belai
svių pakrašty upės Opor, 
netoli S try j. Taip praneša 
rusų generalis štabas.

.ĮIEŠKO AUTORIŲ.
Vokietijoj uoliai platina- 

manifestas “Pasaulis

VOKIEČIŲ PRALAIMe 
JIMĄS 

Paryžius. —
šturmavo ir paėmė stiprią 
vokiečių poziciją į rytus nuo 
Notre Dame de Lorette. 
Prancūzų artilerija užbėrė 
vokiečių pozicijas šrapnelių 
lietum. Paimta daug vo
kiečių nelaisvėn.

Ties Souchez eina

jie uzeme nuo

kuri į 
Pastaruoju laiku vokie- klampino Japoniją į skerso 

čių Zeppelinai labai tankiai j paines su Chinija.

Nuskandinimas Anglijos pasažierinio laivo “Falaba”. Jį torpedavo vokiečiai

VOKIEČIŲ ZEPPELINAI 
UŽPUOLĖ ANT 

r LONDONO.

rnt«r*. as acnnd class matter March 11, 19' l. at post office at the Brooklyn. New York under the Act of March 8 1879

NESUTIKIMAI TARPE 
JAPONIJOS PARTIJŲ.
Tokio, 3 d. birž.—Japoni 

jos parlamente kilo nesuti

40 viorstų atstume nuo 
Vadinasi,

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

sako, kad tarpe Bulgarijos pradžios 
ir Rumunijos įvyko galutina 
sutartis ir greitu laiku tuo- rodo, esanti daug menkesnė, ligišiol neturėję 
dvi valstybi prisidės prie 
karės priešais Vokietiją, 
Austro - Vengriją ir Turki- PREZIDENTAS NORI 

ŠAUKTI KONGRESO EX
TRA SESIJĄ.

Washington, D. C. — Vis 
labiau kalbama, kad prezi
dentas Wilsonas šauks ex
tra kongreso sesiją, kadan
gi dabartis iškėlė daugybę 
svarbių reikalų.

Dienos tvarkoje stovi to-

paaštrėjimas santikių su Liepojaus 70 viorstatstume. 
Vokietija ir liūdnas dalykų 
stovis Mexikoje

ANT VARŠAVOS MESTA 
BOMBOS.

Varšava

Vokiečiai praneša taip- 
pat apie svarbesnius susirė
mimus ties Tytuvėnais, U- 
genais ir Eiriogala.

Bulgarija kariaus tik su 
Turkija. Abiejų šalių ka- 
riumenės viršininkai išdir
ba bendrus pienus.

Bulgarija gausianti nuo 
Rumunijos Dubrudži pro
vinciją.

Italų laikraščiai taip-pat 
Bulgarija ir Ru-

SAKO, RUMUNIJA IR 
BULGARIJA JAU PA
SIRENGUSIOS KARĖN
Paryžius, 3 d. birželio. - 

Dienraštis “Petit Parisien
‘ Naktį, iš 31 d. gegužės 
.ant 1 d. birželio, ant Londo
no pasirodė vokiečių Zeppe
linai ir pradėjo bombas mė
tyti. Išviso jie numetė 90 
bombų. Pasekmės to visko 
— 4 gyventojai užmušti ir 
daugelis sužeistų.

Reikia pažymėti, kad An
glijos valdžia uždraudė lai
kraščiams rašyti apie už
puolimą vokiečių Zeppelinų. 
Dabar laikraščiai gali pa- _ 
duoti tik tas žinias, kurias kimai. Opozicija išreiškė 
Anglijos valdžia oficijališ-|savo neužsitikėjimą dabar- 
kai paskelbia. • i tinei ministerijai, kuri į-

piezius priėmė 
joje 400 kunigų, kurie stoja 
kariumenėn. Jisai palaimi
no juos ir liepė drąsiai ka
riauti.

Daugybė Italijos kunigų, 
klerikų ir net jėzuitų stoja 
kariumenėn.

Berlynas, 3 d. birželio. —
Netoli Židikų (Pakuršėje) 

buvęs didcliausias mūšys 
tarpe vokiečių ir rusų, ži- 

kaip^dikai randasi į pietus nuo

pradėjo pasirodyti ant An
glijos miestų, bet didelių 
nuostolių dar nėra padarę. 
27 d. gegužės Zeppelinai pa
sirodė 35 mylių atstume nuo 
Londono, o dabar jau ir 
Londoną pasiekė.

Londono gyventojai labai 
persigandę, kad vokiečiai 
atlėkė pas juos į “svečius”.rei-, _________

mas
apsiliejo krauju”.

Kapitalistų spauda uoliai 
jieško autoriaus to manifes
to, kuris pasidarė taip po- 
pulerišku.

“Berner Tagwacht”, kai
riųjų socijalistų dienraštis, 
sako, kad autorius to ma
nifesto yra nariai vokiečių 
socijaldemokratų partijos.

Kuršo 
esanti

The Lithuanian semi-weekly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

(inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y.

kada įsikišo į karę Italija. 
Vienok karei pasibaigus, 
soči jaldemok ratai iš visų 
.spėkų priešinsis naujų šalių 
užgrobimui, ši karė veda
ma tik apsigynimui, bet ne 
užkariavimui.

Kada kalbėjo tautininkas 
Shiffer, tai socijaldemokra- 
tas Liebknecht jį perkirto 
ir sušuko, kad tasai vyras 
gina kapitalistų interesus. 
Reichstage kilo triukšmas. 
Atžagareiviai ir liberalai 
pradėjo šaukti, kad Liebk- 
nechtas esąs “raudonas dur
nius”, kad jį reikią išmesti.

Iš visko matyt, kad Vo
kietijoj jau baigiasi vienybė 
tarpe socijaldemokratų ir 
buržuazijos partijų.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
RADOMĄ.

Sulyg neoficialių praneši
mų rusų kariumenė apleido 
miestą Radoma (Lenkijoj). 
Radomas yra gana drūta 
tvirtovė, į pietus nuo Pilica 
upės ir 70 viorstų nuo Var-

LAUKIAMA, KAD GRA
FAS BERNSTORFF 
PATAISYS SANTI

MUS.
Vokietijos ambasadorius 

grafas Bernstorff šioj sere- 
doj matėsi su prezidentu 
Wilsonu. Manoma, kad 
Bernstorffui pavyks sutai
kinti Ameriką su Vokietija.

Liepojaus. 
jau ir dalis 
tai nemaža, 
vokiečiais.

munija greitai kariaus
Tūlas Rumunijos profe-‘ džiausiąs mūšys 

sorius aprokuoja, kad Ru 
munija galinti išstatyti ka 
rėš laukan apie milijoną ka 
reivių.

varosi
e už-

AUSTRŲ ORLAIVYNAS 
BOMBARDAVO JUOD

KALNIJOS MIESTUS.
Iš Cettinje praneša, kad 

Austrijos orlaivių eskadra 
bombardavo visą eilę mies
tų vakarinėje Juodkalnijos 
dalyje. Bombos mesta ant 
Scutari, Antivari, Plonica, 
Podgorica ir Virpazar.

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVE”

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir Pėt 
nyėioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė.

POPIEŽIUS LIEPIA KU 
NIGAMS DRĄSIAI KA

RIAUTI.
Rymas, 3 d. birželio.—Po 

audenci
25 MILIJONAI AMERI

KIEČIŲ STOJA Už VO
KIETIJĄ IR AUSTRIJĄ.
Amerikos neprigulmybes 

unijos komitetas kreipėsi į 
prezidentą Wilsoną su laiš
ku, nurodydamas, jog^Ame- 
rika turinti pasilikti neutra- 
liška šios karės metu.

Tame laiške minėtos uni- 
SIŲSTI SIBIRAN. Jos komitetas sakosi atsto- 

Iš Kopenhagos praneša, vau j ąs 25 milijonus ameri- 
kad Rusijos senatas atme-1 kiečių, kurie pripažįsta, kad 
tęs kasacijos skundą penkių šioje karėje teisybė esanti 
dūmos atstovų socijaldemo- vokiečių ir austrų pusėje, 
kratų, nuteistų Sibiran.

Taigi, < ‘ 
kiems draugams reikės vi 
sas amžis išbūti Sibire tik

gardoje rusai ir vokie
čiai laimi pramainais— 
vieną dieną vieni, kitą 
dieną kiti. Šią savaitę 
buvo mūšiai ties Kurta-

RUSAI SIUNČIA PUSĘ 
MILIJONO KAREI

VIŲ PRZEMYS- 
LĄ GELBĖTI.

Austrijos generalis šta
bas sakosi sužinojęs, kad 
Rusija siunčianti Galicijon 
pusę milijono naujų karei
vių. Tą kariumenė koncen
truojama anapus Dniestro 
upės.

Nepaisant to, Austrijos 
generalis štabas tikisi, kad 
pavyks atimti nuo rusų vi
sa ta dalis Galicijos, kurią 

pat karės

Ligišiol Dardančių mū
šiuose žuvo ir tapo sužeista 
išviso 40,00 kareivių. Dvi- 
dešimtasai turkų pulkas ta-

Vokietijos parlamente ir 
vėl įvyko didžiausias triukš
mas. Atžagareivių, katali
kų partijos (centrumo) ir 
nacional - liberalų atstovai 
savo kalbose prisispyrę 
kalavo, kad Vokietija užim
tų daugiau naujų šalių. Kas 
užkovota vokiečių ginklu, 
tas turi Vokietijai prigulėti 
—šaukia tie kapitalistų par
tijų atstovai.

Grafas AVestarp, atžaga
reivių deputatas, šaukė, kad 
ateityje Vokietija negalinti 
daleisti, kad įvyktų tokios 
sąlygos, kokios buvo ligi ka
rės. Reikia užimti daugiau 
svetimų teritorijų (žemių) 
ir tuomet užpulti ant Vokie
tijos nebūsią galima.

Vokiškų tautininkų atsto
vas Shiffer dar aiškiau pa
sakė, kad reikia užkariauti 
naujus žemės plotus ir jam 
karštai paplojo visos buržu
azinės partijos.

Socijalistų vardu kalbėjo 
draugas Ebert. Jisai pasa
kė, kad Vokietijos žmonės 
rštroškę taikos. Taikos no
rį ir kitų šalių žmonės. Vie
nok drg. Ebert pasakė, kad 
socijaldemokratai ir toliaus

SOCIJALISTĄ LIEBK 
NECHTĄ IŠVADI
NO “RAUDONU 

DURNIUM”.

i. Unija žada būti ištikima 
dabar tiems pen- Amerikai, tik norinti, kad 

Amerika nesiduotų kursty
tas Anglijos agentais. , 

Minėton unijon spiečiasi 
Amerikos vokiečiai ir jų
jų pritarėjai.

MŪŠIAI LIETUVOJE 
BE PASEKMIŲ.

Kiek galima spręsti iš 
rusų ir vokiečių prane
šimų, tai mūšiai Kauno 
gubernijoje yra be pa
sekmių. Šiaulių apy-

MAIŠTAS TURKŲ KA- 
RIUMENĖJE.

Šimtas turkų aficierių 
Gallipolio pusiausaly pakėlė 
maištą. Jiems pritarė dide
lis kareivių skaičius. Vie
nok, ištikimieji valdžiai ele
mentai paėmė viršų. Suki
lėliai areštuoti. Nekurie iš 
jų nusiųsti Konstantinopo
liu, nekurie sušaudyti ant 
vietos.

VOKIETIJA SIUNČIA
GINKLŲ BUL

GARIJAI.’
Bulgarija labiau pritaria 

Vokietijai ir Austrijai, negu 
talkininkams.

Iš kelių lygiai šaltinių 
pranešama, kad Vokietija 
siunčia labai daug ginklų į po visiškai išmuštas 
Bulgariją. | Turkų

Italija persergi Bulgariją suimti nelaisvėn, sako, kad 
nesikišti į šią karę, nes, sa-j Turkija nenorėjusi šios ka- 
ko Italija, tuomet Bulgari 
jai būsią riestai.

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

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
“LAISVĖ"

183 Roebling St

SKUNDŽIA LAIKRAŠTĮ 
Už SEKRETŲ IŠ

DAVIMĄ.
Didžiausias Londono dien

raštis “Times” yra patrauk
tas atsakomybėn už išdavi
mą sekretų, kurie gali būti 
naudingi vokiečiams.

Laikraštis traukiamas at
sakomybėn už šiuos žodžius 
majoro Richardsono: “pas
kutiniai francūzų rezervai 
išmušti. Dabartiniu laiku 
šaukiama kariumenėn jau
ni, žali rekrutai”.

LUOSE.
Anglų štabas oficijališkai 

praneša, kad turkų kariu- 
menei, operuojančiai Dar
dančiuose, trūksta amunici-

rės. Kariauti ją prispyrė 
Vokietija.

LIEPIA SUSTOTI MEXI* 
KOS GENEROLAMS BE- 

SIPEŠUS.
Prezidentas Wilsonas iš

leido pranešimą, kad jeigu 
Mexikoje greitu laiku nepa
siliaus peštynės tarpe įvai
rių frakcijų, tai Suv. Valsti
jos įsikiš į Mexikos pilietiš
ką karę.

ZEPPELINAI ATAKAVO 
IR HELSINGFORSĄ.

Londonas. — Zeppelinas 
jau aplankė ir Helsingfor- 
są, Finlandijos sostamiestį, 
ii- metė kelias bombas,kurios 
atnešė nemažai nuostolių.

SOCIJALISTŲ KAREIVIŲ 
KLIUBAI.

Olandijoj randasi jau ga
na daug socijalistų kareivių 
kliubų. Olandijos karės mi
nisterija pradėjo tų kliubų 
narius persekioti. Mat, ka
reiviai p ride r ą į socijalistų 
kliubus, užsiima prieš - ka
riška agitacija.

TRIS przemyslo for
tai JAU PAIMTI.

Iš Berlyno ir Viennos 
praneša, kad bavarų kariu
menė, po vadovyste genero
lo Mackensen, šturmavo 
Przemyslo fortus ir tris iš 
jų jau paėmė. Paimtieji 
fortai randasi į šiaurę nuo 
Przemyslo miesto.

Į pietus nuo Przemyslo, 
ties upe Struj, austrams 
taip-pat gana gerai sekasi.

Atakuojant Przemyslą, 
paimta 1500 rusų į nelaisvę.

Ant Sano upės rusai gana 
drūčiai laikosi ir net ata
kuoja vokiečių - austrų po
zicijas.

Rusų atakos ties Sieniava 
esą atmuštos.

Į rytus nuo Liepo
jaus, ties Ambotais, bu
vęs didelis mūšys. Vo
kiečiai sumušę ketvir
tąjį rusų dragūnų pul
ką. Ambotai randasi

ITALŲ PRANEŠIMAS
Italai po truputį 

pirmyn Toroliun. 
ima kaimelį po kaimelio. 
Austrai jau supranta, kad 
italai greitu laiku gali užim
ti Trentą. Iš Trento 
kraustė jau Austrijos valdi
ninkai, kurie pamatė, kad 
jiems gręsia pavojus.

Austrai praneša, kad jie 
italais

LONDONE DAROMA VO
KIEČIŲ POGROMAI.

Londonas, 1 d. birželio.— 
Kaip tik naktį vokiečių Zep
pelinai mėtė ant Londono 
bombas, tai dieną anglai pa
triotai pradėjo vokiškom į- 
staigom pogromus daryti. 
Apsiginklavus minia išgrio
vė keliatą vokiečių karčia- 
mų, dirbtuvių ir kitokių į- 
staigų.

V oKiečiai - savininkai tu 
įstaigų ir ramus gyventojai 
turėjo slapstytis nuo įnirtu- 
sios minios.

Neapgalint nei vienai 
pusei, tik dar labiau nu- 
siterios žemaičių šalis.

Vokiečiai sakosi per 
balandį ir gegužes me
nesius paėmę Kauno gu
bernijoje 24,000 rusų į 
nelaisvę.

PRENUMERATA METAMS:
$2.00
3.50

Apie Kelinę taip-pat buvo 
mūšių. Ties Šiauliais vokie- 

politiškam čiai sakosi paėmę 500 belais- 
kriziui, reikia, kad būtų iš 
klausyta kongreso nuomo

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
In the United States..........................
To Foreign Countries.........................

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to

SA®



Į Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga vėl apsiniaukė

Štai kodėl
sa turi kelti savo balsą prieš 
karę ir gesinti kariško ūpo 
ugnį.

Švedijos kapitalistai

Jau tūkstantis devyni 
šimtai ir keturiolika metų 
praslinko, kaip gimė Moky
tojas iš Nazareto. Jisai lie
pė mylėti artymą savo.

O pasirodo, kad per visą 
tą laiką tiktai du šimtai ke- 
turiasdešimts metų buvo ra-

galima sakyti, viešumon iš
kilo tik pačiu pastaruoju 
laiku.

Lig’šiol dar niekas negir
dėju, Ir d tautininkų laik
raščiai peikiu nors už 
bizniškumą! N lėkuomet!

nės gyvenimo idealas visai 
kitoks,negu,padėkime, “Lai
svės”.

“Laisvė’ 
Omahos 
miestu

bus aišku, kodėl 
ragina ne tik So.
bet ir visų kitų

lietuvius subrusti
rei-

Nekantriai laukta, ką ga
lu gale atsakys Vokietija į 
Amerikos notą, kuri buvo 
pasiųsta jai iš priežasties 
nuskandinimo“Lusi tani jos”. 
Kaip žinoma, prezidentas 
Wilsonas savo notoje Vokie
tijai išreiškė tą mintį, kad

Socijaiistams ne vieta 
Tėvynes Mylėtojų 

Draugijoj.'

IR DABARTINE KARE
(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).
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Biznį jie keldavo į padanges * darbuoties savo klesos 
mybės metais. Šiaip jau vi-,ir kiekvieną, nors ir žvairą, 

‘ ‘ t | biznierį girdavo. Bet dabar
ta ‘pašlovinta toji pasauliažvalga, taip nu-

są laiką ėjo karė po kares.
Tai kurgi i 

krikščionybė? sistovėjusi per metų metus, 
lyg ir pradeda irti. Ir —

Ex-prezidentas Taftas at-;ar tai girdėtas daiktas? — 
rado, jog Amerikos darbo Chicagos “Lietuva” peikia 
vadovai yra tyronai ir uzur- “Laisvę”
patoriai, ir jog jie apsvaigę 
savo galybės pajautimu!

Keistas dalykas! Tasai
pats Taftas kadais rašė laiš-

kalant.

Nors karė skaitoma vie- laivų “Gloria” plaukė Stok- 
na iš didžiausių žmonijos holman, gabendamas 2800 
nelaimių, kuri prarija dau-jtonų maisto vietiniai firmai 
gybę žmonių turto, o taipgi — Nikolai Johanson. Laivo 
šimtus, ar tūkstančius dar-. kapitonas gavo įsakymą, 
bininkų gyvasčių, paversda- plaukti per Baltijos jūrą, 

A nuo 
cvivvvA |------• —• -• #--------- r------(ir kaimus į griuvėsius, ta- Vokiet’jos krantų, kas, žino-

nes tasai kariavimo tenais kas veikti, nes T. M. čiaus randasi asmenų, kurie m a, tapo ‘špiijyia. Ir štai, 
būtinu liogiškumu; p- netik kad neišleidžia puikiai moka pasinaudoti iš vienas vokiečių karės laivas 

priveda prie žudymo neu-lsniomi laiku gerų knygų,; dabartinės karės. Kada ei- sustabdė “Gloria” ir nuga- 
trališkų šalių piliečių ir nai- bet ir vilties nėra, kad kuo-ina kalba apie ginklavimąsi, beno į Štettiną; č’a buvo

“Laisve” jau kelis sykius 
pasakė, jog ji priešinga

Berlyno valdžia turinti atsi-.tam, kad' socijalistai daly-jma priegtam ištisus miestus laikytis kuoarčiausia 
sakyti vartoti povandenines 'vautų T. M. D. Jiems nėra 
valtis, 
būdas

IR JIS VADINASI DARBO 
VADOVU!

Nelaimė Amerikos darbi
ninku tame, kad Hįdžiausio- V 7
ji šios šalies jų organizaci-

bet ir vilties nėra, kad kuo-ina kalba apie ginklavimąsi, beno į Štettiną; č’a buvo 
met nors ji isleis naudingų tai kožnoj šalyj politikie- • pranešta, jog maistas kon- 
darbininkams skaitymų. To- rjaį jr kapitalistai šaukia fiskuota.
je draugijoje įsigalėjo di- savo žmones prie vienybės, idijoj prasidėjo visa eilė pro- 
džiausi mūsų priešai, kurie b........................ ' * ’
lietuviškus socijalistus net Javus galima busią palaikyti mą/ Švedų spauda "aštriai 
socijalistais nevadina, bet ramybę, užtikrinti savo ša-1 išmetinėjo už netiesotą vo- 
stačiai cicilikais b Mine- Hes neprigulmystę; tada tik, kiečių užgrobimą; ir kurgi 

. v -'•■•'••y-. organs “V. esą, g.- .......................
ovv. „..danga darbininkiškumo, bet užpuolimą ir sunaikini- L. menkiausią dalyką ap- gerove, 
nntp- /’’o-alėiu anti - darbininkiš-!Anglijos kares laivo, ga- kalbant užkliūna uz socija- 
P e h ‘te - J Apie tai “Lais- Ihenusio amunicijos, kuri tu-jįlstų jr visokiais būdais juos 

karta buvo ra- rejo būti suvartota prieš vo- šmeižia. Argi tai gražu,'

kinimo jų turto.
Vokietija atsakė. Bet iš 

jos atsakymo paaiškėjo, kad ! • • • • i . •
Tuom tarpu Šve- 

džiausi mūsų priešai, kurie ’sakydami, jog tik apsigink- testų prieš vokiečių gobštu-už bizniškumą. 
Stačiai nesinori tikėti, o vie-

I nok tai faktas.
DJy^as štai kame.
Nepersenk.’ “Laisvė” pa-

A Su. Omahos (Ncbr.) 
•lietuvių rašinėti ž^ių į Svci 

Męs [ 
mijom, kad pastaruoju lai
ku tame mieste pusėtinai į-

ką Gompersui ir gyrė jį už P rasė 
socijalizmo naikinimą. .

Ar jau Taftui ir Gomper- jalistų spaudą.
sas perdaug pakairėjo?

ja — Amerikos Darbo Fc-ij' nei nemano atsisakyti nuo 
'iteracija — nėra vedama ir panašaus kariavimo budo, 
tvarkoma tokiu būdu, kaip “Lusitanijos” gi incidente
to reikalauja darbininkų in
teresai. Federacijoj, po

Vokietija matanti ne užpuo- stačiai ----- 
Įima ant beginklių žmonių, tos draugijos organas 1 . A. . - Y ~ . . * 1 — « - i T zx ta 1 n i i ri

vra_ sigalėjo tautininkai ir kleri- 
1 tikisi 0 socijalistai ir šiaip 

kad sugrįš laimingieji mo-'į1/ . Pįym/Viai apsnūdo. | 
nopolių laikai. Dabar jieI .Laisve ir paklausė So., 
po visą Lietuvą varo agita
cija, kad valdžia uždės nau- , . -,. . <<T • n •
jų mokesčių po du rubliu ^ai paklausimo sietuva n 
ant dešimtinės, jeigu vals- suPyko. 

, w # I in m o n i o t- i vn n

tiečiai per gminų sueigų 
nutarimus neprivers valdžią 
iš naujo atidaryti monopo
lius, kurie suteiksią valdžiai 
pinigų ir tuomet nebūsią 
mokesčių ant žemės.

Bet, veikiausia, taip bus, 
kad ir monopoliai atsidarys 
ir mokesčiai bus uždėti.Tuo
met valstiečio ir darbininko 
kišenius išmokės dubeltavą 
kontribuciją.

Lietuvos šinknriai 
vorininkai dar vis

esą. galės laikytis žmonių žmonės neprotestuos prieš 
plėtotis kultūra, tokį vokiečių valdžios pasi- 

Taip, maž-daug, šaukia visų elgimą, kadangi jiems daug 
šriių kapitalistai ir jų pa- ko trūko, nes nuo pat pra- 

tai gražu, ■ tai: ūnai, turinti valdžią sa- džius karės viskas pabran- 
argi tai dera socijaiistams Vo rankose; čia jie nesigai- go. .. .................................

ka dvasia. J 
vėjo” jau nekartą buvo ra
šyta ir nekartą dar bus ra
šoma.

Šįkart pažymėsime bjau- 
paklausė So. |rų pasielgimą Federacijos 

VlCllJ1 JtYCIO, muimnd, S. (.lOmpCl SO.
Dėl šito | Tiesa, jam nepirmiena išvo

lioti purvyną, bet.šiuo žy
giu jisai begalo aiškiai pasi
rodė esąs didžiausiu kapita
lo bernu. '

Gompersas jau nuo pat 
Federacijos įsikūrimo buvo 
socijalistų priešų. Jis buvo 
ir tebėra net priešu, apskri
tai imant, savystovio darbi
ninkų judėjimo politikoje. 
Tuo tarpu, Gompers mato, 
kad socijalistų idėja vis la
biau paplauja jo įtekmės 
pamatus, jisai aiškiai mato, 
kad Darbo Fe Gracijoje vis 
didesnis unijų skaičius per
siima klesų kovos dvasia. Ir 
štai, skęstantis Gompers 
griebiasi bjauriausio kovos 
įrankio.

Australijos socijaiistams 
pavyko gauti S. Gomperso 
laišką, kurį jisai rašė laik
raščio “Liberty ant Pro
gress” redaktoriui. Tasai 
laikraštpalaikis uoliai gina 
Austrijos kapitalistų rei
kalus ir šmeižia socijalistų 
judėjimą. Gompersas krei
pėsi prie to laikraščio re
daktoriaus, prašydamas 
siuntinėti “Liberty ant Pro
gress” mainais ant “Ameri
can Federationist” ir kitų 
leidinių. Tarp kitko, tamejme šios šalies tame, kad ka- 
savo laiške Gompers rašo: pitalistiška spauda — tasai 
“unijų judėjimas Amerikoj (pirmiausias pravadyrius 
yra smarkiai užinteresuotas miesčionijos — pradėjo

į.A_ Omahiečių, kame dalykas,'pirmininko 
kad jie snaudžia.

Socijalistų 
“Keleivis”, 
“Dilgėlės”, “Kova” ir “Lais
vė” atsisakė dalyvauti tau
tininkų šaukiamame Chica- 
gon laikraštininkų suvažia
vime.

Męs džiaugiamės, kad so
či jai istiškas sviestas nebus 
eikvojamas tautiškai - kleri- 
kališkai košei pataisyti.

Velyjame tautininkams iš 
“Tėvynės” ir “Lietuvos” iš 
širdies pasišnekėti su “Tar-' 
kos” ir “Kataliko” publicis
tais... Socijalistai nesu
drums jiems švento paka- 
jaus. Tegul jie pasišneka 
dar sykį apie Bernardą, 
Kiaulėną, Konkolauckijadą, 
ii apie Griškabūdžio kunigo 
žalių rugių nukirtimą.

kiečius. , a ______ ________
Vęjk visa Amerikos spau- dalyvauti tokioj organizaci-jį graži į žodelių išreiškimui nisterija Stokholme parei-

Užsienio reikalų mi-
da, išėmus socijalistų ir vo joj ir bendradarbiauti to- , savo “pairijotiškų jausmų”, kalavo iš Vokietijos valdžios 

. Bet kas-gi 
lių kapitalistai šiame atvė-, toliaus dėjosi ? Ugi laike 

Bet jei-!to triukšmo 3 atstovai mino

kiškų tautininkų spaudą, kiam laikrašty, kur męs ge- rraip esama visurir visų ša-1 pasiaiškininti.
%xzvwxr»z-J4-zxv'l z-x Uzxlri/Nl-il/Nri A Y^AA'l ley'll VY'l A ? 1 ' 1 _ * J 1 *1 _ * Y *   _ J T 1 • 1 — • •ro žodžio negirdime? j 

Draugai - socijalistai, ap- jyj beveik vienodi. „ ........... ........ ................ ........ .
čiai, kaip New Yorko “Tri-'ginkite savo garbę. Duoda- gu tik darbininkai, bado tosios firmos nukeliavo pa-

nepasitenkimo Vokietijos 
atsakymu. Tokie laikraš-

bune”, “Times”, “Herald”, imi savo pinigo mūsų idėjos 
“World”, “Press”, Philadel- ’priešams ir kunigų bičiuo- 
phijos “Inquirer” ir “

spiriami, pareikalauja sau 
didesnio užmokesčio už dar
bą, tai tuomet tie nonai- 
patrijotai, anot tos patar
lės: “paslėpę lapės vuodegą, 
vilko nasrus rodo”. Visi to
kios rūšies patrijotai, rūpi
nasi, kad tik daugiau į sa
vo kišenius aukso prisižė- ]-n 
rus, o apie plačiosios visuo-'skiriamas tūlai valstiečių 
menės nedateklius jiems su-’sąjungai Švedijoje; pasta- 
vis nerūpi. Dabartinė karė roji gi, esant laivui da pake- 
pagimdo visokius spėkų- ’Imi, pardavė tuos javus 
liautus, kurie nesidrovi pa- “Steenberg Ohlson” firmai, 
vartoti šlykščiausias prie- kuri leido panašiu būdu vo- 
mones, kad tik padidinus Įkiečiams ‘ konfiskuoti” lai- 
sayo pelną. Kalbu čionai Vo įtalpą, pelnydama pusę 
apie Švediją, kur pora me-' milijono kronų daugiau, ne- 
tų atgal visi kapitalizmo^šu-lgu būt gavus Švedijoje.

Tiek tuom kart apie tai.
Neseniai vėl vienas pirk

lys S. Levin (kilęs iš žydų, 
bet skaitomas tos pat šalies 
piliečiu), drauge su kitais į-

tykomis į štettiną ir tenais 
“pardavė” vokiečiams visą 
maistą, ir pagal atskaitymo, 
jiems tapo užmokėta 420 
tūkstančių kronų daugiau, 
negu namieje jie būtų ga
vę. Panašiai atsitiko ir su 
’Gtu Švedijos laivu “Eng- 

id”, kurio krovinys buvo

Dabar męs pasistengsime 
išaiškinti savo skaityto
jams, kodėl “Lietuva” dėl 
tokio, rodos, menkniekio 
pyksta. Giliau į dalyką pa
žvelgus, pasirodys, kad tai 
toli gražu ne menkniekis.

Buvo laikai, kada “Lietu
va”, “Katalikas” ir jų bosai 
perdėm viešpatavo Chicago- 
je ir turėjo didelę įtekmę vi
soj Amerikoj. Tuodu laik
raščiu kalė ir zalatijo tiktai 
tokius straipsnius ir žinias, 

j kokie .buvo naudingi ar bent 
i bosams. 

Tiek Chicagos lietuviai, tiek 
visos Amerikos lietuviai, 
kur buvę kur nebuvę, visuo
met užkliūdavo tautiškan 
bankan ar kitan biznin,^tai 
šifkorčių nusipirkti, tai pi
nigų pasiųsti, tai šiaip in
formacijų patirti. Tie lai
kai tai ir buyo patsai tikra
sis “medaus inėnesis” tau- 
i tiškojo biznio. Tais tai lai
kais bosai aprūpindavo kū
no, o redaktoriai (Balutis, 
Brandukas, Sirvydas) dva
sios reikalus.

Bet... dabar? Dabar ki
toks vėjas papūtė! Chica
gos darbininkai įsigijo savo 
locną dienraštį, jie išmoko, 
kaip ir kokiu būdu aprūpin
ti daugybę savo reikalų per 
savo įstaigas, per savo pa
kraipos žmones. Jie, tie 
darbininkai, jau turi numa
nymą, ką tai reiškia “tau
tiškas bankas”, žodžiu sa
kant, darbininkai pradeda 
tvarkyties patįs savėje, pra
silenkdami idėjiškos ir eko
nomiškos ponų tautininkų 
globos. r-
Chicagoj, bet ir visoj Ame
rikoj.

Ar dabar skaitytojams 
aišku, kodėl “Lietuva” de
juoja dėl biznio ir peikia 
bizniškumą? Todėl, kad tas 
biznis ne jos... Viskas taip 
prastai ir taip prozaiškai iš
siaiškina!

Bet tegul “Lietuva” nede
juoja. Socijalistai nesako, 
kad tautininkų sriovė, jos 
laikraščiai ir įstaigos netu
rėtų teisės gyvuoti. Lai gy
vuoja ir platinasi. Bet męs, 
socijalistai, mūsų laikrašti
ja, mūsų Sąjunga veda su ta 
sriove principialę kovą. Štai 
kodėl męs, socijalistai, no
rime užimti vis naujų pozi
cijų, vis labiau paskleisti sa
vo įtekmę, vis plačiau skelb
ti savo idėją, kuri juk kaip 
ugnis nuo vandens skiriasi 
nuo tautininkų idėjos. Męs, 
socijalistai, manome, kad 
ponai tautininkai prikemša 
lietuvių darbininkų galvos- 
na daug visokių prietarų ir 
melų ir paruošia kelią kle
rikalizmui. Štai kodėl męs 
kovojame su jais. Pati 
“Lietuva” juk žino gerai, 
kad ji nieko nerašo apie 
priežastis darbininkų var
gų, nekovoja su kapitalu, 
kad pagaliaus jos visuome-

laikraščiai
“Naujienos”, o iv “I . ° . y '■

VIEšI GARSINIMAI
> ATEIVIŲ KAL

BOSE.
Louisianos valstijoj jau 

nuo seniai egzistuoja įstaty
mas, kad visi vieši (publiš- 
ki) pagarsinimai greta ang
lų kalbos būtų skelbiami dar 
ir francūzų kalba (laikraš
čiuose).

Nuo 1901 metų Pennsyl- 
vanijoj tūli vieši pagarsini
mai skelbiami greta angliš
kų dar ir vokiškuose laik
raščiuose tuose pavietuose, 
kur gyvena nemažiau 40.000 
vokiečių. Dabartės Penn- 
sylvanijos legislaturon įneš
tas billius, kad vieši valdžios 
(miestų, pavietų ir valsti
jos) pranešimai būtų skel
biami žydų ir italų kalbose 
tų tautų laikraščiuose.

“American Leader 
nešdamas apie tai, sako, 
kad čia užmiršta rusai ir 
lenkai.

Męs žinome, kad Pennsyl- 
vanijos mainų distriktuose 
gyvena daugybė lietuvių. Ir 
apie jų kalbos teises nerei
kėtų užmiršti, kuomet vo
kiečiai jau turi, o italai ir 
žydai, galbūti, greitai taip- 
pat jąs įgis.

Priminti apie save turėtų 
patįs lietuviai. Jiems iš
pultų pakelti tas klausimas 
anglų spaudoje ir susikal
bėti su savo distrikto legis
latures atstovais.

pra-

ROLĖMS BESIMAINANT.
Pažymėsime vieną ypa

tingą simptomą mūsų vi
suomenės gyvenime, kuris,

Led- liams, pašvęsdami savo 
ger”, Chicagos “Herald” ir. energiją svetimam darbui 
daugybė kitų — veik vienu'męs silpninam savo spėkas, 
balsu išreiškia savo neužsi- męs skaldom savo pajiegas 
ganėdinimą. Smarkesnieji ir tuo būdu padedam musų 
patriotiškos spaudos orga- priešams atakuoti musų pa-
nai jau net kalba apie karę. 
Tiktai rimtesni buržuazinės 
opinijos išreiškėjai, kaip 
New York , “Globe” ir 
Springfieldo “Republican” 
nurodo, kad Vokietijos no
toje yra daug tokių punktų, 
kuriuos Amerikos valdžia ir 
Vokietijos atstovai turėtų 
išdiskusuoti ir sulygti. Vo
kietijos ambasadorius, gra
fas von Bernstorf f, jau pa
prašė audencijos pas prezi
dentą ir, veikiausia, nuo to 
momento prasidės diplioma- 
tiški pašnekesiai ir derybos.

Galimas daiktas, kad už- 
velkant klausimo išrišimą,' 
pavyks užglostyti ir ištai-1 
syti visus i 
dabar j 
pasitikėti, kad taip pasek
mingai viskas pasibaigs.

Amerikos karės šunes jau 
paleisti nuo retežių ir nelai-

cių pozicijas.
Iki kokio begėdiškumo 

daeina dabartiniai T. M. D. 
vadai, parodo laiškas jos se
kretoriaus J. Žemantausko, 
rašytas Kaziui Kreivėnui į 
New Yorką, buvusiam T. M. 
D. nariui. Tą laišką męs tu
rime. Jame be jokios gė
dos sakoma “pagelbčkite at
gaivinti “cicilikų” suardytą

lai šaukė vienu balsu, kad 
reikia ginkluotis, kadangi 
jūjų kultūrai gresia Rusijos 
barbarizmas. Sulyg teisy
bės, nėr ką, rodos, kaltinti 
čia, jeigu norima savo šalį. žymesnius Švedijos pirk-

yra smarkiai užinteresuotas miesčionijos — 
klausime, kaip sumušus me- staugti vilkų balsu, 
todus ir tikslus socijalistų 
partijos — tai yra kaip tik kalboje 
tuom pačiu, kas ir jums Au
stralijoj rūpi”.

Tai, matot, kas Gomper- 
sui rūpi! Jam rūpi, kad pa
naikinus socijalistų partijos 
įtekmę ir kad atsiekus tą, ji
sai rašo laišką Australijos

Argi ne šlykštu? Vadi
nasi, jeigu socijalistai išsto
ja iš tos draugijos, jeigu jie 
atsisako remti ją savo pini
gais ir dvasios darbu, tuo
met juos išplūsta “cicili- 

nelygumus7betikais” ir griovikais. Męs ne-
■ jau negalima visiškai 'galime, męs neprivalome 

kęsti šitokio šunhipiškumo. 
Męs negalime pavelyti sau 
draugauti ir bendrą darbą 
dirbti su tais, kurie prikiša 
mums Kiaulėnus, Montvi- 
dus, Konkolauckus ir kitus, 
kurie ant kiekvieno žings
nio niekina tą viską, kas 
mums yra brangu.

Jeigu su nekuriais soči j a- 
listais tautininkai dar poli- 
tikieriauja, tai męs turime darbininkų iš darbo, norė-Į 
pasipiktinti jų nuduotais ir darni tokiu būdu suardyti 
veidmainingais pagyrimais, jųjų organizacijas. Kapi- 
nes jie tai daro tuo tikslu, i Ralistų spauda visokiais bū- 
kad padalinti socijalistus į 
“gerus” ir “blogus”.

Patsai Wilsonas savo pra- 
atminimo dienoj 

(Memorial Day) taip-pat, 
nors ir neaiškioje formoje, 
priminė apie kokius tai di
delius darbus, kuriuos turė
sią atlikti šios šalies žmo
nės. Jeigu Wilsono prakal
ba ir nebuvo karinga savo

apsaugoti nuo rusų valdžios 
gobštumo, ir jos barbariz
mo, nes visiems gerai žino
ma, kaip Rusija elgiasi su 
užgrobtomis šalimis; ta- 
čiaus atsiminus didžiausius 
'darbininkų streikus prieš 
keletą metų Švedijoj, 
aiškiai matom, kad visi tie £įs trustas pasivadino save 
ponai, didieji patrijotai, [ “Landskronakonsortiet”jŠio 
uoliausiu būdu stengiasi at- trusto nariai ir jo agen- 
keršyti darbininkams, rei- tai pasileido skersai ir išil- 
kalavusiems žmoniškesnių gaį supirkinėti viską, kas 
pragyvenimo sanlygų. Tuo- tik jiems po ranka pakliu- 
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liais sumanė sutverti mais
to trustą, panašų į Suvieny • 
tų Valstijų Amerikoj trus 
tus. Turėdamas daug pini
gų, jis su savo pagelbinin- 
kais mieste Landskrona ir 
jo apylinkėse įtaisė didelius 

ni?s’sandėlius maistui krauti.

ir jo agen-

uuu uniuniu oai i aov auioiy^ iiuouiaiijvo iRi aa ncuuvu aycia liigcA oavv 

Tas įvyko netik kapitalistų palaikomam lai-. turiniu, tai visgi joje buvo 
I X Z A 4- 1 <-•» X T 1 ZX 1 A VXA ZA * 1 r* ZX z « Z » X 1 -I « X X/X XX XzXX 1 ■« VZX/X 4-^ z"X X X I J .z-v « X 1 >. X L zx x”x wx. zx xzxzx x 1 w zx x xkraščiui ir nori užvesti su' daug kariško ūpo mikrobų, 

juo tarybas. Toliaus savo 
laiške Gompersas sako, kad grafu užklausė veik visų 
kaip jam, taip ir jo Austrą- valstijų gubernatorių, ką jie 
Ii jos sėbrams rūpi palaikyti mano apie Vokietijos atsa- 
“ypatišką liuosybę”

Dienraštis “Times” tele-

met beveik visi didieji fab- vo. * Pinigų jiems niekad 
rikantai, apskelbdami “lo- j nestokavo ir už viską jie 

i kout’ą”, pavarė tūkstančius ’ mokėjo daug didesnes kai
nas, negu kiti pirkliai. Su
pi rkę gi viską, jie krovė sa
vo sandeliuosna. LandskroT 
n oje tokiu būdu jie turėjo 
supirkę apie 40,000 maišų 
žirnių, cukraus, miltų, kvie
čių ir miežių. Bet tai dar 
tik pradžia: visose Švedijos 
apylinkėse tapo įkurta daug 
“Landskronakonsortiet” fi

, pavarė tūkstančius mokėjo daug didesnes kai
tai męs turime darbininkų iš darbo — ...................
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dais šmeižė darbininkus ir 
,.jų draugijas. Kur tuomet 
(buvo tų ponų patrijotizmas, 

Tegul jie vieni sau dirba, kurie gyrėsi jog rūpinasi 
pasikvietę talkon Gabrį ir savo krašto žmonių gerove, 
Gustaitį. Kiek jie tesės j kuomet daugybė darbininkųVJUl LUILL 1Y1VIY J1V ICOLO j A v v a ‘I 1 ^<111 UbK I UI IcilVU I IbU 1 LlV U Al*

dirbti, tiek jiems seksis. Męs su savo šeimynomis badą lijališkų skyrių, kame trus- 
(su- kymą. Dauguma guberna-|gj rūpinkimės savo darbu Tas viskas jiems ne- to agentai uoliai darbavosi,

prask: al.ginę vergiją kapi-, tonų taip-pat nepatenkinta kurio turime devynes 
talizmo sistemą) ir todėl jie Berlyno paaiškinimu ir lie-1 
tarp savęs turėtų susiraši-' pia remti prezidentą, kuris 
nėti ir bendrai galvoti, kaip jau žinosiąs ką daryti. Męs 
apveikus socijalistus. | gi žinome, kad Wilsonas 

Australijos socijalistai, kaip tik taip elgsis, kaip jį 
kuriems tas Gomperso laiš-‘“užšriubuos” buržuazinė o- 
kas pakliuvo dėl adreso pinija. 
klaidos — baisiai piktinasi Darbininkų organizacijos 
Gompersu, nes jie žino, kad ir jų spauda vienbalsiai eina 
tasai laikraštpalaikis, ku- prieš karę. Įviarios organi- 
riam Gompersas rašė, yra zacijos išneša aštrias rezo- 
kapitalistų šunlapis, kuris liucijas prieš įsikišimą šios 
visuomet palaiko jų pusę. šalies į kruvinąEuropos ver- 

Bet, ant nelaimės,

galybes.
Dabar mums metas atitai

syti klaidą, kurią męs darė
me ilgą laiką ir pertai ap
leidome savo darbą.

VIETOJ KORIŲ.
Jeigu aš, kaipo Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos narys, 
tikrai turiu patariamąjį bal
są, tai aš patariu T. M. D. 
Literatūros Komitetui štai

visuomet palaiko jų pusę.
Gomperso laiško paskelbi- petą.

mas iššaukė didelį sujudimą darbininkų balsas užglūši-i
ir Amerikoj, ypač tarpe su-j namas kapitalistiškų šakalų ką: sekančiu leidiniu T. M. 

D. turi būti “B romelis”, 
[“Peklos Garsas” — ant ku
rių, rodosi, jau 

kitą. Nei Amerikos žmo-1 susimylėt.

sipratusių unijistų. Jie dar ir gienų staugimu. D
kartą pamatė, kaip baisiai! Amerikos liaudis ir Vo- - 
Gompers neapkenčia socija- kietijos liaudis neįsišoko, I vl 
listų, kad net Australijoj nenusidėjo, neužgavo viena 
patarimų jieško. ? ‘

Vienas dalykas šioj istori- nės nei Vokietijos žmonės 
joj yra smagus socijalis- neturi reikalo kariauti, nes 
tams. Jie aiškiai mato, kaip neturi jokių pjudančių juos 
baisiai Gompers jų bijosi, interesų. Iš karės pelnys 
Reiškia, socijalistų įtekmė tik ginklų ir amunicijos fa- 
jau labai didelė, jeigu dėl brikantąi ir maisto trustas. 
jos ponas Gompers neranda Iš karės pasidžiaugs tik 
sau vietos net plačioj Ame- merikos kapitalistų klesa

apėjo, tarytum, darbininkai viską kimšdami į savo san- 
buvo nesavo krašto žmonės, dėlius. 1 __

Laike dabartinės įkaręs užsisakęs Anglijoj 2 laivr 
ryžių. Šio trusto tiksląvėl pasirodė, kaip tūli Šve-1 

dijos piniguočiai 
pasipelnyti,

Taipgi trustas turi

rūpinasi suėmus visą maistą į saw 
apsunkindami rankas visoje Švedijoje, nu- 

drauge savo žmonių gyve- statyti tokias kainas, kokias 
Kilus karei, Švedi- tik panorės. O jeigu nepa- 

k \ darbo, žmonių sisektu tas viskas čia ant 
spiriama, uždraudė gabeni-'vietos parduoti atsakančiai, 

tad manoma pasibaigus ka
rei gabenti Vokietijon, kas, 
be abejonės, gerai apsimo
kėtų.

Taip tai elgiasi Švedijos 
piniguočiai; turėdami gerą .. _ • • i • • • a

miną.
jos valdžia, darbo, žmonių sisektu tas viskas čia ant
mą javų ir pašaro j užsienį, 

(idant suturėti pabrangimą 
maisto, kas, žinoma, skau
džiai paliestų plačius žemes- 
nėsės liaudies sluogsnius. 
Bet Švedijos kapitalistai ne
kvailiai; jie ne tik uždrau- j progą, jie stengiasi vien tik 
dimo įstatymus moka apei- savo kišenius prisikimšti,ne
ti, bet ir savo valdžią pri
gauna. Žinodami, jog vis-

nėra kam Vokietijoj daug bran- 
O jeigu ant tų gįau apmokama, negu na- 

veikalų net T. M. D. komi- mieje, jie sumanė pasinau
doti proga, suvis nieko ne
paisydami. Keletas Švedi
jos firmų užsisakė porą lai
vų su javais iš Pietų Ame
rikos, bet tiedu laivu atsi
dūrė ne Švedijoj, kaip buvo 
laukta, bet Vokietijoj. Ba
landžio mėųėsį vienas iš tų

tetas neatkreips atydos, tai 
trumpoj ateityj gali visai iš
nykti iš tarpo literatūros 
“šedevrų”. Juk jau ir da
bar tie “veikalai” labai sun
ku gaut.

Mieluks

paisydami nieko nė į įstaty
mus, nė į didžiumos žmonių 
reikalus. Bet da klausimas, 
ar ilgai viskas jiems seksis. 
Socijalistų dienraštis Stok
holme “Social - Demokra- 
ten” iškėlęs viršminėtus da- s 
lykus aikštėn, reikalauja • 
valdžios, kad toji rastų at
sakančias priemones, kad 
užkirsti kelią tolymesniam 
šiųjų spekuliantų veikimui.

S.
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MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Laisvoji Sakykla savo ištartus žodžius, kurie neaukavo, tai jau turėjo šio- 
skamba sekančiai: I kius-tokius pasiteisinimus,

“Persiprašau publikos, aš bet “savieji” net keliose vie-

Nashua, N. H. lietuviai 
jau penkti metai kaip pro- 
vojas su Manchesterio vys
kupu už $7,000, kuriuos a- 
nas iš bankos pasiėmė. 
Lietuviai išlošė provą 
žemesniam teisme, ir da
bar vyskupas apeliavo į 
augščiausį teismą Concor
de. Bet laikraščiai apie tai 
anei “cypt”. Mat nėra Mi
luko su barabanu arba Ku
ro su cimbolais, kad pada
ryt Nashua taip 
kaip Shenandoah 
Scranton.

•Laisvoji sakykla” atvira visiems gjrdžiu, kad yra šiame teat-. tose mumis išvadino “uito- 
—draugams ir priešams. Jus galite
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo- re ypata, kuri perstato ma- jais’ ir girtuokliais.
rnonę, nors redakcija ir nesutiktų su no vardą. Aš niekad nei | Štai vienas Driggs Avė- 
JURašykite. betgi, mandagiai ir Į vieno neprašiau tą padaryti nue’s biznierius taip pasakė: 
trumpai. Stengkitės mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.

Po rašteliu padėkite savo pavardę, 
>et galite rašyti n po pseudonimu.

Redakcija neatsako už nuomones
Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

PIRMIEJI LIETUVOS 
SOCIJALISTAI.

ir nei vienam nepavelijau | 
vartoti mano vardą ir ypatą tai 
niekšas”. (? Red.).

Regis tie žodžiai buvo ga
na aiškus, nes ištarti gana

MES TURIME suPrantama kalba. JeiguKODĖL
ŠEPTI SAVUOSIUS 

BIZNIERIUS?
“Laisvės

♦

Kiaulėnas 
gams savo rankraštį, 
me nurodoma, 
nedaryti, idant išvengti po
licijos nagu, kuriame atve
ju j jis antru syk padarė 
“mistake”.

suomenė davė keletą žymių socijalistų. Vie* 
nas jų — tai minėtasis L. Janavičius. Gi-» 
mė jisai 1858 m. Šiaulių apskr., Lapkasių 
dvare. Jau studentu būdamas, jis pradė
jo veikliai dalyvauti Maskvoj revoliuciji- 
niam judėjime. Jis turėjo didelę intaką ir 
į Joną Šliupą. Savo atminimuose Šliupas 
rašo (1903 m. “Varpo” N. 3), kad jis labai 
sutikęs su kai-kuriais nariais Maskvos re
voliucijonierių - studentų ratelio, kuriame 
buvo susitelkę daugiausia Lietuvos ir Len
kijos bajorų vaikų. ‘ i

Vasarą ne kartą kieminėdavosi Jana- 
ričius šliupu tėviškėj, “ir aš, sako Šliupas, 
ne sykį lietuviškai perguldžiau socijalistų 
partijvS atsišaukimus į ūkininkus, ponuą 
ir tt.”. Jų keli buvo tuomet paleisti lietu
vių ir lenkų kalba. 1882 m. vasarą Jana
vičius su Šliupu važinėjo po Telšių ir Ra
seinių apskričių dvarininkus, rinkdami au
kų politikos nrosikaltėliams L “Proletaria
tui”. 1882 m. gale, susitaręs su Janavi
čium ir kitais revoliucijonieriais, Šliupai 
dargi nuvyko Į Šveicariją. Ten turėjo būti 
revoliucijinė socijalistų literatūra leidžia
ma lietuvių kalba. ŠI. buvo sutaisęs kny
gelę “Varnai, j’Į kiltis, ūgis ir vaistas nuo 
jų” — 64 jos puslapiai jau buvo surinkti 
(mūsų archyve yra jos korektūros lapai), 
bet pritruko pinigų — ir reikėjo mesti tas 
darbas. Šliupą kvietė stoti Į Pildomąjį Ko
mitetą ir giįzti Rusijon, liet jis permeti- 
kas buvo socijalistas ir revoliucijonierius 
ir, vietoj ten keliauti, atsidūrė neužilgo

I. “Narodnaja Volia” ir “Proletariato” 
gadyne.

Pirmutiniai Lietuvos socijalistai išėjo 
iš inteligentijos, teisingiau pasakius, iš 
moksleivių tarpo. Bet kįlančioji iš lietu
vių ūkininkų inteligentija išpradžių beveik 
nedavė socijalistų: ji perdaug stipriais ry
šiais buvo susirišusi su tais ūkininkais, ku
rie ir be socijalizmo galėjo tikėties pegerį- 
sią savo padėjimą. Pirmutiniai lietuvių 
judėjimo žingsniai — tai buvo bundančios 
smulkiosios buržuazijos žingsniai, ir jie, 
kaip ir kitose tautose, būtinai turėjo būt 
sujungti su tautiniu kilimu, su Lietuvos se
novės, lietuvių kalbos garbinimu, nes ji 
tuomet panašiai buvo niekinama, kain ir 
tie “chamai”, kurie ją vartojo. Ir jei kuris 
iš tų pirmųjų lietuvių inteligentų ir buvo 
užsikrėtęs kiek socijalistų dvasia, kaip J. 
šliupas, tai vistiek jie visuomet buvo daug 
didesni patrijotai, negu socijalistai.

Tuo tarpu labiau išsiplūtojusioj aiš
kesnėmis klesomis rusu ir lenku visuome
nėj jau buvo socijalistų. 70-ais metais Ru
sijos socijalistai jau pradėjo tarp plačių 
minių veikti — “eiti į liaudį”. Bet neradus 
tarp valstiečių pritarimo ir nepasisekus jų 
sukelt Rusijos liaudininkai pradėjo kitų ke
lių jieškoti. Tuo būdu 1879 m. užgimė “Na
rodnaja Volia” (Žmonių Valia).

“Narodnaja Volia” jau nebe į 
ėjo ir nebe jomis rėmėsi, o terroru. 
minios turėjo įvykdint perversmą,
davusi žmonių labui revoliucijonierių sau- 
jalė. Didžiausius valdžios šulus žudyda
ma, pagaliaus, nužudžius patį carą “Narod
naja Volia” tikėjosi paimsianti į savo ran
kas valdžią ir įvykdįsianti politikos per
versmą — senieji liaudininkai tiktai apie 
socijalį perversmą svajojo. Ir nors paly
ginamai nedidelė revoliucijonierių saujalė 
ten veikė, vienok sudrebėjo caro galybė. 
Net tokie gilus visuomenės tyrinėtojai,

“B-r-r... jeigu tingite dirbti,
1 badu stipkite. Visi 

kriaučiai dirba, o jus Augū- 
nąs laikys ant streiko visus 
metus, nes jis streiko laike 
gauna dvigubą algą!...”

Man rodos, ir Liutkui yra 
žinoma, kuomet vienas “sa
vasis” privedė pilną dirbtu
vę svetimtaučių skebų ir ap
linkui apstatė svetimtaučius 
policmanus, kurie buožė
mis daužė galvas ir kimšo į 

boso
nuro- 
prisi- 
o eiti

gerbiamas korespondentas 
nori viešai priversti p. Ba- 
gočių pasisavinti tą žodį, tai 

No. 40 drg. K J110 mano dalykas kištis į jū- 
’ • ’• Bet kad korės-

[pondentas nori mane pri
tvers ti, kad aš jūsų klaidą1

s uiziuerius ir Pasisavinčiau, tai aš čia at kalėjimus 
irodyti kodėl kartoju savo žodžius ir tie'vi 

......... ....... „autos ’žmonės,™?"? žodžiai patįs už sav^d; 
turi pirkti pas savo tautos ’ "s "ePri“a‘">u s?"

Kaipo svarbiau- vmtis tamstos i _ _ 
,si faktu stato, kad biznio- "J-’’? kokių ten neuzsi- 
'riai daigiausia remia savo ganėdinnnų 
tautos žmones aukomis ir 
kitokiais labdaringais dar
bais. Sykiu Liutkus nusi
skundžia, kad biznieriai 
esą priversti aukauti ir tt. ’ 
Man labai keistai išrodo tas AR

garsia,'Liutkus apgailestauja, kad taiT 
arba daugelis lietuvių viską per-į 

ka pas svetimtaučius, o ne 
’pas saviškius biznierius ir 
■stengiasi priro ' 

kuni- kiekvienos tautos 
kuria- ’ ...

ką jie turi biznierius.

paliko

* * •
Suvienytų Valstijų prezi

dentu būti yra gana gerai,..........
jei jau nedėlko kitko, tai issireiskimas. 

’nors žmogus, turėdamas ke
lias senmerges dukteris, ga- ,Jie, 
Ii gražiai ir iškilmingai ap- 
ženyti. •

saviškio” 
vientaučius. Liutkus 

o faktą, būk kartais 
^.na ir uizms apleisti, 

nesuprati-’ ir patarnauti žmogui, be ko 
j-g nega]ėtų apsieiti. Labai 
gerai, jeigu Liutkus patar
nauja už dyką, arba imda
mas už tai mažą atliginimą, 
bet man yra žinoma “savie
ji”, kurie už tuos patarnavi- 

imus stengiasi nulupti net po 
SAVIEJI BIZ- kelias skūrasl...

Ant tokių klausimų atsi
sakau toliau aiškintis.

V. R. Delianis, 
Episcopos Presbyteros.

VISI 
MERI AI” YRA TOKI 

SĄŽININGI?
Brooklyno biznierius K. 

Liutkus neprasčiausia nu- 
riečia apie sąžiningumą “sa
vųjų biznierių”. Nieko ne
sakyčiau, jeigu Liutkus ma
tyt’1 tarp jų skirtumą, nes 
ištikro yra gerų žmonių ir 
tarpe betuvių biznierių. 
Štai, pnv. plačiai brooklynie- 
čiams žinomas biznierius J. 
Martinaitis. Toki biznieriai 
reikia remti, nes jie visada 
užtaria darbininkus ir rei- 

pasakyti, kad lietuviai šelp- kale neatsisako jiems pagel
tų savuosius, tai stačiai ab- bėti, nekalbant jau apie už- 
surdas! Jis bus didžiausias

nierius priverčia aukauti? 
“j aukauja, tai ne 

dėlto, kad atjaučia tam da
lykui, bet dėlto, kad geriau 
save arba savo biznį išgar
sinus. Suprantama, yra 
biznierių, kurie aukauja 
streikieriam, parėmimui 
darbininkiško judėjimo ir 
tam panašiai ne dėl garsini
mosi, bet iš prijautimo, tai 
tol ie L znieriai nešaukia 

laikyti, džiaugsis Mikeliai,-viešai, kJd jie aukauja ir 
kad jiems bus leistaWezerio visuomet tokius biznierius 
pakrantėse vėžius gaudyt. parems darbininkai. Bet

♦

** ♦
Net Amerikoj gyvenanti 

vokiečiai narsiai dainuoja 
“Die Wacht am Rhein”. Te
gul atsidainuoja, vyrai, ne
užilgo jau apie Rheiną 
jiems nebereiks vachtos be-

* 
bekibindama

♦

Austrija, 
mažiukę Serbiją, tiek prisi- darbininkų 
virė sau košės, kad vargiai naudotojas,

Bet keisčiausis Liutkaus 
“faktas”, tai, rodos, bus šis: 
“Lietuviški biznieriai gau
siai aukaudavo nukentėju
sioms nuo karės lietu
viams”. Ištikro, kokia tai 
ironija ir pasityčiojimas iš 
darbininkų!!! Ir kaipgi: 
Męs, “savieji”, gausiai au- 
kavom, kuomet kitataučiai 
atsisakydavo aukauti. Ne
jaugi jūs, lietuviški biznie
riai, esate atvažiavę iš Au
stralijos ar Afrikos? Ne
jaugi jūs neturite Lietuvoj 
nei giminių, nei pažįstamų 
draugų, nei vienos tautos 
žmonių, kuriems karės 
šmėkla viską sunaikino, ne
palikdama nei pastogės?!

Pasakykit, iš kur jūs esa
te ir kas jūs tokie, jeigu ne- 
sigėdinat skelbti tokių fak- 

| ių prieš mumis?! “žiūrėkit, 
. išsireiškia kitokiais, darbininkai, kokie męs, biz

nieriai, esame geri: remia
me jūsų reikalus, nes Lietu
vą, nukentėjusią nuo karės, 
tai jūsų reikalas šelpti, bet 
ne mūsų. Reiškia, męs tik 
jumis remiame, būdami ge-

laikymą atsakančio tavoro 
ir žmoniškos kainos! BetJ Lt A O - ” ~

bet lietuviai kad mažai mūsų tarpe 
ir su pagelba kaizerio beį-, darbininkai turi pas jį pirk-1 tokių randasi... 
stengs ją iškabint. H - — hr(y’
kad “patrova” gardi, nes 
^et ir Italija ant tos talkos 

•as'lokamijo”. Kada bus 
) visam, tad iš Austrijos 
argu liks nors tiek, kad 

būt kam gailėties už tą su
rengtą žmonių skerdyklą. 

♦ ♦ ♦

Matyt/B vien tik dėl to, kad jis yra 
lietuvis biznierius ir kad 
retkarčiais paaukauja dole- 
rį-kitą, kad savo biznį ge
riau išgarsinus.

Antras dalykas, tai mūsų 
lietuviški biznieriai užside
da krautuvėlę, neturi atsa
kančio ir užtektinai tavoro 
ir nori, kad pas juos visi ei- 

Vokiečių valdžia pagarsi- tų. Kiekvienas stengiasi 
no, kad dabar ji turinti iš-,nueiti į didesnę krautuvę ir 
viso jau 1 milijoną rusų ka- pasirinkti atsakantesaį ta- 
reivių belaisvių. Vokiečiai vorą. Jonas Petrovič. 
taip smarkiai “ėmė” rusus1 Kewanee, Ill. 
po 50,000 ir po 100,000, kad 
perskaičius tą valdišką pra
nešimą, užeina klausimas, 
kur dmgo likusioje 20 mili
jonų?

. K. Liutkus 
irgi neagituoja “saviškispas 
savąjį”

Bei..
žodžiais, pasakydamas, kad 
darbininkai privalo remti 
savuosius. Aš norėčiau pa
klausti, koks skirtumas tar
pe “saviškis pas savąjį’ ir 
Liutkaus nu rodymų,kad visi 
darbininkai privalo remti ros širdies!” 
savuosius, t. y., kiekvienas Užbaicdan

’savo tautos biznierius? Ro- kad męs, darbininkai, turi- 
jdos. skirtumas bus tas, kad me tą veidmainingą žodį

minias
Nebe

ATVIRAS LAIŠKAS GER
BIAMAM “LAISVĖS” 

RĖDYTOJUI.
“Laisvės” N. 42 tilpo 

So. Bostono korespondenci-
is

Amerikonų džentelmenas- Ja> kurioje apart kitko p. 
kapucinas — Billy Sunday Jenas Guoga aprašo ir ma- 
už septines savaites prakal- no prakalbas, sakytas So. 
bų Patersone gavo išviso Bostone per keturius vaka- 
$28,435,09. Per pastaruo
sius porą metų jis “uždir
bo” į pusę milijono.

rus. Korespondentas už
meta, būk aš sumaišęs vis- 

Gerai Bą ir nieko negalima buvę 
jam svajot ir apie dangų, o suprasti, 
neapkęst peklos. Bet ar 1 
velnias su puse milijono ei- prasti arba 
tų į peklą!

P. S. Pas lietuvius, 
kalbėtojui yra duodama 
už prakalbas, tai dar pride
da: “išnaudotojas, 
rius”

<<

Ką Šliupas tuomet veikė, kaipo revo
liucijonierius, — tai pirmiausia Janavičiaus 
nuopelnas. Ir jei paskui Šliupas vis-tik ne
maža yra atlikęs Amerikos lietuvių darbi
ninkų kėlime iš ilgo miego, kad ir jis nie
kuomet nėra buvęs tikras s.-d., tai ačiū 
“narodovoleų” ir Proletariato”, ypatingai 
Janavičiaus, intakai į jį studentavimo me
tu. Janavičių^ — tai buvo vienas didžiau
sių Lietuvos socijalistų, ir męs visi turime 
žinoti ir gerbti jo vardą. j

Iš pradžių, kaip męs matėme jis veikė 
tarp rusų. 1881 m. buvo iškeliavęs į užsie
nį ir dalyvavo tarptautiniam kongrese 
Chure (Šveicarijoj), paskui Paryžiuj. Su
grįžęs iš užsienio, įstojo į “Proletariatą”, 
bet neilgai veikė: 1884 m, buvo Varšavoj 
areštuotas, ir už ginkluotą pasipriešinimą 
areštuojant gavo 16 metų katorgos. Sėdė
jo iš p radžiu Petro ir Povylo tvirtovėj, pas
kui nuo 1886 iki 1896 m. Šlisselburge. Bet 
nė baisieji Šlisselburgo kazematai nesulau
žė jo dvasios: jis išėjo toks-pat socijalistais 
ir revoliucijonierius, tik žymiai palinkęs į 
s.-d. pusę. Iš ten nugabeno į tolymą Sibi
ro šiaurę, kur per 9 mėnesius žiema tęsia
si, — į Vidurinį Kolimską. Visą laiką jis 
viena mintim gyveno — grįžti ir dirbti dar
bininkų klesos labui: o tuo tarpu rengėsi 
prie to darbo. Jo žinios — tai visa enci
klopedija buvo, bet ypatingai mėgo užsiimr 
ti statist Ka. Santykiuose su draugais — 
geriausias draugas: didelę pašelpą visuo
met gaudavo nuo brolio, turtingo dvarinin
ko, bet ką jis turėjo, tai visų buvo. Nelai
mė, iš Kolimsko negalima pabėgt. O jau 
spėkos pradėjo mažti. Nenorėjo kitiems 
našta būti, ir 1902 m. nusišovė. Paliko to
kį raštelį: “18 kalėjimo ir trėmimo metų 
suardė mano nervus. Esu pailsęs; jaučiu 
didelį reikalą pasilsėt, o vienintelis man po
ilsis — tai mirtis”.

kad greitai galįs įvykti Rusijos pervers
mas.
m. E 
džios: caro valdžia ir slapta terroristų san- 
kalbininkų PildomojoKomiteto valdžia. Tos 
pašalinės slaptosios valdžios galybė kas
dien augo. Caro valdžios sugriovimas ro
dėsi arti; Rusijos revoliucija turėjo iš
traukti iš po visos Europos reakcijos stip
riausią jos ramstį, ir tuo būdu suteikti 
Vakarų politikos judėjimui naują, galingą 
akstiną, o kartu ir naujų nepalyginamai 
geresnių veikimo sąlygų”. Jei to laukė iš 
Rusijos “narodovoleų” veikimo dargi 
Marks ir Engels, tai ką bekalbėti apie pir
mutinius Lietuvos socijalistus? Jei tik jie 
ištikrųjų socijalistai buvo, jie stojo į “naro- 
dovolcų” eiles ir aukojo savo gyvybę, ne
paisydami tautos rybų. Jie buvo tikri 
tarptautiniai socijalistai. Jie žinojo, kad 
tai, ką darė jie Rusijoj, darė visos valsty
bės žmonių labui, dargi visos Europos pro
letaries labui. Ir lenkų “Proletariatas”, 
atsiradusis truputį vėliau, negu “Narodna- 
ja Volia”, buvo artimiausiais ryšiais su ja 
susirišęs. Bet jis daug veikė ir Lenkijoj, 
ypatingai tarp fabrikų darbininkų, tuo 
tarpu Lietuvoj nebuvo tinkamos tam dir
vos nė mieste, nė sodžiuj, nė dargi tarp 
moksleivių.

Štai ką rašo apie tų laikų Vilnių vie
nas pirmųjų Lietuvos socijalistų Liudvikas 
Janavičius: “Rinito revoliucijinio darbo, nė 
organizacijų Vilniuj tuomet (1884 m.) ne
buvo. Nuo senų laikų mums netruko re
voliucijonierių, bet jie nerazdavo čia tinka
mos dirvos, visuomet būdavo pasidalinę į 
ratelius, rateliukus ir užsiėmę smulkiais, 
nesvarbiais darbais. Ištikrųjų socijalistų 
judėjimas prasidėjo Vilniuj anksčiau, negu 
Varšavoj; bet ten jis iškarto plačiai iškero
jo, o Vilniuj buvo panašus į augmenį, tam
siam kambary auginamą. To priežasčių 
reikia tame jieškot, kad Vilnius neturėjo 
dviejų svarbiųjų tos gadynės revoliucinio 
judėjimo veiksnių — augštųjų mokyklų ir 
didesnės perdirbamosios pramonijos”. Dar
bininkų komitetas “Proletariato” laikuose 
buvo Lietuvoj ir Baltarusijoj tiktai Bielos- 
toke. Labiausia prieinama tuomet revo- 
liucijinei propagandai buvo Vilniuj lenkų 
visuomenė. “Bet didelis jos patrijotizmas 
kliudė gilesniam, grynam socijalizmo judė
jimui, o da labiau — bendram darbui su ru
sais ir žydais”.

Vis-tik tos gadynės Lietuvos lenkų vi-

Atsimindamas tą gadynę, rašė 1894 
>els: “Tuomet buvo Rusijoj dvi vai-

Liutkus, kaipo socijalistas, 
moka pasakyti tą patį saki
nį kitokiais žodžiais — dai
lesniais !

Aš čia noriu parodyti “sa
vųjų sąžinišku m ą” ir kiek 
aš juos esmi nuskriaudęs.

Dirbau pas “; . ...........
visada buvau pavarinėja
mas ir veik visada dirbau 
viršlaikį, už kurį mokėti ne- nes tame žodyj 'slepiasi di- 
gavam Negalėdamas jlgiau(džiausi mūsų skriaudikai! 
kęsti žiauraus ir begėdiško Juk užlipę ant estrados ir- 
elgimosi “saviškio”_boso, pa- gi “saviškiai” šaukia, kad 
reikalavau didesnes algos, darbininkiškus laikraščius 
Ogi “sąžiningasai — saviš-, degintų, o jų agentus su 
kis” man atkirto, būk nesu šluota išmuštų iš stubos.

“Saviškiai” priveda į dirb
tuves skebų ir aplinkui ap
stato policmanais. Ar ir 
juos turime remti?!

J. V. Džekutis.
Newbury, N. Y.

“savasis” stačiai pasmerk
ti! Męs privalom remti tą 
biznierių, kuris reikale re- 
mia mumis ir pas kurį gau
name atsakantį tavorą už 

i žmonišką kainą, nežiūrint 
I kokios tautos jis yra — lie- 

savąjį”.^ Veik tuvis, žydas, lenkas, anglas
• ir tt...

Išmeskime tą “savajį”,

Kad gerbiamas 
ar korespondentas negalėjo su- 

, nemokėjo at
kreipti savo atydą, tai, re
gis, ne mano kaltė. Aš kiek
vieną vakarą kalbėjau skir
tingose temose ir stengiausi 
tas temas rišti taip, kaip aš 
supratau. Pagaliaus, nei 
korespondentas, nei klausy
tojai neprivalo nuo manęs 
reikalauti, kad mano kalba 
visiems patiktų, nes tokis 
kalbėtojas dar ant žemes 
neužgimęs. Ant galo, nei 
aš, nei kiti kalbėtojai, kurie 
pirmiau buvo, dabar yra ir 
vėliaus bus, kaipo žmonės, 
negali būti neklaidingais. 
Vien tik kvailas nemoka net 
ir sugriešyti. Kalbėto
jas, kuris kalba priešais pu
bliką, padaro klaidų, kad ir 
nenorėdamas. Bet tarpe tų 
klaidų galima rasti daug, 
daug gero, pamokinančio ir 
doro. Gerbiamas kores
pondentas nenurodo , nei 
vienos tokios klaidos, 
į kurią verta būtų at
kreipti atydą, išskiriant tos, 
kuri priklauso pačiam ko
respondentui, t. y., kad aš 
pavadinęs F. J. Bagočių 
“niekšu”, tai turiu pasakyti, 
kad aš to nepadariau ir ta
da visai nežinojau, kad tas 
perstatytoj as, tai yra Bago- 

’ciuB. Pertai a& atkartoju

jei

biznie-

♦ 
♦ ♦

Garsus Billy Sunday sta
čiai iš kailio neriasi, kaip ir 
mūsiškiai jėzuitai, kad tik 
žmonės nepapultų į peklą. 
Kokią peklą? Užgrabinę. 
Bet kodėl jie neprasitaria 
nieko apie dabartinę, čion e- 
sančią peklą, kurioj milijo
nai skursta su mažomis al
gomis, dirbdami ilgas valan
das, valgo blogą maistą ir 
gyvena nešvariose aplinky
bėse?

* 
♦ ♦

Dabar “Drauge” ir “Ka
talike” kunigai Kemėšis ir 
Yanušas mokina viens kitą, 
ką dievas liepė laikyt už 
“artimą savo”. Ne tame į- 
domybė, kad kunigai už 
čiuprų pasiėmė, bet baisiai 
negražu, kad kun. Yanušas 
kaip stiliuj, taip liogikoj, 
taip ir kalboj visai nesiski
ria Miiuo Branduko arba ru-

izvoščiko
FritaM.

vertas nei to, ką gaunu; jis 
turįs iš kišeniaus dar pri
dėti prie mano darbo! Iš
ėjęs suradau darbą pas žy
dą; tą patį darbą, tik 5 va
landoms savaitei trumpesnį 
ir dviem doleriais didesnę 
algą. Išdirbęs metus laiko, 
gavau algos pakėlimą vėl 
ant dviejų dolerių ir niekad 
nesu girdėjęs jokio neužsi- 
ganėdinimo iš biznieriaus- 
žydo pusės, kuomet savasis 
ėdė mane, kaip šuo.

Siunčiau į Lietuvą šifkor- 
tę. Savieji nuo manęs’ rei
kalavo $42.00. Nemokėjau. 
Nuėjau pas žydą ir tą pa-1 
čia šifkortę nupirkau už 
$38.00.

Turėjau reikalą spaustu
vėj. Savieji reikalavo nuo 
manęs už tą darbą $2. Ne
mokėjau. Nuėjau pas lenką 
ir neprasčiau tą darbą pa
darė už 75 centus!

Ar matot, draugai darbi
ninkai, ant kiek nuskriau
džiau savo kišenių, ignoruo
damas “savuosius”!

Be abejonės, esmi vertas 
vardo “tėvynės pardaviko”!

Bet irsimės dar biskį to- 
liaus. Laike kriaučių strei
ko ėjome abelnai per biznie
rius rinkdami streikieriams 
aukas. Jeigu ir rasdavosi 
svetimtaučių, kurie nieko

LAIVAKORTES

ir iš ten į Ameriką. 
Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W.35th Street, Chicago, Ill.

(Valdžios prižiūrimas bankas).
Jo turtas yra suvirš (1,500,000.

Kreipkitės raštų ar ypatiškal.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

MM ■ >

V. Kapsukas.
(Iš “Socijaldemokrato”).

Paskutiniu laiku jau ir Varšavoje pra-* 
deda atsirasti pabėgėliu iš Lietuvos. Bet 
jie visi beveik čionykščiai moksleiviai—su
valkiečiai, kurių padėjimas nepuikus, nes 
lenkų centralinis komitetas, nors tiesiok ir 
neatsako pašelpos, bet bevarinėdamas nuo 
“Ainošiaus” pas “Kaipošių” savo tikslo pa
siekia. Turėdami visa tai omneyje vietos 
lietuviai sumanė įsteigti Lietuvių Komite* 
tą, kuris ir aprūpįs užklydusių Varšuvon 
lietuvių reikalus. Prašymas gubernatoriui 
jau paduotas.

ŠIAULIAI.
Balandžio 10 dieną 11 vai. ryto ant 

Šiaulių pasirodė vokiečių aeroplanas. At
lėkė nuo Kauno pusės, pasisukino ant mies
to augštumoje viorsto, žvalgydamasi, bet 
bombų nenumetė. Gyventojai visi išbėgo 
ant gatvių žiūrėti, bet jis neilgai manevra
vo. Susisuko, pakilo augštyn ir nulėkė ant 
Liepojaus pusės, žmonės 
gando, anaiptol su

..
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MOTERIMS 
NAUJIENOS

Adelaida Popp.

Tūlos darbininkės istorija.
Vertė V. P.

ginas ir vaikinus, nors apie 
ženybinį gyvenimą da men
kai supranta. Jau vienas 
kitą ima guodot, vienas ki
tam stengiasi pasirodyt to
bulu, vienas kito sar- 
matinasi, vienas kitam 
padeda, vienas kitą pa
lydi, apgina, myli tankiai 
susieit. Įsimylėjimas prasi
deda gana jauname amžiuj 
ir tas pirmasis, ankstyvas 
įsimylėjimas neužgema iš linčios padaryt nesmagumą, 
lytiško instinkto, o tik lyčių ILaikraštis “Daily. News” i • . • i • 1 ! •v i . • • ---

tautų broliškumą gali išauk
lėti dorą, žmonišką, protin
gą gentkartę. To bijo ka
pitalistai, todėl Chicagos 
turčiai ėmė smarkiai agi
tuot, kad taikos dainos lik
tų išmestos iš mokyklų. Jau 
dr. Peter Clemensen apskel
bė, būk Chicagos gyventojai 
susideda iš visokių tautų ir 
nuomonės link taikos ski
riasi, todėl taikos dainos ga-

Jaunystes meilužiai.
Aš čia nediskusuosiu ly

tiškų susinešimų klausimo, 
nors jis yra vertas plačios 
atydos. Jame turi būti ko
kia nors tvarka. Dabarti
nės papročiais ir įstatymais 
pripažintosios tvarkos toli 
gj>žu negalima skaityt ge
riausia, vienok kol geres
nės nėra, reikia būt ja už- 
ganėdintiem. . šiokiam-to- 
kiam lytiškų susinešimų su
tvarkymui, moterų apsau-

priešingas lytis, ir iš gančiuose vaikuose ir

gelyj miestų. Jos privertė 
miestų tarybas svarstyt 
daugelį tokių klatfsimų, ku
rie pirma likdavo atmesti. 
Valdininkai benorėdami 
gaut moterų balsus, privers
ti yra išpildyt nors dalį to, 
ką žadėjo. Abelnai matos 
geroka atmaina, todėl jau 
nesykį buvo pasistengimas 
atimt nuo moterų balsavimo 
tiesas. Bus ir daugiau pa
sistengimų ir jei gana atga- 
leivių rasis Illinois legisla-

skirtingumo, kurio gamtiš-j tiesiog prabilo prieš kariš- turoj, moters gali pralaimė- 
ka vnatvbė yra, traukt j kos dvasios naikinimą au-Ji sunkiai iškovotąją teisę. 

~ b ■ v • *■ • q-, ir.itivcj yiiuauigcio U Lis, ir iš gančiuose vaikuose ir vie- Joms balsas narima atimt, 
pTvmn1; •>og mybmoji ■ nas jų skaitytojas, nudžiu-!nes jos pasirodė daugiau
laiKymui t ‘ U; . ypata Stovi augščiau žino- gęs tokiu kapitalistų berno svarstanciom ir žmoniškes-
mynos. žinoma, taip Dent mU0se atžvilgiuose, negu ki-; drąsumu, rašo redaktoriui nėm už didžiuma vvru. 
yra manoma ir taip is dalies los. Vienam patinka juok- šitokį laišką: “Editorialas K. Stulpinas,
esama, nors šeimynos tveri- tĮai.Įgkumas kitam 
mas dabartinėse ekonomi-1 
nese aplinkybėse virsta vis ketvirtam gyvumas, penk-: didelę š 
labyn visai kuo kitu. v le- fam lėtumas, šeštam duos- berniuku

ka ypatybė

Editorialas. 
švaru-i“Pacifizmas mokyklose” ro-1 

_____—. ;mas, trečiam mandagumas, do, kad jūs pradedate regėti 
šviesą. 9070 mūsų 

. .... . tam lėtumas, šeštam duos- berniukų ir jaunų vyrų
nok, kol męs tikime, kad numas jr taip be galo. Su liškose mokyklose l____

i esama yra mokinama 
vyrų ir moterų. Tos ypaty-.moterų, kurios yra

!®lmynink^S.'Ay.V.erlirI??Svisokiom ypatybėm
.....‘ vyrų ir moterų.

nepeimaino- kės jau ir vaikuose skiriasi, ganizavusios į propagandas,' 
, till P1U111S fri/lal Irinlr gi i K »>nn rl n rr«ilznn tvuoivo zl ..4zv I

■v?. ŽINIOSšiandien
arba reikalingas arba neiš- 
vengtinas ir i 
mas bus ateityj, ............. .
turi rupėt, kad kaip galint 
daugiau žmonių sutvertų ir 
vestų harmonišką, smagų 
šeimynišką gyvenimą, nes 
tik tokioj šeimynoj gali pro
tas bujot, rastis laiko ir e- 
nergijos vyrui ir pačiai ką 
nors naudingo veikti: tik to
kioj šeimynoj guli būt pa
gimdyti ir išauklėti sveiki 
kūniškai ir protiškai vaikai, 
Taigi reikia, kad tarp vyro 
ir pačios būtų pilna santai
ka, meilė. Vargai, rūpes
čiai, neturtas tankiai prari
ja ir meilę ir santaiką nors 
ir tvarkioj šeimynoj, bet 
kur kas greičiau ji išnyksta, 
kur paprastame laike tik 
šiokis - tokis poros sugyve
nimas buvo.' Kol niekas 
svarbus nepaliečia šeimy
nos, vyras su savo 
šiaip-taip apkenčia vienas 
kitą, veda kiek žmoniškesnį 
gyvenimą, bet bile kokis at- 
sitikėlis pakursto juos prie 
peštynių, ėdynių, persisky
rimų ir kitko, jei tikros 
meilės tarp poros nebuvo. 
Patraukimas priešingos ly
ties ypatų vieno prie kito, 
kuris yra surištas su lytišku 
instinktu ir kurį tūli rašė- 
jai vadina gyvuliškąja žmo
gaus puse, paprastai yra 
priskaitomas prie meilės. 
Neretai ypata užsidega to
kia meile link priešingos ly
ties ypatai ir jai išrodo, 
kad tokia meilė galės ne tik 
suvest jas į porą, bet ir jų 
šeimynišką gyvenimą pada
rys laimingu. Bet po trum
po laiko, po vestuvių, tokia 
meilė išgaruoja ir praside
da tuščias, kasdieninis gyve
nimas. Tas tuštumas daro 
žmogų pesimistišku, j ieš
kančiu užsiganėdinimo gir
tuoklystėj,žaidimuose ir pa
našiuose dalykuose. Pati 
nežino vyro praeities, jis ne
žino jos; vienas kito nežino
jimas gimdo abejotinus spė
jimus, kurie tankiai buna 
klaidingi. Menkas dalykė
lis tarp jų pasėja daug 
triukšmo. Jeigu jiedu vie
nas kitą myli, tai myli tik 
pagal tos valandos suprati
mą vienas apie kitą. Tan
kiausiai ir vienas ir antras 
atsilsio valandoje galvoja ir 
svajoja apie savo praeitį. 
Atsimena savo .vaikystės ir 
ankstyvos jaunystės drau
ges ir draugus. Kam nėra 
malonus visi tie žaidimai, 
juokai, svajonės, darbai, 
kalbos ir kitkas,kurie įvyko

mokytojų 
susior-

zmona

NEW BRITAIN, CONN.
30 d. gegužės buvo vaka

ras moterų Birutės draugy- 
Scenoj statė penkių 

' ; “živi- 
ideališką jam mergaitę; lite padėt mums gaut vyrus Viskas išėjo labai ge- 
mergaitė jau mato herojų mokytojus sekančiai ber- į i’ni ir aktoriai savo užduotis 
vaikų būryj. Jeigu žmogui niūkų gentkartei, a’*hn tin atliko pagirtinai. Pertrau- 
prisieina i ' v „____,
jaunystę ir vėlyvąją vaikys-lyra tikrai tokis krizisas, ko- nil?U- 
tę praleist ant vienos vietos, kis pasaulio politikoj paro-’. 
tarp tų pačių draugų, jis do išsigemančią feminizmo jaunų 
jau turi nužvelgęs geriau-: (moterų 
siąją ypata jam priešingos 1 mę”.
lyties. įvairus žaidimai, iš-j Juk gerai skamba. ____ -.. .... , ,- .
eigos, svajonės ir kitkas sy- iės šviesos regėjimu vadina macijos jsejo labai gerai. 
kiu su pirmąją meiluže ar-1 kariško ‘
ha pirmuoju meilužiu lieka 
neužmirštamom, saldžiau
siom. Abelnai pirmieji mū
sų gyvenimo patyrimai vi
suomet riša mus prie savęs, kors pernai Auklėjimo Ko- giant tokius vakarus, reika- 
Juk ir prie tos šalies, kur miteto (board of education) linga pradėti ankščiau lošti, 
žmogus gema ir užauga, jis Vyrai nariai buvo padarę nes dabar, pradedant nuo 8 
yra labiausiai prisirišęs, jis suokalbį prieš ją ir vos tik i vai. vakare, Josimas prasi- 
tankiai apie ją svajoja irlsavo begėdiškumu nepriver- .tęsia net iki 12 vai. nakties 
mato joje tiek gero ir sma-Jė pasitraukt nuo tarnystės ii' publiką pavargina, o ant
galis, kiek kitos šalies žino- netaiku. Chicagos publiško-'ra, kurie atvažiuoja iš sve- 
gus nematytų. Nėra abe-!se mokyklose ir lytiškosios timų miestų, negali sulauk- jonės, /----- 1"' * 2---------- ■ - - ....... ,. , . . • , , .
tieji lietuviai nebūtų čia, jei

todėl kiek labiau subrendę Taikos propaganda yra vie-1 
vaikai jau pasirenka sau pa-ųia iš jų. Lai nustoja ji 1 
tinkamus draugus ir drau-' (moteris) skelbusi politi-,s^s- 
ges. Berniukas i ............nužvelgia ką ir žiūrėkite, ar jūs nega-laktų istorišką veikalą 

mergaitę; lite padėt mums gaut vyrus k’’-. t.a
; sekančiai bei-,------ -------------

„ ___ .c o_._._____ , arba, da atliko pagirtinai.
savo ankstyvąją’geriau, šiai gentkartei. Tai kose buvo įvairių pamargi- 

Merginų kvartetas 
sudainavo keliatą dainelių, 
’----- 1 mergaičių choras

judėjimo) intek- taipgi sudainavo kelias dai- 
Į neles, buvo ir dekliamacijų.

DideJKaip dainos, taip ir deklia- 

Žmoniu susirinko labai 
daug ir visi ramiai užsilai- 

i kė. Reiškia, visi buvo už- 
I ganėdinti.

ūpo auklėjimą ir 
kovojimą prieš taiką, prieš 
žmoniškumą. Iki šiol Chi- 
cagos publiškų mokyklų su
perintendentu yra moteris, Reikia pažymėti, kad ren-

Amerikoj gyvenam Higienos išguldinėjimas bu- ti pabaigos, nes turi skubin- 
?'i vo įvestas per moterų moky- tis važiuoti namo.

Lietuvoj įvyktų tokios pat tojų pasidarbavimą, tik pas-’ Garbė vietos moterims,
sąlygos. laip pat ir pir-ikui kunigams ir kitiems vy- 
mieji meilužiai, su kuriais rams (nes jie labai dori...) 
uzaugaijr kuriuos nuo ma-!pavyko tai prašalinti. Nors 
zens pažinojai, niekad ne-'Chicagos publiškos mokyk- 
bus užmirštami. Isro-;ios galėtų būt da geresnės, 
dys,. jog buturn buvus kečiaus jos yra daug geres- 
aiminga arba laimingas, jei nės už daugelio tu miestu.

rams (nes jie labai dori...)
kad jos taip darbuojasi ant 
visuomenės dirvos.

Šventakupris.

Francijoj.
“Petit Parisien” rašo, kad

butum krūvoj su ana ypata. kur visi viršininkai suside-.^ares 1Į1G^U daugelis Fianci- 
Atsimms tylus vakarai, ka- dn iš vyrų> Aišku, kad žmo-^ 
da tu su ja arba juo kalbč- niškumas vaikuose čia auk-jcentlb

tiniais. Koks tik darbas pasitaikydavo, to* 
kį ir imdavau, kad tik badu nenumirus.

Kada brolis, prasišalinęs nuo vieno 
mekeno, gavo darbą pas kitą, tuomet ir 
mane paėmė vaikų prižiūrėti. Paskui ma
ne išmokino prisiuvinėti prie popieros nu
tekintas sagutes. Tuomet aš vakarais ir 
šventadieniais pilsiuvinėdavau sagutes. 
Jeigu man pavykdavo prisiūti šimtą ketu
riasdešimtis keturias sagutes, tai aš už
dirbdavau nuo vieno iki pusantro kreicero 
(guldenas turi šimtą kreicery). Daugiau 
-,i kreicery į savaitę man nepavykdavo už
dirbti.

Sulaukus naujų metų, eidavau per sta
bas su pasveikinimais. Tuomi pas mus 
užsiima patįs biedniausi žmonės. Užeina 
pas turtingesnius žmones, pasveikina juos 
įr už tai gauna dovanų. Pas mus turtin
gesnieji laiko šunis ir aš baisiai jų bijoda
vau, bet stengdavausi gauti kodaugiau pi
nigų. Tankiai pasitaikydavo, kada aš pri
eidavau prie turtingesnių namo, tai iš ten 
jau išeidavo toks pat nelaimingas kūdikis, 
kaip ir aš. Jeigu turtingoj šeimynoj mir
davo kūdikis, kuris lankė mokyklą, tai ta 
šeimyna kviesdavo daugybę beturčių kūdi
kių lydėti grabą. Už tai mokėdavo po 10 
kreiceriu Sykį mano čeverykai visai nu
plyšo ir iš tos priežasties negalėjau eiti mo
kyklon, tai mokytoja pranešė, kad aš eičiau ' 
grabą lydėti ir už tai gausiu paskirtą mo
kestį. Oras buvo šlapias, šaltas ir aš, vi
siškai sukiurusiais čeverykais, ėjau lydėti 
grabą, kad uždirbus 10 kreiceriu O V 7 V

Kada męs gyvenome tokiose aplinky
bėse, tai žmonės daug kalbėdavo apie tūlą 
hercogienę, kuri gyveno nelabai toli nuo 
mūsų. Pasakodavo, kad ji labai esanti mie- 
iąširdinga, gausiai aukaujanti beturčiams 
ir jau daugelį beturčių padarius laimin
gais. Aš tą hercogienę persistačiau sau 
dangišku aniuolu. Motina parašė jai pra
šymą ir po juomi pasirašė burgomistras ir 
kunigas. Kaip tik prašymą išsiuntėm, tai 
tuojaus gavau penkis guldenus. Motina 
buvo neapsakomai laiminga ir vis galvojo,, 
kad kaip nors tai labdariai paačiuoti.

Nuolatos svarstydavau, ar aš negalė
čiau nuo tos labdarės gauti čeverykus, bet 
kaip dabar jai pranešus, kad aš jų neturiu? 
Sugalvojau parašyti laišką. Ir aš para 
šiau maž-daug tokio turinio laiškelį:

“Mielaširdingiausia hercogiene! Ka 
dangi mano motina nemoka rašyti, tai aš 
rašau jums laišką, kad mano motina gavo 
nuo jūsų penkis guldenus ir siunčia jums, 
širdingą ačiū. Man dešimts metų amžiaus, 
ir aš negaliu lankyti mokyklą, nes neturiu, 
čeverykų. Man labai norisi mokyklą lan
kyti !”

Išsiuntus šį laiškelį, diena į dieną pra
dėjau laukti žinios. Ir štai, sulaukiau ži
nią, kad aš nueičiau pas vyriausią moky
toją to kaimo, kuriame gyveno hercogienė. 
Kada nuėjau pas mokytoją, tai ji mane nu
vedė pas šiaučių. Ten išmatavo mano ko
ją. Už savaitės aš turėjau nueti ir pasiim
ti naujus čeverykus. Mokytoja man liepė- 
hercogienę vadinti “Jūsų augštesnybė”, o 
jeigu tą žodį užmiršta, tai “Mielašindin- 
giausia hercogiene”.

Praslinkus savaitei, aš nuėjau į herco
gienės dvarą. Jau buvo nemažai sniego ir 
aš “apsirėdžiau” medinėm klumpėm, mėly
nu sijonėliu ir motinos drabužiais. Galvą 
apsisupau didele juoda skepeta. Susijudi
nus, smarkiai plakančia širdzia artinausi 
prie jos dvaro. Tik pamačius sienas nu
stebau...

Sargas atidarė duris, įleido mane į vi- , 
dų ir liepė laiptais lipti augštyn. Laiptai^ ( 
buvo iškloti tokiais divonais, kokių aš savo 
amžy nemačiau. Sienos buvo išpuoštos. 
Užlipus viršun, pasitiko tūlas ponas. Jis 
buvo apsimovęs trumpom kelinėm ir apsi
vilkęs trumpą, blizgantį švarką. .

— Čia, matomai, hercogas, — pamisli- 
jau aš ir siekiau pabučiuoti jam ran
ką, kaip motina įsakė, bet jis man neda
vė rankos. Paskui aš sužinojau, kad tai 
buvo hercogienės tarnas. Jis mane vedė 
toliaus ir kada męs įėjom į vieną kambarį, 
tai aš pamačiau, kad šalę manęs eina kita 
mergaitė ir tokiais pat drabužiais apsirė- 
džius ir net tokiom pat medinėm klumpėm 
apsiavus. Akįs ir plaukai — tokie pat tam
sus, kaip ir mano.

Aš paskui papasakojau tą visą istori
ją motinai ir męs negalėjom sugalvoti, kas 
galėjo būti kita tokia pat mergaitė ir to
kiais pat drabužiais apsirėdžius, kaip aš. 
Kadangi męs neturėjom supratimo apie 
zerkolines duris ir sienas, tai ta nepapras
ta istorija ir pasiliko nesuprantama.

(Toliau bus).

(Tąsa).
girdėjosi motinos verkimas. Už keliatos 
valandų tėvas mirė. Motina niekuomet ne
galėjo užmiršti, kad jis prieš mirtį nepra
tarė švelnaus žodelio ir neprisiminė a^’e 
savo kūdikių likimą.

Aš visai negailėjau tėvo, bet dar džiau
giausi, nes mirus tėvui, tūla turtinga mo
teris paaukavo man gėdulių drabužius ir 
skrybėlę.

Mirus tėvui, motina pasiliko su pen
ketu kūdikių ir be skatiko. Nors vyresny
sis brolis turėjo aštuoniolika metų amžiaus, 
bet jis nieko negalėjo motinai pagelbėti, 
nes iki tam laikui mokinosi.ari,.to,o kaip iš
moko amato, tai tuomet ta išdirbystės ša
ka pradėjo pulti ir jo amatas nuėjo vėjais. 
Tuomet jis sumanė sau laimės j ieškoti sve
tur ir mus apleido. Du broliu, kurie pir
miau dirbo sykiu su tėvu, taipgi pradėjo 
amato mokintis, o jaunesnysis, dešimties 
metų amžiaus, ėjo mokyklon.

Motina buvo išdidi ir turėjo didelę 
energiją. Ji norėjo parodyti, kad ir viena 
gali savo kūdikius išauklėti. Ta užduotis, 
kurią ji pasistatė, ne taip jau buvo lengva, 
nes ji,apart namų darbo,nieko nemokėjo. Dar 
kūdikiu būdama, pasiliko našlaite ir sulau
kus šešių metų amžiaus pradėjo dirbti. Mo
kyklos visai nelankė ir nemokėjo nei skai
tyti, nei rašyti. Ji buvo labai priešinga 
naujiems įstatymams, paliepiantiems tė
vams savo vaikus leisti mokyklon. Ji 
skaitydavo didžiausia neteisybe, kad sveti
mi žmonės turi galę įsakyti tėvams, kaip 
jie privalo elgtis su savo kūdikiais. Tėvas 
irgi pritardavo motinai. Mano broliai, su
laukę dešimties metų amžiaus, pradėjo sy
kiu su tėvu dirbti, — jis buvo audėjas. Tė
vų nuomone tris metus mokyklą lankytinai 
pilnai užtenka. Jie tankiai sakydavo:

— Kas iki dešimties metu amžiaus ne
išsimokina, tas jau ir vėliaus nieko neiš
moks, nors jį visą amžių mokintum.

Jaunesnysis brolis, motinos supratimu 
užbaigęs jau mokslą, turėjo apleisti moky
klą ir pradėti dirbti. Bet tuom laiku val
džia aštriau pradėjo žiūrėti įstatymų apie 
priverstiną mokyklos lankymą ir motina 
negalėjo taip lengvai jį iš mokyklos paimti. 
Po ilgų prašymų, po visų formališkumų, 
pavyko ir jaunesnįjį brolį paimti iš mokyk
los ir atiduoti į'dirbtuvę.

Brolis buvo labai rūpestingas ir steng
davosi kodaugiausiai uždirbti. Kada jis 
pabaigdavo dienos darbą, tai vakarais dirb
davo viršlaikį. Nedėliomis eidavo į kar- 
čiamas ir ten padėdavo dirbti. Jis, būda
mas visą dieną karčiamoj, prisižiūrėdavo, 
kaip žmonės gerdavo, linksmindavos, o pas
kui susipešdavo. Kada prasidėdavo me
džioklės sezonas, tai jis, sykiu su kitais vai
kais, eidavo medžiotojams zuikių baidyti. 
Paskui jis pradėjo amato mokintis ir jam 
gerai sekėsi.

Sykį brolis parėjo verkdamas. Jis par
krito ir susižeidė kelį. Susižeidimas buvo 
sunkus ir prisiėjo nuvežti ligonbutin. Li- 
gonbuty išbuvo kelias savaites ir sugrįžęs 
vėl pradėjo dirbti. Greitu laiku kairiajam 
šone, ant krūtinės, atsirado nedidelis gu
zas, o paskui išaugo kaip vištos kiaušinis 
ir, bedirbantį prakiuro.

Susilaukė sunkaus laiko jis ir męs vi
si. Motina be darbo, jaunesnysis brolis 
serga, nieko neuždirba, o tas, kuris buvo 
metais už jį vyresnis, negalėjo išlaikyti 
žiauraus meisterio elgimosi ir išėjo. Žie
mos laikas. Bet, kaip tyčia, tą žiemą 
sniego nebuvo' ir gatvių valyt nereikėjo. 
Motina be paliovos vaikščiojo ir jieškojo 
darbo. Tankiai ji eidavo skalbti drabužių. 
Tuomet, laike pietų, aš bėgdavau pas ją ir 
ji dalindavosi su manim gautais pietais. Iš 
artimiausios restauracijos gaudavom van
dens, kuriame virdavo dešros, tai būdavo 
geriausia mūsų sriuba ir ją godžiai valgy- 
davom su duona. Sergančiam broliui kai
mynai atnešdavo sriubos ir kitko. Visi jį 
gydė. Visoki gydymo būdai, geri ir blogi, 
buvo išmėginti. Motina susipažino su tūla 
senele ir ta duodavo kokios tai mosties, ne
va stebuklingos. Tūlos ypatos ateidavo ir 
dėdavo jam prie žaizdos džiovintas slyvas, 
cukrum apibarstytas. Iš visokių žolių tai
sydavo vanas ir jose maudydavo ligonį — 
bet niekas negelbėjo. Žaizdos negijo, bet 
vis ėjo didyn. Man taipgi prisiėjo grieb
tis už darbo. Gaudavau užsakymus mėgsti 
pančekų ir bėgiodavau su įvairiais pasiup-

jos moterų Uždirba tik 10 
. Tokį menką uždarbį 

gauna daugiausia tos mo
ters, kurių vyrai kariauja.

Tai, mat, kokie patrijo- 
tizmo vaisiai!

jai, kada mažu tavo pirmas 
bučkis nuslydo nuo lupų. 
Gyventi galėsi ir su bile iš- 
kur pasirinktu vyru arba 
pačia, tečiaus svajonės gali 
Įlenkti šeimynos laimei.

Mano patarimas yra ne- 
vedusiem žmonėm pasirink
ti savo vyrais ir pačiom sa
vo vaikystės ir ankstyvos 
jaunystės mylimas ypatas. Išauklėti naujas gentkartes, mė civilišką, be jokių bažny- 
Tuomet abiem bus daug 
apie ką atsimint ir vienas 
kitą labiau žinos.

M. Vaitėkaitiene.

lėjamas kur kas didesnis. 
Įvedimas taikos dainų irgi 
yra gražiu žingsniu, kurio 
vyrai - kapitalistai ne tik 
nedrįsta įvest, o ir moteris 
niekina už įvedimą ir sten
giasi užkirsti jom kelią. Vi
sos moters, kurios nėra iš
sigimusios ir kapitalizmo 
pilnai ištvirkintos, neap- 

1 kenčia karių ir jos trokšta

NAUJOS POROS.
Jersey City, N. J.

Šiomis dienomis apsivedė 
L. S. S. 59 kuopos narys 
drg. K. Anckis su panele 
Julija Vosiliute. Šliubą ė-

kurios būtų broliškos tarp tinių prietarų.
savęs. Moteris užima vis 
svarbesnę vietą visuomeniš
kame gyvenime ir moksle, niškame gyvenime.
Mokinimo profesijoj jos pil- D. Pilka

Linkėtina naujai porai 
kogeriausios kloties šeimy-

Moters žmoniškesnes.
10 taikos arba prieškarei-

viškų dainų liko pradėta *aikam‘s.
dainuot publiškose Chica- 
gos mokyklose. Muzikos

Mokinimo profesijoj jos pil
nai pralenkė vyrus šioj ša
lyj. Ir juo daugiau galybės 
jos įgauna ,tuo geresnes me
todas įveda į mokyklas ir 

’ geresnį auklėjimą duoda 
. ___ Kapitalizmo apa

štalai jau permato tai. Jie 
žino, jog mokytojos yra 
___ I.TAj ir geresnis

L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELE 
IR

■M
M

M
I

L)r^?k°loja:..n^k:10S.e,A^ darbininkes 
jų pačių supratimas apie 
dalykus gali paskleisti jį ir 
tarp augančios jaunuome
nės. Vyrų berniškumui jie

nesHeath įvedusi į mokyk
las šias dainas. Jos yra iš
leistos tautinio chorų tai
kos komiteto ir norima įvest 
. • i i i • i • nuo. v v i ui uui iiioiimiim iiv;

k v v31?’ dainuotų ir ]akiau įsitiki, nes iš prakti-
musų vaikystėj arba ank- .bažnyčiose, ir teatruose, ir p ’ -
styvoj jaunystėj ? Ir kelin- į vaikai mokyklose ir viso- v ’ 
tasis arba kelintoji savo įkiose sueigose. Iki šiolei 
jaunystėj, geriau sakant, iš daugelyj mokyklų buvo dai-1 
kūdikystės išbėgime nėra tu- Įnuojama kariškos dainos, 
rėjęs palinkimo prie kokios garbinančios karžygius ir žudžiusįžiauTunus^r^kvai-
nors sau priešingos lyties baisias žmonių skerdynes, 
ypatos? Net keliolikos me- Dainos turi didelę intekmę 
tų vaikai, lankanti mokyk- net į suaugusius žmones, ne 
las arba šiaip turinti suei- tik J vaikus. Dainos prieš

jog vyrą lengviau 
pasamdyt ir padaryt aklu į- 
rankiu. Neveltui jau vyrų 
mokytojų prašoma, kad iš 
mūsų vaikų padarytų žmog-

liūs.
Illinois valstijos moters, 

kąip tik gavo tiesą balsuot,

“MOTERIS”
JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa:

Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris i’ draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 Amstel Boul., 
Arverne, L. I. N. Y.



Kitas.

ARGENTINA. Į
Pasiaiškinimas.

Gyvenimo aplinkybių bu-

Jei-
Paskui pasakė, kad gu aš būčiau sužinojęs, kad 

draugystė tų knygučių ne
gavo, tai tu o j aus būčiau ua-

«.-/A

Įkūhespondencijos žai liks, bet dabar, kaip gir- (mesdavo ant grindų. Vienas Kada darbininkai pradėjo

tų minčių,

centų, tai kunigėlis net bez-

Mat, kunigėlis

MINERSVILLE, PA.

laidotuvės įvyko labai iškil- v/or'rers oi America didelis

diena ant tyro oro.

i lūs socijalistams“peria

Vietinis. padarau.

J. G. Baltušnikas.kaltinate ?
ateis tas laikas.

padė-
aukų rinkiku nukentėju-

kny-

nie bankrūta nei nenamisli- bet nepasakyta, kam tie pi- . v .toliaus JĮ»ie oanKruią nei nepamisn- j . . JU - Y- ’ iL Iprakalbą. Pirma syki buvo!mnvvvia
Čir pykt^arta kMHnti už vo užklaustas'Dundulis aritaskžraoFs č.ia ir aš jįpirmą Gi*dį 
bankrūta U gavo minėtus pinotai da *

giausia, kad vietos “mokslo 
vyras” p. Stutkeris sumanė

nariai prašalino jį iš
tarpo. A. P.

vie
VV

neda-
Pas-

BINGHAMTON, N. 
Gegužės 26 d. buvo

cijalistai rodo, kad darbo 
žmonės visi yra lygus ir vi
sų yra vienodi—bendri rei
kalai.

liatą dienų prieš tai anglių 
kasykloj įvyko ekspliozija 
ir A. Valinčius tapo sunkiai 
apdegintas, iš tos priežas- 
t'es ir mirė.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, tai kunigėlis nepave-

CLEVELAND, OHIO.
Mūsų parapijonai neapsa-

Kaitis išsivežė daug pinigų ^Kauos nemanas ski lis, j k lb į bet nasišventi- it knd iic t-n «n iiVdiin<wh Jtugu tik jie paliausią skai-Įplakamomis, oer pasisvcnti n kad jis tą su tikslu pada- tuog Jurviniausius laik. mutam tikrų zmomų. nesi- 
re- gailinčių savo triūso. .

r ,. t , • lascius. , . i . i n i . - -

D. H. Christ”.
9 d. gegužės buvo susirin-

kenkus jo bizniui.
—Ar ‘

mingos—žmonių lydėjo la
bai daug. Reikia pažymėti, 
kad laike laidotuvių smar-' 
kus lietus lijo. Velionis tapo

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 24—25 d. L. Š. F. . • • T T • i i —I

ne Laukis Kregždžiunui.
šventakupris.

Šelpimo Fondą.
J. P. Stančikas.

—Jis niekad neprašė, kad rengtuose vakaruose 
męs dėtume pas jį pinigų, kitokiose pramogose.

socijalistai įgijo besidarbuo
dami per keliatą metų.

Klinga.

Girdėjau, kad kliubas ža- 
ir knygyną įkurti.

A. J. Banashauskas.

Užbaigęs visas su dole
riais ceremonijas paskelbė, 

\ Baltramie-

A

. ___ rajono—turėjo ___
<VII rajono. Pasakyta, kad 
deklamavo du vaikučiu, tu
rėjo būti: dvi mergaiti.

Kuopictis.

TAMAQUA, PA.
21 d. gegužės, 4 vai. po 

pietų, valstijos lioronbuty 
mirė Antena* Valinčius.Ke-

bet ,šį nierių į gerąją pusę.
Dievas žino, kas atsitiks.

Milda.

Vakare atidaro susirinki-Ul crpnAvni

|S. 186 kuopa. Tarp kit-ko .bą, bet išanksto 
m apvaikš-1 kad “cicilikams”

toj.
Už tokį pasielgimą kliubo 

nariai prašalino ii iš savo

♦ ♦

22 d. gegužės buvo kru-

Negalima nepasigirti, 
kad šiame streike atsižymė-

CHICAGO, ILL.
Amalgamated Clothing

giau kalti, negu jis.
—Kodėl jūs save labiau veikėjos, o dabar bijosi ir 

_ ? pasirodyti socijalistų pa- 
arba

dar gauti gavom atsakymą, kad ne
įgavo. Ribikauckas pasakė,

GARDNER, MASS.
30 d. gegužės “V. L.” re

daktorius Sirvydas sakė

ROCKFORD, ILL.
22 d. gegužės buvo pra

kalbos L. S. S.

bet męs jam siūlydavom. I * * ♦
Klausyk, kaip aš pradėjau:
pas jį dėti pinigus. Bijoda-1 23 d. gegužės buvo 
mas laikyti “bakse”, kad rinkimas Liet. Ūkėsų

kad subankrūuji- Hj0 laidoti ant šventų kata- 
_ . U ūkiškų kapinių. Nepaisant

į tai, kad kunigėlis pripaži
no A. Valinčių prakeiktu,

(jpo-ir/pq 7d 7i> d , Q r mas ir liaiu, is.au mano uar- /«uuu. x /“r — -''j
Vietinis Komitetas' surengė! bas bus Jums naudingas, atspausdinti lietuvių ir len- lįstų darbelių, kad tie dabar korespondencijoj isiskverbe
fčrus. Žmonių nėr abu va- Su gerais velijamais jums kb kalba, bet žmonių susi- neturi nei ką sakyti. Keis- pOra klaidų: pasakyta, kad
ikaru buvo dane ir reikia ti- visiems, jūsų prietelis rinko mažai. Bet juokin- |kla> iiegzdziunas _ jaukiui n buvo konferencija L. S. J.
Ikaru duvo aaug n iciKia n i Christ” iriausia, kad vietos “mokslo kompanijai uždare burną, o vili rajono—turėjo būti

I socijalistų.
—Pikta, bet perdaug pyk- ti, kad tūlos merginos nesė

ti, negalima, nes męs dau- niai buvo karštos socijalis-| 
tės, smarkios visuomenės

ir karė?” ir “Karė ir eko-1spirtas, kaip sakoma, prie 
nomija”. ' 
150 ypatų ir J 
džiai. Po prakalbų į kuopą 
įstojo 3 nauji nariai. Publi
ka, kaip girdėtis, prakalbo
mis užganėdinta. 1

Deklamavo P. Tvarijoniū-
tė ir A. Butkiūtė.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $4.76.

Viską girdėjęs.

veikslų. Pradėjus aiškinti, 
stovį ir už gerą tvarkos ve- vieną žodį sakė rusiškai, ki- 
dimą nupirko savo sekreto- tą ungariškai, trečią dzūkiš-

Gegužės 26 d. buvo nra-|Cijalistus ir katalikus mėš- 
kalbos L. S. S. kuopos. Kal-;lu. Visa kalba buvo neva a- 
bėtojum buvo T. J. Kučins- pie tautos vienybe, bet išėjo

lir nutarė atidengti vakarinę ^s' 
mokyklą. Kad visi mokyklą 1 

..j lankytų, padėjo po

kas iš Chicago, Ill. Kalbe- J melai, nešvarus plūdimai giausia atsilankė ir buvo ti- dvidešimts penkis centus,tai ■ tektinai atsiranda ir streik- 
jo dviejose temose: “Tikyba'socijalistų. Klausimais pri- Kėtasi, kad pelno visai ma-;išimdavo iš krepšio ir nu-'laužiu.
... “Rare ir eko-1 spirtas, kaip sakoma, prie žai liks, bet dabar, kaip gir-į mesdavo ant grindų. Vienas Kada darbininkai pradėjo

Publikos buvo L kertės, pusėtinai moka ran- dėti, liko apie $150.00. Pel- vaikinas, neseniai atvykęs iš grįžti darban, tai susipratu-
’ ’ klausėsi aty-|gytis: užsigina savo išreikš- nas, pagal draugystės nuta- Lietuvos, ilgai buvęs be dar-'šių darbininkų bosas visai

tų minčių, o pasako, kad rimą, bus paskirtas į tris ly-, bo ir nežinodamas čionykš- (nepriėmė—apie 8 darbinin-
jis sakęs visai ką kitą. Jei gias dalis: 1 Sušelpimui nu-.tės tvarkos, įmetė į krepšį kai nepriimti.

pradėsiu naudoti, kaip tik tanti paveikslai p. Račiūno, 
ateis tas laikas. Kaip tik JĮ su paveikslais parsikvietė 
aš atsimenu kliubo moki- vietos klerikalai. Paveikslus . ,v
nius, tai visuomet esu links- rodė iš Lietuvos ir neva ka- 
mas ir tikiu, kad mano dar- rėš lauko.

šalinimo priežastis sekanti: kėtis, kad nemažai liks pel-
Ribikauckas buvo išrinktas no. - - . . .
aukų rinkiku nukentėju- D. L. K. Gedimino dr-stė kimas Mokslo Kliubo. Kliu- lenkams aiškinti turinį pa
sienis nuo karės lietuviams 'davė savo svetainę dėl fėrų kas peržiūrėjo savo iždo veikslų. 1 radėjus aiškinti,

kanklių choras sudainavo 
jus pykstate ant porą dainelių. Merginų cho- 

Kaicio Aiž jo tokį pasielgi- re nebuvo, matomai, bijosi 
Reikia pastebė-,

tokių prakalbų atsibūtų kentėjusių nuo karės; 2) j 
tankiau, tai visgi sukiršin- draugystės knygyno skyriui džione pavadino.

reikalau- jo ir lietuviškos Jievutės;

CHICAGO, ILL.
Subankrūtijimas P. M. 

Kalcio banko sukėlė labai 
daug triukšmo ne tik tarp 
vietos gyventojų, bet ir tarp 
laikrašti jos. Tūli laikraščiai 
tvirtino, J 
mas teisingojo Pyterio ~ 
sąs ženklu socijalistų netei
singumo ir tt. Suprantama, 
čia nuolatos bankrūtija to
kie bankai ir žmonės neat
kreipia į jų bankrūtijimą a- 
tydos, bet Kaičio subankrū
tijimas sukėlė Ubai didelį 
triukšmą, tai žingeidu buvo 
patirti, ką apie jį, Kaitį, 
mano tie žmonės, kurių pi
nigai buvo padėti? Kad 
geriau tą dalyką patyrus, 
turėjau pasikalbėti su nu
skriaustaisiais. štai mano 
pasikalbėjimas:

susirinkimas.
Gegužės 25 d. atsibus 

šas susirinkimas A. C.
palaidotas ant puikiausių.0^ A. unijos.
miesto kapinių. 1 Pyezidentas District

Lai būna jam lengva šios uncil S. Levin kalbėdamas, 
šalies žemelė. 'pažymėjo apie civilizacijos

tų lietuvių vienybę, kurią ir 3) pašelpos skyriui. ___ , ___ vawa*v^»,

Turiu priminti, kad minė- ja, kad jam dolerines mes-jnekurios jų visai neprisidė
ta draugystė gyvuoja apie (tų, bet visai nepaklausia,ar jo prie streiko, o kitos tuo- 
pusantrų metų, bet savo vei- daug darbininkai tų doleri- jaus pradėjo streiklaužiauti. 
kimu pralenkė kitas, seniai nių turi? Taipgi nepaklau- 
gyvuojančias, draugystes, į-|sia, ar darbininkas turi dar- 
kurdama viešą knygyną, sii-įbą. 

prakalbas, per- ■16 d. gegužės buvo išva- rengdama r 
žmvimas į girias Lietuvių statymus irtt. 
Mokslo Jvhųbo. Dailus jau-1 Apart minėtos draugystės kad vakare šv. Baltramie-' 
mmo būrelis praleido visą , nemažiau darbuojasi ir L. S. Ijous svetainėj sakys prakal-|v«au'priverstas išvažiuoti iš 
dieną ant tyro oro. S. 186 kuopa. T— - ’■’* ‘ 'v ’ ' " • .....................

| PereiU’s metais susiorga-!verta pažymėjimo ___  ......
nizavp Liet.. Mokslo Kliubas čiojimas “Gegužinės Šven-iduos.

kuris atsibuvo nedėlio-
d. g-gužės. surengtas mą vvčiii

♦ 
♦

Vietos dvasiškas tėvelis! Antras kalbėjo generalis 
[užsiėmė smarkiai kovoti su mTjąmzatorius _ Bolląnder.| 

—Kaip jūs dabar jaučia- laisvos dvasios žmonėmis. Kalbėtojas aiškino apie rei- 
orgamzacijos 
amate. S 

‘ i žydiškai 
S. Skola kalbėjo čekiškai 
Sidney Hillman, generalis 
prezidentas Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica, savo kalboje pažymėjo, 
kad organizacija turi būt 
dėl žmonių ir žmonės turi 
ją sutverti dėl rpginimo sa
vo reikalų. Žmonės pri
valo . stiprinti organizaci- 

dėl atskirų amatų,

_ —Kaip jus dabar jaučia- laisvos dvasios žmonėmis.
tės po Kaičio subankrutiji- Ypatingai per savo pamoks- , ^ahngumą 
mo • i lūs socijalistams“peria” kai- l‘)S.

—Jaučiamės prastai, nes lį be jokio pasigailėjimo.Ant Uc 
nežinome, ar gausime nors kiek jis yra įnirtęs ant so- 
kiek, ar viskas pražus. 1-..... .

—Kodėl jūs buvote tokie 
neatsargus ir dėjot pinigus 
į tokį banką, kurio valdžia 
nekontroliuoja?

—Čia daug yra bankų,ku
rių valdžia nekontroliuoja, 
o žmonės deda pinigus. Štai 
ir Olševskio valdžia nekon
troliuoja, bet žmonės deda 
pinigus vien tik dėl to, kad 
savo žmogus.

—Ar jūs manote,

ĮC’jalistų, tai galima supras
ti iš jo pamokslų. Sykį pa
sakė, jeigu parapijonai ne- 
prašalinsią koresp'ondentų, 
kurie rašą į socijalistų laik
raščius, tai tuomet jis pra
sišalinsiąs. Bvt parapijonai 
nelabai nusigando ir kores
pondentų “neprašalino”.p V A A VAV Ai V A A X AAA V •

Kunigėlis pamatė, kad tuom .., _
gazdininiu nieko nelaimės, b?į dcl didesnes savo liuosy- 
taį vėl praėjo sakyti, kad bes nępnguįmybes. Or- 

. parapijonus labai mylįs ir Jgamzacijos niekad nebuvo 
Ra( niekados nemanas skirtis,;sutvertos rezoliucijomis ir 

t • ’nvfilra hnmic hnr nncicvnnri-

rė? |
—Męs negalime sakyti, 

kad Kaltis išsivežė daug pi
nigų ir kad jis su tikslu v> 
tą viską darė. Męs žinome,1. Z.1, (,s 
kad pastaruoju laiku jis tu-1 kokiam 
rėjo labai daug visokių ne
pasisekimų, kurie ir prive-

pį ie bankrūto.
—Kokios gi nelaimės jį 
tiko ?
—Jo duktė ilgą laiką sir- jjauti ypatiškumus, 

go ir Jis, begydydamas, is- ir kuopa sustiprgs.

perspėjo, Berisso ir persiskirti su ne* 
balso ne- kuriais laikraščiais, per tai 

|i> negalėjau savo laiku pasi- 
i^iškinti, nes nežinojau, kad 
esmi apkaltintas. Tik dabar, 
gavęs progą peržiūrėt “Lai
svės” numerius, užtikau, til
pusią korespondenciją “Lai
svės” N56, 1914 m., kurioj 
pasakyta,kad senieji “varg
dienio” draugystės nariai iš
važinėjo ir išsivežė drau
gystes knygų vertės 10 pe
su.

Kadangi aš esmi vienas is 
tų kaltininkų, tai tuo jaus 
pasiaiškinu. Išvažiuojant iš 
Berisso išsivežiau dvi kny- 
guti: “Svarbi priežastis” — 
15c ir “Kur protas” — 25c. 
Tai buvo teatrališki veikalė
liai. Bet pareikalavus laiš
ku Juozui Petroniui, tuoj’au 
išsiunčiau tas knygutes šiuo 
adresu: Almacen La Flor, 
Berisso Puerto, La Plata. 
Kad aš išsiunčiau, tai gali 
paliudyti Juozas Kaikarys 
,ir Iz. Staskus.
j Bet man gerai žinoma, 

dno apie kad iš tos vietos (krautu- 

čia parapiją kų, nes kas ateina ir papra- 
Tuomet P. Kapis- šo, tai tam ir atiduoda, tai 

galėjo atsitikti ir su tom 
mano knygom. Bet daly
kas ne tame. Jeigu knygų 
nuo manęs negavot, tai pir
miau reikėjo pareikalauti

ciooAi? 7 i v 7-i"-3 ~ ~ .. -...j ii pia-
. bendrai visų *autų socijans-,deda pasakoti, kad parapi-

Imrmvn'ženmma ir kultūros kau.clJ0S' nuW'e mo’ tų, kaip tai: anglų, rusų, žy- ' * P nnyn žengimą n kuiliuos kgti w c m5nesiniu mo. , ’ . ,Į . .
- -- - -- kesčių n uz neatsilankymą ))UVo kalbėtojai ir buvo da- gelis ir sako*

j mokyklą be tam tikrų prie- Hnama literatūra > “ ’ ' 
žasčiii po 25c bausmės už 
kiekvieną praleistą vakarą. 
Kuris visai apleidžia lankęs 

; mokyklą be tam tikrų prie
žasčių, tai pražudo kauciją.

Mokykla buvo įkurta pe
reitų metų gruodžio mėnesy 
metodistų bažnyčios kamba
riuose. Už šilumą ir šviesą žmonės vieni kitus žudo už 
reikėjo mokėti po $5.00 į kapitalistu reikalus, tai so- 
mėnesį ir po 50c už kiekvie
ną vakarą sargui, kad tas 
išvalo kambarius. Mokinių 
buvo 31 lietuvis, 2 lenkai ir 
1 italas.

12 d. kovo visi mokiniai 
sykiu su mokytoju nusitrau
kė paveikslus, o 30 d. balan
džio užbaigė šio sezono 
mokslą. Mokiniai nupirko 
savo mokytojui D. H. Christ 
dovanų dvi knygas—šių me
tų išleidimo Webster’s New 
International Dictionary, 
kuris sveria 14 svarų ir turi 
2700 puslapių ir pereitų me
tu išleidimo “Pennypacker 

’Pennsylvania” ir vasarinę 
'skrybėlę. Gavęs mokytojas 
'šias dovanas labai susijudi
no ir pasakė, kad tai pirmą 
sykį savo amžy gaunąs to
kias dovanas ir už tokį men
ką patarnavimą. Paskui 

i mokytojas atsiuntė moki
niams padėkos laišką. Laiš
kas skamba sekančiai:

“Gegužės 18 d., 1915. Na
riams Mokslo Kliubo. Mie
li prieteliai! Per p. Bana- 

Ishauska gavau nuo jūs pui-
; atiduoda kapitalistui? Jūs ^Vh^?Y?.bs,ter’8 NeW 
' turite rūpintis apie ateitį; International Dictionary ir 

ieieu būsite nasirenee stot Pennypackers Pennsylva- JLlgU UUbllC pdblieilgę SlOlli • čiaą knvcr'iQ Inhni 
i kovą už geresnę ateitį, tai f a’ . ias Kny&as as labaJ 

i Amalgamated Clothing ^anginu,_ ypatingai, kad 
Wn,Ur« nf tai nuo jus gautos. Mano

supratimu jos turi didelę 
vertę ir aš jomis naudo
siuos; taipgi ir tą dovaną, 
kurią gavau anksčiau laiko,

gailinčių savo triūso. Kalbė
tojas sako, kad darbininkai 
turi liuosybes nusipirkti už 
centą laikraštį ir skaityti 
sensacijas, bet tie laikraš
čiai, kurie yra leidžiami i" 

i kontroliuojami kapitalistų, 
isilikę vadai nuolatos tarpely k į k 0 a^izuotis dėl 

H [savęs kelia vaidus. Kuopos agerinimo sa^0 būvio. Tan. 
-| nariams vertėtų daugiau fe iaikt.aščiai šmei.

disciplinos prisilaikyti ir pa- ■ žia organizacijas ir kūrst0 
u ome i cĮarbįnįnkus prieš unijų vir-;

šininkus. Kapitalistai turi 
stiprias organizacijas ir jie 
moka puikiai viską kontro
liuoti, nustato kainas ant 
kiekvieno daikto. Bet kodėl 
darbininkai negali nustaty-

♦
* *

L. S. S. kuopa ne- 
padėjime randasi. 

'Narių skaitlius, dėlei bepar- 
tyviškumo, sumažėjo, o pa-

leido daug pinigų; mirus 
dukteriai, vėl buvo daug iš
laidų. Paskui leidimas “Lie
tuvių Žurnalo” jam nešė [ 
nuostolius. Pagaliaus, buvo 
daug žmonių, kurie dėjo vi- Vnibnę 1, q 75 knnnns uaiuuiumm Huowvjr- 
sas pastangas, kad tik už-1Kalbėj0 Jrg.‘ jį. Dusevičiai t: kainas savo darbui- kuri

susi- 
Kliu- 

kas nepavogtų, atnešiau pas bo ir tapo iš kliubo praša- 
jį ir paprašiau padėti į gele-, įintas V. Ribikauckas^ Pra- 
žinę šėpą. Nors nenorom, 
bet pinigus priėmė ir 
jo.

—Ar jis tuomet ir 
gutę išdavė?

—Jokios knygutės 
ve, išdavė tik raštelį, 
kui nunešiau daugiau,tai jis 
pasakė, kad tų pinigų pas 
save nenori laikyti ir padės 
i banką. Aš sutikau. Vė
liaus išdavė knygutę ir pa
sakė, kad bankas mokės 3%. 
Aš tą knygutę laikiau ir a-

.Workers of America taipgi 
’yra pasirengus palaikyti tą 
kovą.

Susirinkime dalyvavo a- 
pie 600 žmonių.

Korespondentas.

AAVIV AktAA A A V V V4 T 1 VVA i V V O CV

Podraug su kitais kolekto-1 uždyką. Taipgi reikia pu
riais pavyko surinkti $40.10 žymėti, kad išskyrus karš- 
ir Lietuvių Ūkėsų Kliubas tuosius parapijonus, visos 
paaukavo $50.00. Viso labo kitos grupos remia Lietuvos 
susidarė $90.10. Tie pinigai 
buvo pavesti Ribikauckui iš
siųsti L. Š. F. per sekreto
rių Dundulį. Aukavusių pa
vardes buvo pagarsintos 
“Naujienų” Nlll, 1914 m.,

bankrūtą.
—Ar manote

dalį pinigų? i-_ -- . . .v*. r
— Gaut, tai gausime, nes tuos^pimgus- išsiuntęs 

visas jo turtas jau išparduo- J1- Paukščiui, bet komitetas 
tas. | nieko nelaukė ir su pagelba

—O kiek pinigų surinkta policijos išreikalavo. tą su- 
išpardavus turtą? |mą. Dabar pinigai jau vie-

—Męs nežinom, tai žino 
tie, kuriuos męs išrinkom 
prižiūrėti tą dalyką.

Kapitonas Kuolas.

bant. Žmogus prastai iškal
ba, bet visgi šioks-toks poli
tikierius. Tamsius žmones 
apmulkinti moka gardžiau, 
negu koks kunigas. Pagy
rų puodas irgi geras. Ga
vęs progą, pasigyrė rusų 
kalba ir kad carą pagarbin
ti gerai mokąs. Mokino be- 
partyviškumo — liepdamas 
nekrypti prie jokių sriovių, 
kaip tik laikytis/ viduinės- 
tautininkų; mokino gražia- 
kalbystės—vadindamas so-

riui V. Chudiniui vasarinę 
skrybėlę.

Garbė vietos jaunimui, 
kad taip darbuojasi. Taipgi 
reikia ištarti širdingą ačiū 
kliubo komitetui už gerą 
tvarkos vedimą.

Geistina būtų, kad ir ant 
toliaus kliubas užlaikytų

ANSONIA, CONN.
19, 21 ir 22 d. gegužės bu

vo fėrai Lietuvių Šviesos 
draugystės. Žmonės suau- 
kavo nemažai daiktų, nes, 
matyt, prijautė tam užma
nymui., Geg. 19 d. buvo su
lošta veikalas “Žydas Stati
nėje”.] Antrą vakarą suloš
ta rriveikmė komedija 
“Prieš vėją nepapūsi”. Lo
šimas abudu vakaru išėjo 
vi 
priežasties lietaus, nedau

jai reikia gero pamato, 
ir lietuviu. Visų tautų Tuom tarpu atsistoja kuni- 

“Tu eik šalin, 
uždyką. o aš pasakysiu, kokio para- 

Lietuviškai kalbėjo drg. A.! pijai reikia pamato”. 
Žilinskas iš Meriden, Conn. , Kada pradėjo kalbėti, tai 

Tai dar pirmas Ansonijos pripasakojo visokių nesąmo- 
atmintyje apsireiškimas. -■ * ----- ”■’* J -
Tikimasi, kad ateityje bus 
galima apvaikščiot darbi
ninkų šventę su platesne 
programa. Kada Europoj

BRIGHTON, MASS.
26 d. gegužės “Gabijos” 

draugija iš So. Bostono pa
rengė vakarą. Po vadovys
te kompozitoriaus M. Pet
rausko sulošta operetė 
“Consilium Facultatis”. 
Taipgi buvo ir dainų. Visi 
solistai, išskiriant K. Jurge
li ūną, sudainavo gan?, gerai. 
Bet jau Jurgdiūnas, kad 
drožė, tai drožė — dieve 
duok jam sveikatą ir ant to
liaus taip drožti. Jeigu aš 
taip galėčiau drožti, kaip 
Jurgeliūnas,tai Paryžiuj sė
dėčiau ir su Gabriu arbatą 
gerčiau. Veikalėlis sulošta 
gana gerai.

Žmonių susirinko net... 
59 ypatos. Matomai, 
Bostono draugija “Gal 
turės “gražaus” pelno...

Kalvis.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Šiomis dienomis čia atsi

tiko gatvekarių katastrofa 
ir tapo trįs lietuviai sunkiai 
sužeisti.

nių apie socijalistus ir soci- 
'jalizmą. Skundėsi, kad so
lei jalistai bažnyčias ir ti- 
Jkėjimą griauną ir tt. Pasa- 
ikė, jeigu socijalistai bažny
čių ir tikėjimo negriautų,tai 
ii jis socijalistams pritartų. 
Rodosi, kad socijalistai nei 
vienos bažnyčios dar nesu
griovė, betTampšius prie so
cialistų neprisirašo. “Aiš
kino” žmonėm,kad socijalis
tai esą turčiai ir apgavikai. 
Jis sako: “Žiūrėkite, socija
listai leidžia ‘Keleivį’, męs jį 
skaitom, o iš to jie turi di- 
džiausį pelną”.

Ant pabaigos ryškino a_ ‘ 
parapijų naudingumą ir ra-'vės) tankiai prapuola laiš- 
gino žmones 
sutverti.
kas pradėjo aiškinti, kad 
čia mažai žmonių, prastai 
darbai eina ir negalės para
pija užsilaikyti. Kunigas jį 
pavadino neišmanėliu ir pa
sakė, jeigu tik žmonės no- užmokėti; o jau tuomet per > 
rėš, tai ir parapija galės gy- laikraščius apkaltinti, 
vuoti.
čia merginos gerai uždirbą. 

Dabar tamsūnėliai užsi
puola ant P. Kapisko, būk mokėjęs, nors ir dabar tą 
jis norėjęs suardyti jų tve-

ę, Iriamą parapiją. Nors P.K. į Man rodosi, kad tie drau- 
b0,'aiškino, kad parapijai sun- gai, kurie pirmiau darbavo- 

ku bus išsilaikyti, bet dabar si prie 
yra bombarduojamas, kaipo pridėję nemažai 
parapijos griovikas.

Tai matot, kaip mūsų pa
rapijonai darbuojasi.

Algirdas.

Vargdienio”, yra 
triūso ir 

pinigų ir jeigu jie išsivežė 
keliatą knygučių ir jas pra
žudė, tai visuomet sutiks 
už jas užmokėti, nes jiems 
“Vargdienio” draugystė ir 
tutras taipgi yra brangus.

Pasilieku velydamas ko- 
geriauslos kloties “Vargdie-

BALTIMORE, MD.
Kada tai “D. Balsu” 

daktorius p. Laukis pasakė, nio” draugystei, 
kad jau Kregždžiuui užda
ręs burną, bet pasirodė vi- 
dar smarkiu iMuS^us KLAIDOS ATITAISYMAS.

Scranton, Pa.
Plakatai buvo Mlė į. aikštę tiek industria- “Laisvės” N42, tilpusioj

kai ir tik dešimtą žodį išta
rė lenkiškai. Turbūt, jis 
manė, kad lenkų kalba su
rankiota iš visų kalbų po žo
dį. Bet čia publikai toks' 
aiškinimas nepatiko ir mūsų 1 
mokslinčių visai pravarė.

Kaip nesiseka, taip nesi
seka mūsų katalikams.

♦
♦ ♦

L. S. S. 56 kuopa pasta
ruoju laiku pradėjo augti. 
Pereitam susirinkime prie 
kuopos prisirašė pora nau
jų draugų. Tik senesniem- 
siems kuopos draugams ver
tėtų energiškiau darbuoties.

J. S. M-ka.

LEWISTON, ME.
10 d. gegužės atvyko iš 

So. Bostono tėvas Tamošius 
apkirpti pavasarinės. Per 
tris dienas apkirpo apie 500 
avių ir avinų. Kada pradė
jo už savo darbą dolierius 
rinkti, tai kas metė į krepšį

EASTON, PA.
Šiame mieste randasi šil

kų audinyčia, kurioj dirba 
apie 3,000 darbininkų. Dar
bo sąlygos labai sunkios ir 
darbininkai labai išnaudoja- 

imi, per tai nuolatos kįla 
streikai. Šiemet sustreika
vo plačiųjų šilkų audėjai. 
Streikas tęsėsi nuo 7 iki 22 
d. gegužės. Pagaliaus dar
bininkai pradėjo grįžti 
streiko nelaimėję. Streiko 
priežastis — reikalavimas 
prašalinti bosą - italą, kuris 
baisiai neteisingai elgiasi su i 
darbininkais, paskirstyda
mas neteisingai darbą.

Šiame streike geriausia 
pasižymėjo ungarai. Rei- komai susirūpinę ir nebeži- 
kia pažymėti, kad pereiti] no už kurio galo griebtis, 
metų pavasary tos pačios Mat, per savo “šventą” duo- 
dirbtuvės darbininkai išėjo snumą kunigėliui tiek pri- 
streikan, reikalaudami pra- pvlė dolerių, kad dabar tas 
šalinimo negeistino jiems visai jų nepaiso. Parapijn- 
knygvedžio, tai ir tuomet nai pradėjo tėmyti, kada 
ungarai geriausiai laikėsi, kunigėlis atsuks savo kal- 
Tą streiką laimėjo, T ‘ 
nralaimėjo. Mat, dabar la
bai daug bedarbių, tai už-1

L. S. S. V RAJONO SU
VAŽIAVIMAS.

13 d. birželio bus “Lake 
Side” suvažiavimas L. S. S. 
V rajono. Suvažiavimas į- 
vyks ant tyro oro. Taipgi 
l ūs prakalbu ir visokių pa- 
marginimų. Taigi, kas nori
te linksmai praleisti laiką ir 
išgirsti daug naudingo, ma
lonėkite atsilankyti. Įžan
ga visiems uždyką.

J. Seniais.



2(h KALBAM LIETUVIŠKAI.

ir šią
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ISc

‘Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

u z
VIETA PAS

i . . 50c

A. SHRUPSKI
11

61 S.2nd st., Brooklyn,

15c

40c.

20c

10c

v
&0L

25c

50c

I&3

iai

Užsirašykite

73 Grand

Tai yra 
lietuviš-

75c
75c
35c
20c

25c
10c

10c
50c

20c.
35c.

TmI Graanpoint
PuikianHin lietuviams vieta pas

k'<-%
X

15c.
15c
15c

. 15c
20c

<4 
k '•V

BA'Lr'.

k. auk-
. . . $5.00
... $1.00

Traukimas mūsų specijališku- 
mas. Egzaminuojam seredomis 
(arpe 2 ir 4 vai. dykai.

B'

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

NEWARK’O LIETUVIbKA APTIEKA.
Apielinkės lietuviams pranešu, I ad atidariau 
A.P'^riEiKA. tikrai lietuviškų. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik I ietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisoni visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a1 sargu m u.

kur vienybe, tenai ir galybei
PRANK P. KALIBAT

PHARMACIST
Perry’Str., Newark, IN. J.
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

Necanicum, Oreg n
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JUOKŲ KĄSNELIAI

gromata Jurui 
Ridzikui.

Šanaunas Juruci: —
P vedėdamas rašyc 

margi gromatėly, pirmu
čiausia prešneku pono dzie-

šitų v

žitečnascies, sutvėrėm re- 
publikonų kliubų, paskui, ci- 
cilistams an zgardascies, su
lipinom ir cicilistų kliubų, 
paskui dar norėdami tvėre, 
1 .ii pažinodami kų, sutvė- 
rėmkatletų kliubų ir visuose 
kliubuose dzirbam iš visos 
macies. Cicilistai sako, kad 
męs dzirbam vienų darbų 
priešingu kitam ir už tai 
mus vadzina razumo invali
dais ir dūšios žebrokais.

Bet tegu cicilistai porina, 
kų cik nori, o mes vainų su 
jais visciek išgrajisim, ba 
dartės turim naujų kalbėto
ji Antanazų Parelaicį. Nors 
jis ant pažiūros išrodo ne
vertas pypkės tabako, ba 
sudziuvis, kaip dzievo mu- 
kelė, bet už tai atvožnas, 
kap čigonas. Jis, broluci, 
visk’i o viską pasako. Jei 
tu, Juruci, nebūtai ženotas, 
tai aš tau jo visų šnektų ap
rašytai!, ale dartės sarmaci- 
nuosi tavo pačios. Macykis, 
jis yra būvis rusko cieso-

nodziej i, kad vašac atsaky-!1 ’aus maskolium, sako la
ši: ant amžių amen. Bužuose pacukus muse o

Dartės, Juruci, žičinu l(Jartc? sakydamas prakal- 
vascim su visu draugi viso-: 'as. vlsadu pasakoja, kap j!S 
kių ščėscių, kokių, cik nuok su janarelau tavoryksciavo. 
pono dzievo žandojat.

Dartės apznaiminu tau, 
Juruci, kad as esu sunarys 
tos susaidės, kų laidžia ga
zietų “Sopulį“, kuriai da
vėm prazvisčių “Darbinin
kų Balsas“. Toji mūs ga
zieta yra “ai dubliu-dubliu“ 
vargonas.

Macykis, Juruci, mes tų 
gazietų vadzinam “Sopuliu“ 
dėlto, kad kadu “ai dubliu- 
dubliu” neturėjo savo var- 
gono, tai mūs pravadyrius 
Šmitas pasakė: “Mes turim

| Būk cik ras, Juruci, kad mes 
turėdami savo vaiski šito
kių asabii, cicilistus cikrai 

j pergalėsi m.
Dartės, Juruci, pašnekė

siu apie kitų pušy intereso, 
'cik tu, broluci, niekam ne-

Dzidziąusianuopascis—tai 
i ta, kad mūs “Sopulys“ nori 
■ užgyc. Ir>jeigu jisai užgy- 
i tų, tai mumiem būtų dzi- 
| džiausią neščescis. Macy
kis, “Sopulys“, tai tokis 
daiktus, kap cik ji nekrapš- 
čysi, tai tuoj ir užgis. O 
krapščyc jį gali cik su pini
gais. Pinigų gi iš niekur 
negalim gauc. Mūs susaidė 
net paliepė “ai dubliu-dub- 
liu“ unijai parenge pikniku- 
cy ir visų zarabkų ataduoc 
“Sopuliui“. Net cienių “So- 

ipulio“ sumažinom, kad cik 
tų dolerukų prisigaudzys, 

I bet, nemacis žino, nei 
1 nemačina:

na gazieta nepriima, tai, 
drauguciai, pasidarykim sa
vo locnų gazietuky ir in jų 
sudekim visus savo sopu
lius, c iš tų visų sopulių pa
sidarys vienas dzidziausias 
“Sopulys“, kokio dar niekas 
savo gyvascy nėra matis. 
Su tuom “Sopuliu“ išguz-i 
dzysim visų svietų ir ki-* 
tom gazietom parodzysim . 
špygų”... Ir mūs pravady- ;e 
rius Šmitas cikru praudų niui"x 
sakė, ba kap eitoji “Sopu-! Baigdamas rašyc, prašau, 
Ii“, tai virozniai matai da- Jurucb tavo pamačies: pla- 
raktoriu Laukį su visais joi(}zyk mūslJ “Sopulį“ ir par

davinėk Šerus mūs susą i dės, 
cik niekam, broluci, nesa- 

;“ rengiasi 
Tepgi, Juruci, pa- 
mumiem dzidelv

gizeliais klajojanc dzidziau- 
siuose sopuliuose.

cik 
ant

Aš cikiuosi, kail tau,Juru-'kXk> ka<l 
ei, jau yra žinoma, kad mūs 

darytai 
loskų, jei pamačytai cicilis
tus plūse. Jeigu tu gerai 
nemoki, tai paprašyk savo 
pačių, ba aš kap nūnai aci- 
menu, kad tu apsiženijai su 
kunigo gaspadini, tai aš mį
slių, kad ji mokės plūseis 
nemažiau už mūs darakto- 

(rių Laukį.
Tavo viernas tavorykščius 

Šimas Gilaicis.

— tai pači širdzis “ai dub- 
liu-dubliu”, katra veda dzi- 
dziausių vainų su cicilistais. 
Cik žinai, Juruci, mes esam 
cibulizuoci žmones, tai ne- 
šaudom cicilistų iš karabi
nų, bet šveičiam jiem kailį 
su liežuviais ir drebiam pur
vynu. Ir už tai, kad mes ci
cilistus paškudzinam, tai jie
mūs gazietų “Sopulį“ praz-, 
viščiuoja “Paškudninkų' 
Balsu”. i

Žinai, Juruci, mumiem 
būtų daug langviau tų var
gų kyse, kad cicilistai ant 
mūs širstų, bet ciej zlidūkai 
nuduoda, kad nieko negir- 
dzi. Aš norakiai paklau
siau vieno cicilisto, kų jis 
mislina apie mūs kvackumų 
ir razumų, tai jis pakrucino 
gaivu, mosterėj ranku ir sa
ko: 
toki 
Cik

“Man škada, kad jūs 
durni ir neščeslyvi”...

tu, Juruci, pamislyk, ar 
žmogus nerkentėc šito- 
šiderstvų?

Cicilistai sako, kad mes 
už tai neščeslyvi, kad nečė- 
su aciradom. Jie sako, kad 
męs ant savo pečių nešio- 
jam dzidelas puodzynes, ir 
toj vietoj, kur turi būc sma- 
genys, tai cik biskucis skys- 
cimo yra. Ale mes neuvo- 
žojam, kų cicilistai sako, cik 
dzirbam iš visos macies, kad 
cik cicilistus užvajavoc. Mes 
iš visos macies rėkiam, 
kad mūs sabotažius ciesiau- 
sias, mokyčiausias, razum- 
niausias ir drūčiausias ir 
kad cicilistai melagiai, suk- 
cei ir darbininkų jednascies 
ardzytojai.

Valparaiso studentai ir 
bulvės.

Andrius: — Kaip tu ma
nai, kas daugiausia nuken
tėtų, jei šioj kontrėj bulvės 
išnyktų?

Vincas: — Valparaiso u- 
niversiteto studentai. ■

Andrius: — Kaip tai? Aš 
nesuprantu.

Vincas: — Jeigu nebūtų 
bulvių — nebūt kas skųst ir, 
tuomet Valparaiso studen
tai neturėtų ko mokytis.

Andrius: — Ar tai juos 
ten mokina bulves skųst?! ;

“Laisves knygo:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT7

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ M1R- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
(r pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
' siukaitis. Tai yra labai sma

gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti piotauti.turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių 
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..........

GYVAS GRABE . Parašė Senas
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę,' pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina

LEKCIJOS 
ŽENKLUS.

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinki^ ir nepyk- 
dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVAl'USTO. 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laišką ir adresuok:

O 
karius britva, tai taip ge- 
Prisiųsk 25c. suvyniojęs j

M A SPETH, N 
BERGEN MFG. CO., 

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.
Dept. A.

ATPIGO RUSSKi PINIGAI
15c

20c

..........................  10c
APIE ATSKYRIMO..., 
Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik 
nitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

MOKSLAS

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden- 

.10 
RANKŽINYSTĖS 

arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ..............

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ......

PASLAPTIS ...................................
GYVENIMO BANGA ................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 
KONTROBANDNTNKA1 ............
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.....................................
PILENIEČIAI ................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ...............................................
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOČI JALDEMOK RATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina ........
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už ....
DARBAS, kaina .............................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ ..........
GALUTINlb KLESU KOVOS.

TIKSLAS .................................
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 

Kaina .................................
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ 

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 

.. .Kaina...................................... K9c
“Laisvė”,

183 Roebling St., 
Brooklvn. N. Y 

n

mokina bulves skųst? ! s 
Pamušalas.

Gera galva.
Vienas parapijonas atsi

veda savo sūnų pas prabaš- 
čių ir sako:

— Prabaštėlį, mano sūnus 
jau pabaigė parapijinę mo
kyklą ir visus poterius iš at
minties žino, bet aš norė
čiau leist jį į publišką mo- 

įkyklą, kad išmoktų skaityt 
ii rašyt.

— O ar gerą galvą jis tu- 
ri? — klausia prabaščius. ,1

— Taip, prabaštėli, jau ką 
galva, tai galva: tris^ sykius 

j iškrito iš vežimo stačiai ant 
mes galvos ir nei vieną sykį ne-i 

a-i trūko. Svirplys.
iltfiftirtWiiiiliirtirtr rr irii u i Aim

Gerbiami lietuviai: — Kurie 
norit ant ūkės gyventi, tai nie
kur nerasit geriau, kaip Ore
gon valstijoj. Reikia žinoti, kad 
ta valstija, tai Californijos tik
ra sesuo. Aš pervažiavau pusę 
Amerikos kolei suradau paran
kesnę vietą. Čia žemė gera, 
viskas užauga. Kas nori mjui- 
na prieš Kalėdas, kiti March 
mėnesyj iki pabaigai July. Ma
no apie’inkėj dar apie 40 lie
tuviškų šeimynų galėtų daryti 
geriausį pragyvenimą. Žemės 
kaina nuo 15 iki 30 dolerių už 
akrą. Kas tikrai norėtumėt 
pirkti,atsišaukti, įdėdami krasos 
ženklelį, o aš suteiksiu plates- 
nias žinias. Taipgi galima gau
ti ir randavos žemės.

Taipgi pranešu, kad kurie 
pribūsit, jog aš už savo žy
gius nereikalausiu nei vieno 
cento. Aš turiu 160 akrų. No
riu, kad ir kiti darbo bitės nau
dotųsi.

Adresas:
Jos. Apinaitis, 

Necanicum, Ore.

IW

NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJA, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJ U, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUP1NIMUI ANT 4'/< 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią.
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje 
kalbose.
nuo 
mai

PADARAU IR .UŽTVIRTINU VISO- 
ir Angliškojo 

PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari- 
DYKAI.
PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURU 
SYKIU I SAVAITE IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA-DU

LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50.
x BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH, L. I. N.Y.
NEW YORK

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. I).

Speciu*l>«<>»« Litru.
314 E. 50th h.., oiew York

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p< 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs Išti 

name ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigu*. Neužmirš 
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. 50th St., NEW YORK,NA 

Kalbame lietuviškai.

fe 

foil*

PH

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per p.' čtą:
Nuo Reumatizmo................... $1.0'
Kraujo Valytojas.............................$1.0'
Vidurių Reguliatorius......................... 50
Trojanka............  .......... 25c, 50c ir $1.0<

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

P. A. URBANAVIČIUI
i M Metropolitan

Brooklyn, N. Y

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

Kas nori gaut “Socijalde- 
mokratą” (mokslo laikraš
tis)—tegul prisiunčia 6 cen
tus.

Turime pirmą ir antrą 
“Soc.—Dem.” num.

“Laisves“ Administracija

K ALI BATĄ
Žuvinis Degutas 

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

Prekė.....................
įrankių.

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba’ gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne 
sulygintas dėl malimo: nu-' 
grąž/na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. 50c

Preke.......................... «JW

KALIBATA
Čystytojai? Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir del įvai- 

Vm’ $uoo Prekė............. t

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kaa užsirašyi 
pas man* 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus s* 
kančias dova
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ai 

“Amerikos

©THC

Šimtai krautuvių Didžiamjam New Yorke garsina šiaudines 
skrybėles, bot niekur negausi taip gerai tinkamas ŠIAUDINES ir 
PANAMA SKRYBĖLES, kaip

MANHATTAN HAT STORES
( Brooklyno brančiuose: 230 Grand St., arti Driggs 
f Ave. ir 479 Grand St., arti Union Avenue
? Gali persitikrinti iš gražiai išrėdytų langų, kad męs turime
1 naujausios mados visokių šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

3939 Greenpoint
TIS PATAISOME
ENGVO IŠMOK ESČIO. .

SANITARY
DENTAL PARLORS

DR. ARNOLD B. FELDBURG

307 Bedford Ave.
Tarpe So. 2-ros ir 1-mos gatvių.

BROOKLYN. N. Y.
Pataisome greitai pagal nau- 

jausį būdą, be jokio skausmo, 
UŽ prieinamą kainą.

Naujus dantis sudedame iš 
geriausio materijolo už $8.00

Apvelkame ir sudrūtiname
(Bridge work) 22 
so už .............

Užpliombuoja me 
ir augščiau

Išvalome už . . .

DIDELE AUKA
— — 1   III I ■*■ >!■ —

Pricipki* ant pakelio NEBO, Jokiu apgartlnimo lalkra*
turi *rr(ę jum į c

pakcUfc Nt J>O

• nt į cento Uo

li rinkti prieša

kius pakelių Ir 
kuplius, no ui 

|uus koines. ka$ 

(ik nori, gali

perimtu* Pa

klausk apie Juo j 
Mvo Morninko. 

u JI* tau p« paka
ko* apie |uoa.

u

KURIE

LIETUVIAI!
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
Diena po dienai, savaitė po 
raitei, menesis pj mėnesiui, 

metas po melui g.\dau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
.erganėių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje 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 pr;e seno, 
garsaus specijalisto

D-RO LEON. LANDES
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias liga*, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Del lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų v'durinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraują ir 

šlapumą. N< atidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pa» 
garsų

D-RA LEON. LANDES 
149 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
[ ryto iki 8 vakaro; nedoldieniale 
' mo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

Lieiuvį”, ar “Šakę” arba knygų ver
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksą* 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau 
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas pri« do 
vanos.

Tai būk pirmas pri« do

J. ĘRAKNIS \ 
577 Hudson Avenue, ;

Rochester, N. x.

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri- 
mąsi, taipgi niežėjimą galvon 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. 5OC
KAL1BATA

Gydanti Mostia 
labai Keras ir čystaa prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, npsišutini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų.

Prekė .........................
KALIBATA

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašaliniino kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. It-

Prekė .........................

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėliua, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikų* užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

P. Lorillard Co., New York City į

NEWARK0
AKUSERKA

Pabaigusi Imperntrici Mari] A- 
kušerkų mokykit Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinua su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
iau imą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitč

Walnwt St., NEWARK, N. J.
Telefonas Market

r>X

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras/ J. Misevičia 
SP ECU A LUSTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ. 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 pa piet 
6—8 vakare

Nuo
Nuo
Nuo
270 BERRY Sir.. BROOKLYN, N. Y

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES

ma- 
pri- 
nuo 
pui-

Pas mane yra naujausios 
dos SKRYBĖLIŲ už gana 
einamą kainą kiekvienam, 
50 iki $2.00. Taipgi turiu 
kių marškinių ir kitų visokių 
vyriškų aprėdalų. Atsilankyk, 
Tamista, o persitikrinsi mano 
geru tavoru ir žemomis kai
nomis.

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

Brooklyn, N. 
(arti Berry S

A
H ■'

il>H
Bgl t

m-'
1’

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuria jau eina nuo 5 Rugpjufcio kasdien.

’NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iŠ karės lauko ir abclnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

“NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietei ir jų gerovei, o ne pavienio 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Cliicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagojc metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mčn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

I I f*

“ M A U J I E N 0 S " 1841 S. Halsted St., Chicago, III
Šiuomi prisiunčiu$------------už "NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu:



Persiuntimas užtikrintas

Brooklyn, N. Y

Lietuviai belaisviai

Pa.

Pa.

Pa.

vai.

3
imti

Conn. St.,

taip ir

Knyga “Daktaras

N

:><■

nuo

vai.

Iš

k

N. Y-

PAJIEŠKOJ1MAI
1v.
2

St., Brooklyn, N. Y.Konfe- V.

J.

J.

III.

10c. ir

Vilkmergės pavieto.
Levanavičius Kurklių

Juozas
Kakta-

daktarų. 
aptieka

kitas
adre-

5r 
ir

žingeidus, 
tik nori

Jaukų žilimo
lytiškų ligų..
dusulio..........
kirmėlių........

vai., 
unt.

.. e f r.
I., Al.

Kas no- 
pasisku- 
išvažiuo-

50c 
50c.

Ežerėnų pavieto, 
of. Just. Adamavičius

kutaitis 
žauskas 
Janavo

Nepažymėta pavietas.
I). Krikštanauskas Surv. vai.

IR 
ži-

g 
'g 
ĮM 
;g

S

12 
Pa.

Ta knyga labai plačiai aprašo 
pat apie moteris telpa daug.

Šioj knygoj “Daktaras” dike 
apie geriausius smagumus žeu

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

639 Island Ava.
Maršalka A. Neverauskas

•411 So. Church St.

Sa
va

Nu. ! kevičius Gulb. vai., Juoz. Strempis iš 
u" i Okolinių, Gr. Daniunas Remig. vai.

1 efr. Juozas Ivanauskis iš Nezimų, VI. 
Domenas Kiburių vai., Ant. Dauna- 
ravičius Rozal. vai.

Unt.
vai., Kaz. Pilvis Popelių vai.

Ta knyga kiek- 
būti sveikas ir

H- 
!»! 
F

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite.

laikraštyj “Russkij Emi- 
paminėta tarp pakliuvusių 
nelaisvėn kareivių šie lietu-

A.
Eibutis. P. Jozepaitis, Stan. 
virius iš Triškių, Ildif. Krištonaitis 
Gruzdžių.

Panevėžio pavieto. 
Grigaliūnas, fer. A 
Kerdelis, Unt. of. 

čipen. vai., Jak.

3 
>3
<u

Braz- 
ir Antano Januškos, abudu

Braz-

lietu- 
maši- 
colių 

laikraštį

Šiaulių pavieto.
Livčevičius iš Visminų,

į Akušerka^ 
fį Pabaigusi kurnu Womani Medical ag 
g College, Baltimore, Md. £
įj Pasekmingai atlieka savo darbų prie 2 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5
įj pagelbą invalidose moterų ligose. K
l F. Stropiene,*^"?,,?.;. I 

• SO. BOSTON. 1WA.SS. »
o o •• o •* •« o •• p «• o to o »(j> -o n (2.M

Kauno gub.. Telšių pav.
L. Urbonas Alsėdžių vai., Pranas 

Gegalis Karp. vai., Jon. Dambraus
kas Niž.

Šita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir 
is būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir
įlotiems ir nezenotimis
Kiekvienas skyrius šitos knygos yra labai

moterų 
.. ir tt.

o Jei sergi, tai pirmiau ne kaip

[k| Daug žmonių išgijo
Ypatingai serganti, 

įį] klaidas ir varginami 
k! užsisenčjusiomis ligomis, šitoje knygoje

5Oc. ir
60c. ir
25c. ir
10c.

Ii;

■■■

•a.g- 
s' 2 .S“'s 

E o

motelis, 
seniems,

;k

la,
>t
'Ki
K
I
|
«i
K]

Ik' , • ■ , -Kj laimingai gyventi.
Įk] Šita knyga “Daktaras

LAISVĖS” AGENTŪRA
Siųskit pinigus į Lietuvą per

Laisves” Agentūra
Patarnavimas kuoteisingiausias.

‘LAISVE”

/‘Laisves” Agentūroje

183 Roebling Si

Niežtanti išbėrimai

Jeigu nori važiuot j Lietuvą arba gimines 
pars kviest iš Lietuvos, laivakortę pirk

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“CZAR”.......................... Birželio-June 2 d

DVINSK” Birželio-June 13 d

New Yorko apygardos 
lietuvių socijaiistų 

konferencija.

Pereitą nedėldienį Har- 
risone, N. J. įvyko L. S. S. 
IV rajono konferencija; ją 
galima pavadinti nusiseku
sia.

Atskaita organizatoriaus 
parodė, kad skaičius Sąjun
gos narių rajone kįla, nors 
ir labai išlėto. Bet prie pa
ties rajono žymu gana dide
lis atšalimas. Padėkime, 
šiuo kartu delegatus pri
siuntė tik šešios kuopos, o 
kitos šešios kuopos, kurios 
randasi rajone, delegatų ne- 
prisiuntė. Passaic’co kuopa 
išnyko. Ją apveikė tauti
ninkai. Patersono kuopa ir
gi vos-ne-vos gyvuoja, žo
džiu sakant, rajono padėji
mas nekoks. Nėra kuo taip 
labai pasigirti. Tiktai pini- 
:giškas stovis esąs pusėtinai 
geras, nes rajonas turįs apie 
šimtą dolerių kasoje.

. Sekanti konferencija į- 
vyks Brooklyne.

Delegatas.

Rusų 
grant” 
vokiečių 
viai:

, Juozas Kvetkauskas, Kauno gub. I
I tarnavo 60-tame Zamocko pulke, ne-. 
laisvėn pakliuvo vasario 25 d.

Syrko Tamošius, Slovirno pavieto. 
Gardino gub., tarnavo 203-me Su- 
chumo pulke, nelaisvėn pakliuvo lap
kričio 27 d.

I’ovylas Glušnickas, Šiaulių pavie
to, Kauno gub., tarnavo 147-me 
maros pulke, nelaisvėn pakliuvo 
sario 12 d.

Ant pardavimo drukuo- 
jama mašina.

Parsiduoda didelio formato 
viškai ir angliškai drukuojama 
na, 12 colių augštumo ir 20 
platumo, galima drukuot 
arba plačiausią popierą skersai ir iš
ilgai, retumas eilučių užsistato ant 
trijų atvejų, raikštis galima uždėt še
šių spalvų, užtaisyta su visais lie
tuviškais akcentais arba su visais iš
reiškimo ženklais, ir užtaisyta dėl pa
rankiausio drukavimo, ir ji užrėdyta 
dėl pasekm-ingiausio bilų darymo, 
taip kad nei galvos neskauda, kada 
ant jos gali viską padaryt, 
rit gerą mašiną ir pigiai, tai 
binkit, nes ateinantį mėnesį 
siu i kitą miestą.

P. Jankauckas 
53 South 1st St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuiiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams. Kaina už 
septynias dainas 25 c. Cho
rams duodama 30 knygučių už 
5 dol.

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:

M. Petrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

J. Brei- 
A. Balt. 
Valtūnas 

Al. šernas, K Mikaliunas, 
Jonas Ba- 

, Ant. Bie- 
Konst. Ven- 

Zigmas Spūdis 
Na vaza ras Gir-

ANT PARDAVIMO SALIŪNAS.
Naudokitės gera proga už pusę 

prekės, kaip buvo pirma, nes savinin
kas turi kitą biznį. Nustok dirbęs 
sunkiai ir bijojęs bosų, kad gali būti 
pats bosu, taigi dabar geriausia pro 
ga įgyti biznį ir būti savininku. Ne
laikyk pinigų padėjęs banke, kad už 
tavo sunkiai uždirbtus centus kiti 
naudotųsi, bet tu pats naudokis jais. 
Biznis gerai išdirbtas per 10 metų, 
apielinkėje gyventojai lietuviai, len
kai, rusinai ir ungarai. Atsišaukite 
laišku, įdėdami už 2c. markę dėl at
sakymo, rašvkite šiuo adresu:

Mr. N. M. R.
P. O. Box 276, Naugatuck, 

(39—48)

Lietuviškos Rašybos ir 
Matematikos Mokykla.

Mokiname per korespondenciją, to
dėl bile kur gyvenantis žmogus gali 
mokintis, nes lekcijas pasiunčiame į 
jo namus.

ARITMETIKA (rokūndas) ir ki
tas matematikos šakas išguldinėja 
žinomas mechanikas ir medicinos stu
dentas V. šymkevičius.

LIETUVIŠKOS RAŠYBOS 
GRAMATIKOS lekcijas surengia 
r omas rašėjas A. Antonovas arba 
Montvidas, medicinos studentas.

Jei atsirastų norinčių, gali 
lekcijas ir iš kitų mokslo šakų.

Ypač korespondentai ir norinti tei- 
raštus 
lekci-

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, 
Turtų Kontrolės Komisija:

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rocks,

kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės, 
tupu užsinuodijimas, “salt rheum’’, 
kio pučkeliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su’

Severa’s

pars- 
viso-
turė-

Skin Ointment
(Severos Odine Mosčia). kurios rami- 

ti įtekmė apmalšina skaudų jausmą 
gydo viršminčtus nesmagumus 
iuo:-<> atsitikimuose SEVERĄ’S

DICATED SKIN SOAP (Severos
dantis Odinis Muilas), sutrumpina 
iimo laiką, nes užlaiko oda

ME-
Cy- 

ižgi- 
5variamo 

padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk Jį laiškų:

Severos Odinė Mostis 60 centų
Severos Gydantis Odinis Muilas 26 centus

W.F. Severą Co

J uozas 
va, Bron 
rašūnas 
Biržų vai., 
P Gutovėnas l’odb. vai,
činskis, Ant. Skakauski 
liauskis N. miesto vai., 
suolis iš Rozal i no, 
Linkavos vai., Pet 
sudų vai., Ant. Markevičius Skrebot.
vai., Vikt. Jataušis Baldoč, vai., B. 
Vilaminskis Remig. vai., A lėks Žvir- 

. i blis, Kaz. Gedrikas Smilgių vai., J.Buvo daug kalbėta apie Seliega Pabirž. vai., Pe.tr. Kurklins- 
Mart. Metrauskas 
of Jurgis Rauskis 
Jonas Malinauskis 
Nareikia Naciunų 

Dom. Vaitekūnas Čip. vai., Petr. 
------ is Čipėnų vai., Jonas Za-

senų kuopų stiprinimą ir 
naujų tvėrimą. Reikia tikė- Maiiioč. \a

kad naujoji rajono vai- ^n1‘iIgli)lįmva 
a darbuosis kaip galėda- BaUruš'onis
ant tos plačiosios dir- lenc-Kučinskis Gulb. vai., A. Januš- 

s ir kuopos ją rems. Iš
arta uoliausia gelbėt Pa-I 

ccrsono ir Bayonnes kuopas.
Pažymėsiu čia svarbiau

sius nutarimus. Rajonas 
paskyrė iš savo kasos 25 do
lerius į Sąjungos Centrą, 

:nes dabar ateina sunkus lai
kai ir centre trūksta pinigų. 
Tuomi mūsų rajonas atkrei
pia visos Sąjungos atyda ir 
reikalingumą šelpti centrą.

Panaikinta senas rajono 
konferencijos tarimas, ku
riuo buvo užgirta I. W. W. 
unija, kaipo “pati geriau
sia” unija. Tasai užgyn
imas įvyko prieš tris metus. 
Dabar į dalyką turi būti 
žiūrima, kaip žiūri į jį Soci- 
ialistų Partija (neutrališ- 
kai).

Nutarta pavesti 19 kuopai 
surengti viso rajono 
ką. Piknikas turi 
.šįmet. Įnešimas 
konferencijas tik 1 
metus — atmesta.
rencijos bus laikoma tris sy
kius į metus. Rajono kon
ferencija pavedė saviškiams 
Veikiančio Komiteto na
riams padaryti atsakančius 
įnešimus link perkėlimo R. 
Savaitės ant rudens ir kad 
Socijaiistų Partija galėtų 
priimti savo tarpan tiktai 
tuos narius ir kuopas, prieš 
kurių priėmimą neprotes
tuos Liet. Socijaiistų Sąjun
ga. Mat, pas finus ir len
kus jau buvo tokių atsitiki
mų, kad išmestos iš jų fede
racijų kuopos ar ypatos nu
eidavo į Soc. Partiją ir vi
sokiais būdais šmeiždavo sa
vo tautos soc. federacijas. 
Tas dalykas reikalingas pla
tesnio apkalbėjimo.

Konferencija gana daug 
svarstė apie Sąjungos fi
nansus ir “Kovą”. Nutarta 
uoliau tais dalykais rūpin- 
ties. Kuopos turės subrusti 
remti finansiškai kritiška
me stovyje esantį centrą. 
Ldt. Komitetas turi veikliau 
daboti “Kovos” turinį.

Kauno pavieto.
Feliks Monsevičius ,Mik. Bortkevi- 

čius iš miesto, Ad. Kalinskis, Juoz. 
Bistrickis, Jonas Kazlauskis, efr. VI. 
Pagrevičius Žeimės vai., Juoz. Ja-

Seredžiaus vai., Mik. Gru- 
Janavo vai., Mik. Levinskis 
vai., Ant Sagaitis Kėdainių

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę Justi plati- 
Ki.ll nu<> melu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais Ir linųuintl 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Aę kenkia kas
Prieš gydymą. aiPfsčiaiT pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsati- 
gimti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute ju.su prlgemtą kalba:

"TEISYBE AITE PLAUKUS,”
Parašlta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži-

Obelių

pikni- 
įvykti 

laikyti Pajieškau pusbrolio Antano Sta
naičio, paeina iš Suvalkų gub., Nau
miesčio pavieto, Lukšų kaimo ir 
Jono Žemaičio Suvalkij gub., Nau
miesčio pav., Gelgaudiškės parapijos, 
Dapkūniškės fo>. ir kiti giminės arba 
pažįstami atsišaukite.

J. A. Stanaitis 
i*. O. Box 1, Peeksville, Wis.

Pajieškau pusbrolių Petro 
džiūno 
Kauno gub., Panevėžio pav., 
džiūnas Prūselių kaimo, o Januška 

I Pevoniškių. Girdėjau, kad Januška 
gyvena Brooklyn, N. Y. Jei kas ži
not, malonėkite pranešti.

Antanas Brazdžiūnas
15 Sturtevant Ave., Norwood, Mass.

singai rašyti ir suprasti kitų 
turėtų imti lietuv škos kalbos 
jas.

12 lekcijų už $3.00. . Apie 
smulkmenas dasižinokite laišku 
suodami šitaip:

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY

Fulton & Ada Sts., Chicago, Ill.

.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 

Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 

Box 63, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Gal dinas, p. O. Box 

118, Laupurex, Pa.
4 kuopos, Ig. Rasinskas, General 

Delivery, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauskas, Poit office 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

Box Lock 476 Export, Pa.
7 kuopos S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko Ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir Išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kui.—Barzda.—Ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
klięlu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galerne pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA ( 
sulaiko slinkimą plan- Į 
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markoms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsiuče- 
me kli'kvlenain doler
ine dėžutė Calvacura— 
ok N. 1 Ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že-

šeštoje savaite. 'nl,iu atspaustą kuponą 
ir fduskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box Mf, Union, N. Y.
Siučlu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu perslutimo, meldžiu Išsių
sti man tojaus Jusu dolerine, dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
iusu antrašu.)

Pajieškau draugų Igno Naruševi- 
čino, pirma gyveno Denver, Colo., o 
dabar nežinau. Taipgi pajieškau 

! Kazimiero Smalckučio, Suvalkų gub., 
'Kalvarijos pav., gmino Alytaus, Li-1 
I kiškių kaimo. Taipgi šių draugių:) 
Felcios Navickiūtės ir Tafilės Bardzi- j 
lauckiūtės, jos man pažįstamos iš' 
Lietuvos. Noriu dažinot. Meldžiu ' 
atsiliept šiuo adresu:

Frank Gudinas
P. O. Box 228, Benton,

Ant pardavimo.
Parsiduoda Groserštoris 

lietuviais apgyventoj vietoj, 
biznis išdirbtas; kaina $400. 
Klauskite platesnių infor
macijų 249 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

(44-46)

Išbėrimai išnyko
“Šiuomi pranešu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iŠ paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraėtyje pagarsi
nimų Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa
mėginti, 
vo geros 
užganėdintas, 
vartojus 
išbėrimai

Albert 
141 
Binghamton, N. Y.

Severos 
pasiryžau 
Pasekmės bu- 

ir afi tapau 
nes su- 

tris plėčkutes, 
išnyko. ’ ’ 

Skrabalak, 
Walnut St.,

Kiekvienas, kuris ken- 
Čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE- 
BA’S TAB LAX. Ta
tai yra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir sumigusiems. 
Kaftt. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Seve
rus ir neimkite jokių 

Jei nega- 
i Severos 
u apielin-

užvaduotoju, 
lėtuuiet r»i 
gyduolių su 
kfcje. tai ra

Cedar Rapids, Iowa.

MOKINK1TES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiams prieinamai moklnlmosl būda* yra mokint!* 

per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal musų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
liuesuose nuo darbo valandose. IškašČiai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką Ir angliškai, 
tai parašyk mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. įdėk štampą at
sakymui.

Adresuoki

Lietuvių Korespondeucijine Mokykla,
1916 Wabansia Avenue, Chicago, III.

lt )t u ;t u ,k jot :.t )t ;t u jg[g gjt ;g'g ;g’g •gfg’jgxg .k.gjit .g.gtglg X -O
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

K. MDLAUSKA8
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone Sq,Boston 21014 Ir 21013

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

183 Roebling St./ Kfooklyn, N. Y.
F. Deveikis (aekretonus)',

121 Grand St. Brooklyn,N.Y.
W. Vikertas (iždininkas),

110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,

241-3 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y. 
Kazlauskas,

268—40th St. Brooklyn, N. Y. 
Liutkus,

131 Grand
A. Zaperiackas,

183 Roebling St., Brooklyn N. Y.
K. Kreivėnas,

550 W. 52 St., New York City.
Simaitis,

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Venatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Pavasa
ry visada yra reikalaujama 
jama daug šoferių, todėl kam 
būti be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
dėlias. 
nomis ir vakarais, 
jame, 
Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.Y.

LAIS VES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. Čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, Ill. 

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas, 
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, Ill. 
Fin. Rašt. — J. Baronas,

500 S. Clinton St., Collinsville, Ill. 
Iždininkas — J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už’urėtojas — V Raudonius, 

306 Strong Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inois.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTfiS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

I486—7th Ava.
Vlce-plrmininkas F. Raškevičius 

539 Island Ava.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansų raštininkai J. Stružas 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ava.
Kasos Globjėali

M. Goruliūt*

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenn« 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutan, 815 Jenna St., 
vice-prezidentaa.

F. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko
lų raštininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

J. Šereikis, 616 Market St., Iždinln 
kas.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 822 Milwaukee
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskas, 261 N. Chi
cago St., Pagelbininkas maršalkom J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 801
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

Durininkas J. Žiliui, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 
50 Newell St. ir P. Beišis, 178

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. A. Zaperiackas, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. uiuberkis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Kasierius A. Miliauskas,
803 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y. 

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią 
’.“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas, 

72 Hudson Ave., Brooklyn, 
S. Karvelis, 111 Ainslie St., 

Brooklyn, 
Iždininkas J ButkeviČia,

38 So. 2-nd St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai: 

kuopos Brooklyne — L. Deveikis, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

kuopos Brooklyne — V. Vitkevičia, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšya, 142 No 6th 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Bvatlkaa, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnai, 

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 8. 1st it., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugie, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Vica-PrezldentaB 2) S. Mankai, Car. 
l*ih A V'n« St., Philadelplia, Pa.

Sufifnešimų Sekretoriui 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St., Naw 
York, N. Y.

Susinešimų Sekretoriui t) J. Na- 
viackai, 188 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dunduliu, Box 511,
Weatvllla, Ill.

Einamų Sokretoriui 2)J. Stasiulevi
čiui, 1815 E. Moyameming Avenue. 
Philadelphia, Pa.

rždininkan K. Šidlamkan, 226 W 
Broadwway, So. Boston, Mase.

Kasos Globėjai: M. čėinu, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis. 
28 W. Broadway, So. Boston, Masi.,

J. J. Gerdauskas, 78 Wellei St., 
New Britain, Conn.,

J. Jukelis, 695 East 189th St.
New York, N. Y

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuris yra po $1,800.00 kaucija, e 
jie įrašęi į knygai pasiųs iždininkui.
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visokių ligų vardus, kaip jos praside- 
ir kaip greičiau, geriau ir kur greit 

apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 

i aprašo, atidengiant daug paslapčių 
binto gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
:aip...............
:slais iliustruota, parodo ir giliausias 

i”i Kimo u.MiM, piiNiipijui x Ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir
w sergantiems, l ik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. 
M Apart kitų skyrių sergantiems rodijame skaityti apie nervų, kraujo, 

nusilpnėjimo, bronchitis ir l.mpan- 
nesveikumus ir kitas visokias ligas,

manai vartoti kokias nors lickarstas 
tutinai perskaityti knygą "Daktaras . 
“Daktaro”.

sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
kaip paprastomis šviežiomis, teip 

m nz.sisviicjusioiuis uguiiii>, sitojv Kiiy^oje atrasite tikrą rodą.
K Todėl, kad ta knyga del labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
k] apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi- 

skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!
” Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teųp:

į The Philadelphia Medical Clinic
|1117 Walnut St. 1

Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit 
W kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.
In. Dr. William Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.

Philadelphia, Pa. Į 
pasekmingai greit viso- 5
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BRANGIAUSIS žmogaus TultTASt 
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė 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 APTIEKA 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 aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; < 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.................
Nuo gerklčs skaudčjimo 25c. 
. ........... " ** ir

fi.oo 
.75 

1.00 
1.00 
.60

• .60
. .60 
1.00
.25 
.10 

3.00
.25 
.25 
.60 

, .25
1.00

Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir .25 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 1 
Nuo dantų gėlimo..................
Nuo peršalimo....,.......... ..
Plaukų stiprintojas... .26c. ir 
l.inimcntas arba Expelleris.. • 
Nuo plaukų žilitn 
Nuo Keumatirrno. 
Nuo 
Nuo
Nuo .
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
ProŠkos del dantų. 
Karpų naikintojas..

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00

.50 

.25 

.25 

.W 

.25 

.25 

.15

Skilvinės proškos.........
I’igulkos ael kepenų... 
Blakių naikintojas..... 
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo.........
Gydanti mostis.........................
Antiscptiškas muilas...............
Gumbo lašai..................60c. ir

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroi
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
IgjTReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymsšn'M®

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienųje ligoje.

<ilgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydiasl 
atsilankydami j Littuvtikį Aftieką,

VINCAS J. DAUNORA, AptiAoriu.,
Bedford Avenue Kampu North Mm gatvė#

ju.su
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Ra u donas
Juokas

35 centai.

Nedidelio saizo ir paran
kus dirbti.

Lengvas nešiotis ir drūtai 
subudavotas.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau! 
LEONIDO ANDREJEVO

Išsiduoda reras ruimas 
dėl dviejų vaikinų, su valgiu 
arba be valgio, Filmoure 
PI., arti Roebling Pt. Brook-

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

■■■M■■■■■■■

Rem'ngtono k^omp. padarytas.
,, ,, garantuoja.

Tas Typewriter’is parsiduoda už tokią kainą, kuri už- 
interesuos kiekvieną norintį pirkti tokią rašomą ma
šinukę, bet nenorite mokėt $100, kada galite gauti už

$50.00
Jeigu kas nori tai gali gauti ir ant Išiiiokesčio.

iš

Y.1S? veikslu firma, jog jisai lai-

žmonių matė jo

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILE
vestuves 
kad pa- 
Lietuvos 

Buvusieji

lūs vyras— 
nuo 200 pėdų 
Bet nabagas—

esant reikalui, išvaikyti mi
nią. Kitaip kaip negalima

Tūlas Henry 
Philadelphijos padarė kon
traktą su tūla krutančių pa-

i gatvės. LŠviso “lekcijas” ė- 
x'i mė 300 poiicmpnu, ir tai tik-

VISADA.
Nemokėkit randą be naudos, 

bet mokėkit savo naudai.
Męs parduodam LOTUS ant 

lengvų 
miestų ir fabrikų, 
namus, už kuriuos žmonės iš
moka raudomis ir į trumpą lai
ką pasilieka savininku namo. 
Rašykit mums, kurie manot 
savo namą turėt, o męs suteik
sime kiekvienam rodą.

J. IGNATAVIČIA
Realty and Commercial Co. 

30 Church St., New York City.
Suite 222 E.

<^> 0 <► 0 o 0 0 0> 0 <$> <& 0

183 Roebling St.,

Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIA."

IR ■SVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sve<kl grrlMiisios rūš!«« gėry 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 

izei oibib.riuslte.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Listuvių 
Labdarystės Draugijos aams)

išlygų, arti didelių
Pastatom

VIFTIAIČC 7INIAC I dabar labai plačiai kalbama į neretai buvo keliama balsų VIILIIIiILm po visą New Yorką, ypač prieš lenkinimo politiką Vil-
Brnnklvnn T int HraiiHinm ! tarPe uniJistU- Manoma,kad niaus vyskupijos bažnyčio- M00K|yn° uct. (irauMjom. p0|lcmanaį tojėl mokinama §e. Taip-pat išeinąs is re-

/ . augiaus uuouasi gn- |vartoti šaudykles, kad rei-! dakcijos ir kun. Kraujelis.
dėti, joge, neknrios Brook- , . jas pavartoti Liet. Dr. nukent, šelpti ko-
susivienyti taip, kaip susi- 
vienyjo draugystės šv. Jono 
ir Dominiko. Tas klausimas 
buvo pakeltas konferencijoj 
Lietuviškų Draugijų L_

• * y J T w VA ~ ------- —-----------------------------X----

prieš streikierius ir piketie- mitetas siunčia St. Šimkų 
rius. i Amerikon aukų rinkt Drau-

Pirmas muštras atsibuvo 1 gijos naudai.
Regiment Armory ant 691 Vilniaus Kooperacijai 

Remti Draugijos Visuotina- 
sai susirinkimas (7-sai iš ei
lės) paskirtas bal. 19 d. 5 
vai. vakare Prancičkonų 
M ū runge.

Dirbtuvės vaikams. Su
valkų Komitetas nutarė į- 

1 taisyt įvairias dirbtuves pa- 
Į beguliu vaikams 14—16 me- 

New Yorke suareštuotas tų.
anarchistas Maximilian A-j Pabėgėlių reik*'’ai. Bal. 

j log. Jo suareštavimui buvo 11 d., dalyvaujant Vilniaus 
I išduotas federalis warran- ir Suvalkų gubernatoriams 

................. . ... Itas. Ta anarchista ; Kriaučių ir preserių nu^n- - “
c .. . . i ivu i.4< '-rvvv vao pavgas puikiai pavyko. |ant treči^

Šį utarnmką 1 antiškame __________
Name įvyko kriaučių, prese-1 p -- - - • -•
rių ir merginų mitingas, ku- (iaįnininkų ’ 
name dalyvavo apie 500 na-iSuvažiavo apie 6000 daini. 
rių. P— .......
New Yorko kriaučių streiką tpasirodė 
ir kaip j jį žiūrėti. |«c_ •

Užpereitame susirinkime i)urg(/' 
radosi keli pienburniai, ku- 'serantono 
rie kvietė skebauti, bet į ši-.^ 
tą susirinkimą tie vaikpalai-'^į^ 
1 _ . m • -r-K 4- X •• •» -M M 1 - « Z“X I Zv V»VV\ ZX * * _'paprastai gauna dovaną nuo 

vokiečių kaizerio.

džiojo New Yorko ir tapo £ £ -
o£anižuos draus ias J aimi^ ar laiv^e-

. . .. .... ' • Jiems neva bus pavesta,Mikaitis, V. V įkerta ir S. ;S„Q;L,.; mi’
Dragūnaitis.

Dėlto draugijos, norėda- aiškinti tQ viso da| k() 
mos susivienyti, lai kreipia- J
si šiuo antrašu: J. Mikaitis, 
94 So. 1st St., o tuojaus 
gausite informacijas ir pa-.J* 
tarimą jūsų reikale.

Tą anarchistą arešta- ii- įvairių komitetų atsto
vo drt^ktyvas pačtos name vams, buvo svarstoma, kaip 

sumažinus Vilniuje pabėgė- 
-- lių skaičių, kad mažiau bū- 

Brooklyne įvyko vokiečių tų ligų pavojaus. Išviso jų 
i suvažiavimas, skaitoma 13 tūkstančių.

- . __ ____ Šelpimo Komitetai, guber-
Buvo^ kalbėta^ apie ninkų. Geriausiais , choraismatcriaiis paklausti, paaiš- 

esą Brooklyno kino, kiek kuris mato reika- 
Saengerband”, Williams- lą išgabenti iš Vilniaus pa- 

Saengerband’ ’ ir bėgėlių.
i “Junger 

Įnerchor”. 1
. Geriausiaskiai neatėjo ir jokio lermo 

nekėlė. Mitingas buvo ve
damas kuodidžiausioje tvar
koje ir viskas labai puikiai 
pavyko. Rimti kriaučių va
dovai ir šiaip jau unijos na-į 
riai puikiai išaiškino ’ ‘ 
dalyką ir veik visi kriaučiai, 
preseriai ir merginos su jų 
nuomone sutiko. Atsirado 
tiktai trįs ypatos, kurios 
balsavo už streiklaužiavimą.

Reikia pasakyti, kad mi
tingo vedėjas puikiai vedėt 
susirinkimą, nes nekilo nei 
mažiausio triukšmo.

Vadinasi, viskas gerai, 
nes viskas gerai nasibaigė. 
Kada žmonės supranta, ka
me dalykas, kada draugiš
kai pasikalba, tada nėra nei 
piktumo ir visi broliškiausia 
sugyvena.

Reikia tik apsisaugoti; 
nuo paleisthurnių, kurių ke
li jau atsirado Brooklyne ir 
mėgina kenkt taip drūtai u-' 
nijai. Jie čia turi savo sor- 
kininką, kuriam būtų vieta 
tik nepilnapročlų namuose.

Lietuvių Komite- 
“Junger Maen- tas iš 2,500 žmonių norėtų 
Buvo ir vaikų išgabenti 1,000, Suvalkų Ko- 

. 1 choras, ‘ mitetas—iš 6,000 žm. —- 
2,000, Miesto Evakuacijos 
Komisija iš 2,300 žm. — 800, 
Žydų komitetas iš 2,800 žm. 
—300—400.

Kad nauji pabėgėliai ne
beplauktų į Vilnių, įsakyta 
yra sustabdyti juos stotyse 
ir ant kelių, kad apgyvendi
nus anskričiuose, kuriuose 
žadama maždaug sutalpinti 
po 1,500 žm. užėmus dėl jų 
Valst. Banko trobesius.

mingai nušoks į upę nuo 
augščiausio punkto Brook- 
lyno tilto. Kadangi tai bu
vo drąsus ir m iki 
tai ir šoko 
augštumos. 
užsimušė.

Daugybė 
žuvimą.

If A nr -- KAINOS NUPIGINTOS IfcS.* d»E QE 
l\Al\E KARE — VISKAS UŽ iKs.* «p«J.iW

Geriausias Typewriter is

Remington Junior

Remington Typewriter Co.
(Inkorporuota) 

327 BROADWAY, NEW YORK.

IN ALI J A KN

MUS TROTINAME, JUS PF? NOTE. N" REIKALAUJAME 1 
PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA 'PLAIKOTE DAIKTUS IR 1 
JEI J E JUMS PATINKA. Tūkstančiais -'olerių išduodama tavorų, I 
kad supažindinti jus su mūsų tavoru. Tas -m, ; r’a j Ūktai per J
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums prisiųsiu -> pu a.ai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su gerbusiais viduriais į 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant paveikslt’;o visus tuos I 
daiktus: Skutinyčią, gražiausi Lenciūgėlį, Žiedą Fontaninę Plunksną. J 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! . 
VISKAS PILNAI GVARANTUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo- 1 
ketum tikrai $25.00. Specijali.škas nupiginimas, todėl pa.-i naudo!’te | 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę Į 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū- * 
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 1 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškasėjus. Užsisakykite šiandien—su- 1 
čedysite pinigus. ’
EXCELSIOR WATCH CO., hept. 920,CHICAGO, ILL

relephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave 

MASPETH. N Y.

DIDŽIAUSIA M. IN. MAIŠELIO

KNYGŲ KRAUTUVE.
Ant pareikalavimo siunčiame katalogą dykai.

Toje knygoje aprašoma 
visos kares baisenybes. Jsį 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant kares lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per 
skaityti.

MAX N. MAIŠEI..
Reikalaudami knygų ar katalogu rašvkite rusiškai

AUKOS.
Per A. Baubus 

Slavickas sumanė, 
rinkti aukų dėl 
Šelpimo Fondo, 
svečiai sutiko ir aukavo se- J 
kančios ypatos: J. Račkaus- i 
kiūtė ir S.Slavickas po—$1, j 
J. Kraučeliūniūtė, J.Užupis, į 
A. Sislauskiūtė, A. Rauba, s 
M. Sislauskiūtė, K. Račkau- j 
skas, V. Naruševičienė ir J. Į 
Kraučeliūnas—po 50c., P. £ 
Slavickienė, J. Rauba, S. J 
Račkauskiūtė, J. Tolišius, J. J 
Juška, P. Juozaitis ir P. 5 
Straimentas — po 25 c. Vi- j 
so $7.75. I

Pinigus priėmiau ir per-1 ~ 
daviau vietiniam kasieriui 2 
p. J. Martinaičiui. t

Aukų Rinkimo Fin. Sekr. i 
V. A. Zaperiackas. Į

Roebling St., Brooklyn, N. Y

SPECIJ ALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNESI.
^pojl knyga reikalinga perskaityti 

ne tik jauniems, bet ir seniems.
Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus 
svajonių

K A INA

prisiminimas jaunystes

. • 20c.

Reikalaukit šiuo adresu:

Brooklyn, N. Y

Komitetas.

Apie tai

YV

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

261 W.‘Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

kia pasielgt su nariais, ku
rie jai kenkia.

401. Tos pačios rūšies armonikas 
su 21 perliniu raktu, 12 perliniais 
basais, plieniniais viduriais, verta 
$25.00 už $14.50.

gegužės buvo pra-
Lietuvių Moterų

500. Šitas puikus Armonikas turi 
21 perlinį raktą, 8 perlinius basus. 
Išduoda gražiausi balsą. Vertas' 
$16.00, tik už $8.50.

Keli šimtai New Yorko 
policmanų mokinasi, kaip 
vartoti šaudykles.'

109 Grand St.,

M. & V. Furniture Co
Maliauskas ir Vedžiunas savininkai.

Pirk fornišiUH pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

£Q7 A VE CO>R 21 -st Street
Oof - J AVE. Telephone 4263

■■■

31 d. 
kalbos 
Progresy visko Šusivienyji- 
mo 1 kuopos. Tas prakal
bas kuopa parengė paminė
jimui atminties P. Stanku
vienės. P. Stankuvienė, tai 
pirmoji L. M. P. S. 1 kuopos 
narė ir organizatore . Ji 
pirmoji pradėjo organizuoti 
lietuves moteris į Liet. Mo
terą Progresyvišką Susivie- 
nyjimą. Ji pirmoji turėjo 
nukentėti visokias pašaipas, 
pasityčiojimus ir tt. Bet ji 
suprato, kad veikiant ant 
visuomeniškos dirvos, ypa
tingai moteriai, prisieina 
daug nukentėti, per tai ne
nuilstančiai darbavosi tarp 
lietuviu moterų.

Apie velionės gyvenimą ir 
darbus kalbėjo M. RaČiūtė - 
Herman ir J. žaltys. Nors 
žmonių susirinko neperdau- 
giausiai, bet kurie buvo, tai 
atydžiai klausėsi kalbėtojų 
ir jų kalbomis likosi užganė
dinti.

Geistina būtų, kad Liet. 
Moterų Progresyviško gusi- 
vienyjimo 1 kuopa tankiau 
tokių vakarėlių parengtų.

Ten buvęs.

Prakalbos.
Prakalbas rengia Lietu

vių politikos Kliubas, atsi
bus Nedėlioję, 6 June, 4:30 
vai. po pietų svetainėje Bar- 
tašiaus, 498 Washington St., 
New York. Kalbės T. J. 
Kučinskas iš Chicagos. Ma
lonėkit visi ateiti,nes tai dar 
pirmą sykį kalbės tokis kal
bėtojas.

)S LIETUVOS.
VILNIUS.

Girdėjome, kad kun. Bak
šys, dabartinis “Aušros” re
daktorius iškeliamas iš Vil
niaus į Sumeliškės parapiją. 
Jo iškėlimas rišamas su 
“Aušros” pakraipa, kurioje

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

Jei nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS KOTELIS NEW YORK CITY.

VIEŠBUTIS arba KOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
Kambariai yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKT

RIŠKA ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kiloki įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl 
VESTUVIŲ, šokių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir j vi
sas dalis pasaulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatys
čių, kas kokių reikalauja.

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur 
nori keliaut.

Mūsų antrašas yra tokis:

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington Street,

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Hank St., Waterbary, Conn.

Šitas didelis Gramafonas su ge
riausia triūba vertas $40. už $15. 
Gvarancija ant 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 kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street, Dept. M., New York City.

Būtų geriau, kad rašytumčt laiškus rusiškoj kalboj.
Pastebėtinai geras ta voras ir ypatingai žemos kainos.

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra 
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant Išmokeačio po $1.00 
ant savaitės. /

SMth So. B’k’yn, N.Y

O 
o

ICE BOX. .
Neleisk šilumai sugadint valgiui, 

nes Jie prekiuoja brangiai. Suga 
dytl arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesčio, jie pigus pas mus.

103 Grand st

NAUJAUSI
GRAFOFONAL

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus su lietuviškomia 
dainomis. P 
labai žemos, 
kitokį muzikalifeki instrumentai 
džiausiame pasirinkime, 
lietuviškas sandėlis visokios 
auksoriškų daiktų.

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

Taisome taip muzikališkus 
mentus, kaip ir visokius auksori&kus 
daiktus greitai, gerai ir pigiai.

Reikalaujant katalogo, reikia pri
glausti už 2 c. štampą.

N. B.—Neseniai apsiėmė mano Sto
ro atstovybę J. K. Miliauskas, kuris 
turi pilną įgaliojimą pardavinėti ma
no prekes, kaip ir priiminėti ant viso
kių daiktų užsakymus.

i su
Pagal gerumą jų kainos 

Armonikai, smuikai ir 
dl- 

Didžiausias 
rūšies

duoda-

instru-

J. GIRDĖS
Brooklyn,N.Y




