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NAUJOS AUDROS
P1TTSBURGHO SEIME

Lietuvių rezoliucija 
kongrese.

Tautiškas advo
katas nušvilptas RUSAI MUSA AUSTRUS

(’leveland, Ohio, 2 d. birž.
Bostono kongresmanas Gal-

Pereitą četvergą Pitts-1 negrąsino, ar neišvadino 
burgo S. L. A. seime kilo'viliūgių (žiūrėk “Lietu- 
nauja audra. Centrališka'vą”) ? Ar nesusirinko ap-

tono lietuvių rezoliuciją, pa
smerkiančią Anglijos val-

CARAS ATGAVO LUCKĄ IR DUBNO
bedieviškas klerikalas. Ji-1 kų ir vyčių minia?

sivaldyti. 
ma laukti. Ar kas nors kad

skaitė
per-] Šliupas nemoka keiktiesf 
usią’Juk tai specialistas tame (la

tai).

su

auj n usiže 

Socialistus išvadino valka
tomis, niekšais ir t. t. Ragi-

nimo Airijos revoliucijos. 
Ta rezoliucija buvo priimta 
lietuvių mitinge, kurį sa

tokius žmones, kurio yra 
nuolankus savo viršinin-

skandindama kraujuose ai- pagei 
rių sukilimą Anglijos vai-,trink: 
džia pasirodė esanti moralė j kurie 
dalininkė darbuose savo ne-į Liet, 
garbingos draugės Rusijos, klaus 
kuri taip-pat slegia mažą- Lai

kunigą nekelianti

žmones m' 
bet tokie,

Amerikoj įstatus ir

tus, išvadindamas juos pur- 
viniausiais vardais (ar nuo 
to ponpalaikio ko kito gali
ma laukti?)

Boston B

kė atsakyti ant klausimų;
tuomet žmonė:

kad autoriui! mo.
namo.

lintas iš seimo, kaipo mela
gingas reporteris. Tautinin
kai didžiausiame įdūkime

LEIS VAIKŲ IR MOTERŲ 
LAIKRAŠTĮ.

nutarta

Pabėgo vyčiu 
redaktorius

šalinimo. Tuomet kila bai- leisti vaiku ir moterų laik 
sus triukšmas, nes už raštį (mėnesinį). Pažymė
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tai ir dalis bepartyvių. Iš
rinkta komisija dalykui iš
tirti. Kadangi komisija su
sidėjo iš aršiausių tautini n-

kad socialistai nutarė leisti

mums išleisti”.
neskanus vyčiu t K

kaltu, kad neteisybę para-ikrašti, kad užkenkus socia- 
sęs, būk šliupas iškeikęs Bu- listams. Kas dabar dar ga-

MEXIKOS DARBININKŲ

lotą.
Tautininkai siunta

Tėvynė” nutarta palikti
įspū-

seimo Pašaliniai darbai turi būti DemonstracAa
sesijas. Liut.kauskas šau
kia, kad Bulota šliupą prily
ginęs prie juodašimčių. De
legatai protestuoja ir ne
duoda Liutkauskui kalbėti.

bo. Nutarta skelbti raštų 
konkursą kas keturi mene- v

Unijų vadovai nusiuntė

darbininku reikalavimast

sonui, prašydami jo praša
lint kariumenę iš Mcxikos.

E. Živatkauskui 
dovana.

įteikta v

mas ir jo gabumus bei nuo
pelnus ir kviečia persipra
šyti Šliupą. Šliupas sutinka 
atleisti Jurgelioniui. Jur-

REKOMENDUOJA V. K. 
RAČKAUSKĄ REDAK

TORIUM.
Tautininkai, neišrinkda

mi V. K. Račkauską S. L. A. 
seimo sekretorium, tik pa-

TURĖS “GERUS LAIKUS”
Pusantro miliono Ameri

kos turtuoliu šia vasara 
rengiasi važiuoti j vakari
nių valstijų kalnus ir miš
kus. Dalis jų važiuos į pa
jūrių kurortus. Gelžkeliai 
džiaugiasi už vienus tik ti- 
kietus gausią $15,000,000.

ti kokia nors klaida telegra
moje ir prižada ją atšaukti. 
Jurgelionis su Šliupu sveiki
nasi. Tautininkai ploja 
rankom.

Kodėl Jurgelionis prižadė
jo atšaukti tą telegramą,juk 
ten buvo teisybe? Ar šliu
pas nešaukė, ar nekeikė, ar

gi, redaktorium “Tėvynės” 
p. V. K. R. ir toliaus liksis. 
Apšvietus komisija reko
mendavo seimui išrinkti V. 
K. R. redaktorium.

Seimas, žinoma, su tuo 
sutiks.

V. Kapsukas jau stoja darban

todėl šią vasarą linksmina
si Amerikos “rojuj”,kad ke
lias į Europą labai nepato
gus, o tenais nuvažiavus dar 
galima nemalonumų susi
laukti.

Pusantro miliono turčių 
linksminsis geriausiose ap
linkybėse, maudysis saulės 
spinduliuose ir jūros vande
nėly, taisys sau medžioklių

Caro kariumene pasekmin
gai varo austro-vengrus iš 
Volinijos. Tai yra bene žy
miausias atsilikimas karės 
lauko. Rusai pralaužė aust- 
ro-vengrų frontą net per 
100 mylių ir, vidutiniškai 
imant, austrai pasitraukė 
per 15 mylių. Didelis

sų kariumene atgavo iš aus
tro-vengrų dvi tvirtoves 
Lucką ir Dubuo, 'Tas dvi c

pa-

Į()iir Dulmo paėmimas yra (ai
IM I 4‘ 1 !• 1 • * - . .

Vieni nominavo Ch. u
Hughes, kiti T.

Roosevelfą.

m ėjimas.
Rusais vadovauja genero

las Brusilovas, iš kurio vi
suomet daug ko buvo lau
kiama.

Rusai netiktai varo aust- 
ro-vengrus iš Volinijos. bet 
smarkiai atakuoja juos rytų 
Galicijoj ir Bukovinos fron
te. Jeigu rusams ir tolinus

irChicago, Ill. — Po ilgu 
labai karštų debatų ir ginčų, 
po begaliniam politikierių 
šnabždėjimui, republikonų 
partijos konvencija nomina
vo augščiausio teismo teise-

černovicams gręsia gana di
delis pavojus.

tik 7 dienas, o jie jau paėmė 
f nelaisvėn SO,000 austro-ven-

kandidatu į prezidentus šios llia
respublikos. Dabar, žino
ma, rcpublikonai išsijuosę

visko republikonų sparno.
Progresistai nominavo

jų partijų neįvyko. Pasku
tinėj minu t oj prieš Hughes 
nominavima Rooseveltas I
mušė telegramą republikonų 
konvencijai, patardamas 
balsuoti už sekretorių Lod
ge iš Massachusetts’!). Jei
gu rcpublikonai būtų sutikę 
nominuoti Lodge, tuomet, 
mažu, progresistai būtų ne
šta tę savo locnos kandida
tūros ir tuo būdu faktiškai 
susilieję ®u republikonais.

žymesni progresistų va
dovai nori, kad jų partija 
savystoviai egzistuotų.

Socialistų partijai nomi
navus draugą Allan Benso- 
ną iš Yonkers, N. Y., licka-

cm. Viename tik Lucke ru-

ammunicijos.
Galicijoj rusų pėstinin-

ėmė austrų pozicijas ties 
Jaslovicais ir Trzybuchowa.

Rusai atakuoja austrus 
per visą frontą nuo Pinsko 
iki Čartorysko ir Tarnopo-

siūlomomis sąlygomis. Vo- 
kietija turinti būt pergale-

liu. Ji turinti paliaut kal
bėjus apie laimėjimą karės. 
Kadangi ji to nedaranti, ne
norinti nusileist sąjunginin
kams, tai ji ir atsakanti už

jai santaika nerupi; jai rū

mas.

sniego, pasiiiuosavęs n 
(io Nemunas taip pa
kad užsėmė visus aplink 
nius senuosius kasinius.

Austrų vyriausybė išmo
kėjusi 3 ukrainiečių finan-

ronų už karės nuostolius.
Ekrainiečiams sekasi tar

ties su vengrais. Žinoma, 
jog Vengrijoje už kalnų gy- 
vena pusė miliono slavų, bū- 
lent 
Dėti,
lyti “Didžioji Ukraina”. Ji, 
esą. susidėtu iš Galicijos da-

ukrainiečių, kurie, gir- 
esa labai svarbu suda-

VOKIEČIAM TRŪKSTA 
POPIEROS.

' kancleri: j sakymą
“Reich-

mnzeigeris" rašo apie šio 
virto taupymo būdus. Berlyne e-

kuone viena dideliausia so- 
dželka. Sulyg gaunamų iš 
Vokietijos žinių jų gyveni
mas pozicijose nepakenčia
ma: 
nes

ibi u ras (K riegswi rtschafsst- 
elle zur das deutsche Zei- 

Lig gegu- 
1 ”s -1 d. turėsią pranešti mi- 

..........................   Inėtajam biurui visi raštų 
kiečių kariumenės ūpas nu-Į leidėjai ir fabrikų savinin- 
puolė, susimaišė pulkai, su- kai, kiek pas juos likę popie- 
mišo kariumenė ir planai. ros. Nuo balandžio 27 d«

. Didžiausias kariame- tungsgewerbe). 
kolonas vanduo atakuo- žė:

jais \ažiuoi nei rą, iš kurio ir gausią reika-
• . , I t • •• •1 ingos jiems popieros.

MUNICIPALS SALIU- J

t. t.
ir

Eau ('laire, Wis. — Retų
, ^,?niuno daly'ri privatiniai saliūnai Alto-

vokiečiai sodiečių padedami, Į (.na niiestely išėjo iš biznio

neišbredamomis balom i jų vietą užėmė miestavi sa

Atvykęs į šią šalį buvęs 
“Rankpelnio” redaktorius 
V. Kapsukas jau stoja dar
ban. Pirmas prakalbas jau 
pasakė Brooklyne pereitame 
četverge, o antros prakal
bos įvyks šią seredą. 
prakalbas renkama aukos 
Lietuvos
Partijai. Četverge drg. V. 
Kapsukas kalbės Elizabethe. 
Pakvietimai kalbėti jau 
gauta nuo L. S. S. New 
Yorko apygardos sekreto
riaus, iš Waterburio, 
cagos ir Bostono.

Tuom tarpu, drg. V. Kap
sukas gyvena Brooklyne 
pas V. Paukštį. Greitu lai
ku vyks dirbti prie “Ko
vos”.

Socialdemokratų

Naujai atvykęs svečias 
pilnas energijos ir tariasi 
su artymesniais draugais a- 
pie socialistiškos agitacijos 
reikalus. Jisai mano būti 
Amerikoj ne tyliu žiūrėtoju, 

Peri bet aktyviu veikėju. Jam 
gyvai rūpi mūsų spaudos 
reikalai, o taip-pat ir rei
kalai Lietuvos Šelpimo Fon
do, kurio nutarimus jisai ža
da kritikuoti. .

Sekančiame “Laisvės” nu
mery męs duosime daugiau 
žinių iš drg. V.Kapsuko pra
eities. Drg. V. Kapsukas,iš
buvęs 7 metus baisioje Rusi
jos katorgoje, ištrūkęs iš Si
biro tyrų, atvažiavo Ameri
kon ne silsėtis, bet kelti pro
letarų sąmonę, budint jų re- 

Jvoliucijinę energiją.

karščius milionai vargšų?
ri dar turės atlikti nomina
cijų darbą.

Kaizeris siunčia naujus pul
kus, kad pagelbėjus austro- 
vengrams atsilaikyti. Da
bar didelės spėkos eina ant 
Kovelio, stambaus gelžkelių 
centro. Austrai tikisi atlai
kyti Kovelį savo rankose.

Tūlose vietose, Galicijoj, 
rusai perėjo upę Stripą ir 
užėmė Zlotą Lipa, grasinda
mi Buczacz—Černovicų rak
tui.

Vokiečiai, kad pagelbėjus 
savo bendrams, atakuoja 
rusus ties Smargainiais

NIMO.
Ukrainiečiai, kaip lenkai, 

turi austrų kariumenėje sa
vų legijonų. Neseniai uk
rainiečiai siuntę delegaciją

Visas pelnas iš tų saliūnų 
eis miesto naudai.

PEN NSYLV ANUOS UNI-

Chi-

sakiusi pastebėjusi ukrai
niečių narsumą. Esą paža
dėta žiūrėti ateityje ir jų 
tautos reikalų.

u a u v 41^8 iu vu

I JOS PRIEŠ DIDELĘ 
ARMIJA.

Beaver Fall, Pa.—Penn- 
sylvanijos darbo federacija 
savo suvažiavime išsitarė 
prieš militarizmą ir didelę 
'armiją. *

NUO 1 I). LIEPOS IR A- 
MERIKOJ MĖSA PA

BRANGS.
Laikraščiai praneša, kad 

nuo 1 d.liepos Amerikoj mė-

brangimo priežastis—tai iš
vežimas į Europą mėsos ir 
gyvulių, o čia farmeriai ne
spėja užtektinai gyvulių už-

PROTESTAI PRIEŠ 
NORKŲ.

S. L. A. seimo delegatų 
dalis protestuoja prieš P. 
Norkų, kaipo neteisotą dele
gatą, neišbuvusį S. L. A. 12. 
mėnesių. Jų protestas įdė
tas protokolan.

LAIŠKAS DRG. Z. ALEK
SOS.

Savo paskutiniame laiške
“Laisvės” redaktoriui Sibi-

Aleksa rašo, jog jisai jau

BRITANIJOS DIPLIOMA- 
TAI NENORI SANTAI

KOS.
“Rankp.” rašo:
Žemamjame Rūme kal

bant apie karės paskolę bu
vo pakeltas klausimas ir a-

vieton—į sodžių Kazačin-

Drg. Z. Aleksa vėlei skun
džiasi esąs labai blogame 
medžiagiškame padėjime. 
Jokio uždarbio tenais, Sibi
re, tuo tarpu neturįs. Jisai 
veik negaunąs laiškų iš savo 
draugų Amerikoj (o laiškai 
rašomi ir tai gana tankiai) 
ir dėl tos priežasties labai 
nerimauja.

rudinėje, kad Britanija, ačiū 
karės vyriausybės ir kariu- 
menės pasišventimui, dabar 
gerai stovi. Priešininkai į 
jos teritoriją niekur nėra nė

tani ja turinti užėmus įvai
riose priešininkų kolonijose 
apie 750,000 mylių. Ant 
jūrių Britanija taip-pat vi
sur esanti pergalėtoja. Dėl
to Britanija niekaip nega
linti sutikti su Vokietijos

Naujas Milwaukee’s socialistiškas majoras draugas
Hoan. *
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įžangos 
Straipsnis

waldieciai iš kitos?
Amerikos partijos pirmi

ninkas, drg. M. Hillquith,ku
ris yra sykiu ir senojo tarp
tautinio biuro narys, savo 
pasikalbėjime su “New 
York Times” koresponden
tu mano, kad galima bus pa- 

| tiesti tiltą tarpe įvairių ša
lių socialistu. Jisai mano 
net, kad galima būtų su
vesti daiktan francūzus ir 
vokiečius, tik ne vienu užsi
mojimu,.bet povaliai,paleng
vėle. Iš pasikalbėjimo turi
nio, tūpusio “N. Y. T.” aiš
ku, kad ir drg. M. Hill
quith sutiktų atleisti fran- 
cūzams, vokiečiams ir ki
tiems jųjų kaltes ir vėlei ap
skelbti, kad Internacionalas 
gyvuoja... ligi naujai karei.

Drg. M. Hillquith nei ne
kalba, į kokį neišbredamą 

iliūgyną įklimpo Herves, 
svarbos- .Scheidcmanai, Aleksinskiai, 

gyvenimo nuoti- ^Henispai ir fcitj, į<trrie netik 
'mielu noru balsuoja už krė

klio kare ir vei- Jitus, netik suspenduoja 
kimo siūlas nutrūko. Tik- kl'esų kovą, netik skelbia 
tai karės išvakariuose pa-, tautų neapykantą, bet taiso- 
daryta keli drąsesni žings
niai, kad išlaikyti taiką. Vo
kiečiams įsiveržus Belgijon, 
rusams rytų Prūsuosna,aust
rams pradėjus bombarduoti

Ligi karės Belgijos sosti
nėje, Brussely, gyvavo tarp- 
tautiškas socialistų biuras, 
kuris buvo išpildančiu ko
mitetu socialistiškojo darbi
ninku Internacionalo. Biu
ro pirmininku buvo E. Van- 
dervelde, sekretorium C. 
Huysmans. Kiekvienos ša
lies socialistų partija, jų 
tarpe ir mūsiške Amerikos 
Socialistų Partija, turėjo 
biure savo atstovus. Biuras 
gražiai darbavosi, esant rei
kalui, darydavo posėdžius, 
leisdavo atsišaukimus, rea
guodamas j visus t-------
niuosius 
kius.

bininku biuras faktiškai lio
vėsi egzistavęs. Jisai gyva
vo tik vardu. Biuro pirmi
ninkas E. Vandervelde įsi
rašė i karaliaus Alberto mi- 
nisterius, sekretorius Huvs- z V
mans persikėlė į Haagą, ()- 
landijon, vokiečių, francū- 
zu ir austru socialistu dau
guma šoko savo tėvynės

si ir po karei taikinties prie 
valdžių. Atsiminkime tik, 
ką šneka tūli dešinieji Vo
kietijos unijų vadovai, ką 
rašo rusų patriotiškų socia
listu vadovas Maslovas ir 
męs pamatysime, jog jie jau

kapitalizmo kėlimas, rūpi
nimasis naujų rinkų gavi
mu, būk tai esąs ir darbinin
kų reikalas. Jeigu tų ponų 
būtų viršus, tuomet socializ
mas liktųsi tuščiu priedu 
prie nacionalio kapitalo.

Mato ta viską ar nemato V €

buvo užduotas didis smūgis 
mūsų prakilniam, mūsų di
džiam obalsiui—viso pasau
lio darbininkai eikite išvien! 
Biuras tylėjo. Alisai nepakė
lė savo galingo balso, nesti
rt raudė tų draugų, kurie 
kritiškiausioje pasaulio va
landoje atėjo pagelbon savo 
šalies kapitalistų valdžiom, 
sutiko duoti joms pinigų, su
tiko ramia sąžine stoti ka- 
ren. Baisiai suklydo tie 
draugai, didžiai prasižengė 
ir biuras, kuris tylėjo, nors

mans—sunku žinoti, bet 
viena aišku, kaip diena, jie 
nori užmiršti lekciją, kurią 
teikia šioji karė socialis
tams, jie per jūras kraujo, 
nori suartinti rankas ir šir
dis kariaujančių socialistų.

Ne, toks klausimo 
mas, tokia generališka

risi- 
am-

seno-
netik

Zimmerwalda ir visus 
jo biuro pasekėjus 
sunku, bet stačiai negalima 
suvesti krūvon. Senasis 
biuras savo gegužiniame at
sišaukime, kuris informa-

Bet ne visi socialistai taip 
pasielgė. Narsus Rusijos 
draugai, savo daugumoje, 
drąsiai prabilo prieš karę. 
Dalis jų net Sibire atsidūrė. 
Puikiai elgėsi ir Italijos 
draugai, toji pažiba Inter
nacionalo. Serbijos socialis
tai pakėlė savo baisa prieš, 

* karę. "
jo Liebknechto, Ruhlio, Le- 
debouro, Zetkinos ir kitų 
drąsus protestai. Galop, 
darbininkų pasaulis išgirdo 
galingą balsą zimmerwal- 
diečių. Tai Zimmerwaldo 
miestely susirinko tie vo
kiečiai, francūzai, rusai, ita
lai ir kitų tautų socialistai, 
kurie priminė pasaulio pro
letarams vos-vos nepamirš
tą obalsį: viso pasaulio, dar
bininkai eikite išvien! Zim- 
merwaldiečių lūpomis prabi
lo socialistiška sąžinė!

Na, o kaip elgėsi senasis 
biuras, persikėlęs Olandi- 
jon? Tylėjo. Raminosi 
tuomi, kad dabar visi “tė
vynę gina”, o paskui po ka
rei, vėl pasisveikins, tary
tum, nieko nebūtų buvę... 
Tik vėliaus prašneko drg. 
C. Huysmans, senojo biuro 
.-sekretorius. Jo' intencija 
buvo gera—jisai viską no
rėjo užglostyt, vėlei visus 
draugus į daiktą suvesti, 
rasti dėl bendros sutarties 
pamatą. Jisai apskelbė, kad 
biuras būk tai ką tai veikęs, 
nors nieks apie jo veikimą 
nežinojo.

Ir dabar prieš pasaulio so
cialistus stoja klausimas, o- 
pus, didelis klausimas. Ar 
susieis ir ar gali susieiti į 
vienybę, į talką “tėvynės” 
apgynėjai ir senasis biuras 
iš vienos pusės ir zimmer-

Kaip girdėjome, 18 d. lie
pos Waterbury įvyks vieši 
debatai tarpe pp. A. Bulo
tos ir St. Šimkaus, garsaus 
Panemunės vargamistros. 
Abudu oponentai sutiko sto
ti ginčan. Debatų tema — 
nukentėjusių nuo karės šel
pimo reikalai.

Kiek šimtu dienu atlaidų 
gaus p. Karuža ir jo partija 
už apsilankymą Ryme, męs 
dar nežinome, bet “Darbi
ninkas” jau paskelbė, kad 
atlaidų bus. Tiek apie p. Ka
ružą, tautininkų partijos 
pirmininką.

O dabar pasiklausykit, ką 
rašo tasai pats “Darbinin
kas” apie p. Sirvydą, tauti
ninkų partijos sekretorių:

“Tikrai reikia pasakyti, 
kad “V. Lietuvninku” tu
rėjo laimę ir nuo žmonių 
prijautimą vien dėl p. Šir-

bes, prie sutarimo, prie ben
dro veikimo.

Gražus tai žodžiai, nėra 
kas besakyti, bet męs pasi- 
velysime priminti “Ateities” 
redaktoriui, kad taip vadi
nami pirmeiviai veik visuo
met'buvo uoliausi klerikalu 
draugai ir jų darbo rėmė
jai. Ne su socialistais dėjo
si pirmeiviai, kad apgalėti 
klerikalus, bet su klerika
lais, kad apgalėti socialise 
tus”. “Ateities” redaktorius 
malonės atsiminti šiuos fak
tus iš netolimos dar praei-

dar vis prisilaiko prie 
žmoniškumo. Užtai jam

Pirmininkas ir sekretorius 
jau Kemešio kišenių j. O 
v ai n a m a n y be, va 1 n a m a n y be,

Chicagiškė “Lietuva“ pa
tetiškai šaukia, jog lietuvių 
visuomenei atėjo sūdnoji. Ji 
kviečia. Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoje seimą su-

mą ir pašaukti prieš tą nau
ją tribunalą Bulotus, Žemai
tę ir Šimkų. Teismas, ku
riame, žinoma, šliupas bū
siąs pravadyrium, turėsiąs

Nabagė “Lietuva”. Mums 
gaila jos. Autonomijos fon
das apytuštis. Kasžin ar 
beišsiteks Karužai už “žy
gius” apmokėti. Gelbėjimo 
Fonde viso pro viso $9,000.

Juk tai skandalas šitoks 
nepasisekimas! C) čia—Lie
tuvos šelpimo Fonde jau a-

jau meta akme- kąsk, Tai taip, pone,“Lietu- 
•wal(!<> kovoto-(\’os” redaktoi iau! Nenuo- 
lin.a juos- denio- stabu, kad ii- seimui tribuna-

raiizatoriais, griovėjais ir |ai jaa vaizdinas*!.
didžiuojasi savo neatliktais 
darbais. Tuo savo atsišau- sIS-TAS.
kimu senasis biuras, nubu- Lenku socialistu
dęs iš letargo, stengiasi kal-.tis “Gornik Polski” 
bėti autoritetiškai, bet deja, išeinąs Pittsburge, 

straipsnį antgalviuVokietijoj praskam- Šalta kapų dvasia dvelkia i
kiekvieno sakinio.

Kaip susitvarkys po karei 
santikiai socialistiško Inter
nacionalo, nespėliosime. Bet 
viena aišku—kas nors turės 
likti už jojo vartų. Ir męs 
norėtume, kad už vartų lik
tu kraštutiniai socialpatrio- 
tai.

VOKIETIJOS SOCIAL-DE- 
MOKRATŲ NAUJOJI 
PARTIJA GYVUOJA!
Įsikūrimas naujos socia

listų partijos, kuria vado
vauja draugai Liebknecht ir 
Haase, labai prielankiai bu
vo sutikta visoj Vokietijoj. 
Socialistų organizacijos 
Berlyne, Bremene, Leipci
ge priėmė rezoliucijas, iš
reiškiančias pagyrimą nau
jąja! grupei; soc. laikraš
čiai, taipgi ir “Arbeiterzei- 
tung”, organas socialistų 
darbininkų Kruppo fabri
kuose, skelbia, kad su nau
jąja sekcija einą didžiuma 
Vokietijos socialistų.

Naujoji socialistų partija 
yra griežta karės priešinin
kė, ji atsiskyrė nuo socialpa- 
triotų,ir dėlto malonu mums 
pažymėti, kad su ja eina mi
nios susipratusių darbinin
kų. Junkerių žurnalistai 
labai ūžsipuldinėja ant nau
josios partijos ir, matyt,jie 
jau pradeda bijot jos.

(“Rankp.”)

“Lietu-

Valstijose”. Informacijas 
suteikęs L. Pruseika.

—“Naujoji Gadynė” tuoj 
pasirodys. Pirmame num. 
alps straipsniai A. Herma
no, S. Michelsono, J. Baltru
šaičio, Z. Angariečio ir kitų.

—“Dilgelės”, kaip girdė
jome, virs mėnesininku.

—“Jaunoji Lietuva”, A. 
Rimkos redaguojamas mė- 
nesininkas, kaip girdėjome, 
žada sustoti ėjęs.

—Amerikon žada atva
žiuoti dar daugiau svečių iš 
Lietuvos—tautininkas Na
ruševičius ir du stambus de
mokratai. Visa Lietuva su
važiuos Amerikon...

Penktųjų motų revoliuci
jos bangai dar galutinai ne- 
nuslūgns, 1906 metais, pirm
eivių “Lietuvos Ūkininkas” 
taikėsi prie klerikalų, veik 
nei žodelio nerašė apie jų 
šunybes, bet anaiptol neuž
miršo paleisti pirmuosius 
šovinius į “Naująją Gady
nę”. Šunuodegavimas “L. 
Ū.” 1906 m. buvo nepapras
tai naudingas klerikalamas. 
Tuomet tai jų plunksnos ir 
pradėjo augti.

karę 1907 metais prieš 
aldemokratus, Kauno 
atstovus, jeigu ne tas 
pirmeivių organas “L. 
Atsimenat, kaip tai patiko 
kunigui Tumui, tuomet bu
vusiam prie “Vilniaus Ži
nių?”

SU PIRMEIVIAIS PRIEŠ 
KLERIKALUS?

“Ateities” redaktorius 
gązdina mus, socialistus, 
gązdina ir savo partijos 
žmones. Gazdina didžiu kle
rikalizmo pavojum. Jisai 
piešia baisų įsigalėjusio kle
rikalizmo paveikslą ir nuro
do, kad toji įsisiūbavusi kle
rikalizmo vilnis,jeigu tik ne
bus suturėta, nušluos visas 
pirmeiviškas mūsų įstaigas, 
užslopins, visą progresyvį 
judėjimą. Kad atsigynus 
nuo klerikalizmo,ponas “At
eities” redaktorius šaukte 
šaukia visus pirmeivius, vi
sus socialistus prie vieny-

soci-

nias”, kuomet 1908 metais 
dienraščio redakcijos di
džiuma susidėjo iš socialis
tų ?

Kas lenke galvą žemiau 
kelių prieš “lietuvystės kan
kinį” kun. Tumą, jeigu ne 
ponai pirmeiviai iš “Lietu
vos Žinių?” Kas rėmė 
“Saulę”, jeigu ne Leonai? 
Kas dalyvavo gubernato
riaus Vefiovkino išleistuvė
se Kaune, jeigu ne Leonų 
kompanija. Kas garbino

Apie Amerikos pirmeivius 
nėra nei ką šnekėti. Jie

me ico karjerą, remia, net 
n e pa ra usda m i, k 1 e r i k a 1 i šk ą 
centro komitetą. Pagaliaus, 
męs dar neužmiršom, kaip 
pirmeiviškiausias pirmeivis 
p. Rimka zovada atlėkė į 
New Yorka ne tuo tikslu,

bet tarties su jais (atsime-

Lietuvių klerikalizmas au
go ir stiprėjo ponų tauti
ninkų bei pirmeivių, dėka. 
Jisai mito ir minta pirmei
vių parama jau tai slapta, 
jau tai vieša.

Tat, kogi vertos “Ateities” 
redaktoriaus šnekos apie 
pirmeivių ir socialistų ben
dradarbiavimą prieš kleri
kalus? Tuščios tai šnekos 
ir nenuoširdžios.

man tvirtino, jog tas kū 
kis gimė negyvas. Bet 
nebuvau toks optimise 
žinojau klerikalų pasiv< 
mus. Bažnyčios sferoj 
kas buvo sumobilizuota.! 
didelė bendrovė sutverk, 
klerikališkas lapelis gyv< 
ja organizuotos klerikab 
spėkos pagimdytas ir pak 
komas. Jis brukamas visur.

kai sutiktų pridurti prie jo Kova eina ne inteligentų 
“remkime ir visą mūsų so- viršūnėse, bet liaudies apa- 
ciaiistišką spaudą”. 'čioje. Kiek mūsų spauda ne-

Koleik to pridurimo nėra,. tesės pagauti įtekmės Olė
tai anasai obalsis 
man vienpusiu, ........... —.......
junčiu su esančiais faktais.! Tam 

j O tai jau seniai žinoma tic- 
Isa.kad vienpusiškumas vie- 

... L . 2 noi pu ei liogišku būtinumusvarbiu ir Ydos vertu • .. .
smulkmenų. Tarp kito ko ^npusiskuma kitoje 
pasirodo, kad komiteto Pusejo. _

‘pesne ar ilgesne eile nesusi
pratimų, galinčių virsti 
konfliktais.

Kodėl aš stoju už rėmimą 
Į visos social istiškos spau-

vizuoti visus pabėgėliu 
komitetus. Be to žadama 
paskirti nuolatinį pabėgė
lių kontrolierį, kuriš savo 
laiku darys reviziją, ku
riame panorėjęs komitete 
ir apie revizijos rezulta--

sta naujas obalsis: “draugai 
ir draugės, remkime Sąjun
gą, remkime “Kovą” 
“Naująją Gadynę”.

Seka taškas.
Jeigu manęs kas pasitei

rautų, kaip man patinka tas 
obalsis, aš pasakyčiau: ‘ na-

ir

ponai labdariai

kad juos reikia šaukti revi-

Bet klausykitės 
Latvių dienraštis 
Žinios” praneša, apie ręvizi-

me dienrašty skaitome

KASŽIN DAR KAIP BUS 
SU P.M. YČO DRAUGIJA?

Petrograde ir visoj Rusi
joj įsikūrė gana didelis 
skaitlius įvairiausio plauko 
draugijų nu keri tėjusiems 
nuo karės šelpti. Pasirodo, 
jog tose draugijose, bent jų 
daugumoje, ne viskas tvar
koje. “Laisvėje” męs jau 
minėjome apie Gardino gub. 
dvarponių draugiją, kurion 
buvo įsisukę įvairus didikai. 
Jie ten ir visas aukas su
valgė, taip kad vargdie
niams šelpti tik trupiniai 
beliko.

Dabar jau ir rusų valdžia 
subruzdo kamantinėti viso
kius komitetninkus. Štai,

“Rygos Garse” skaitome:
<rDėlei išėjusių aikštėn 

blogųjų pasekmių revi
zuojant Gardino pabėgė
lių komitetą, vidaus rei
kalų ministeris liepęs re-

tygos

jau nuo jom;?,! 
eusi valdžiai

Hek įtekmės dasi- 
’ams.

r, ■'si, esate gir
ai);? “Žvaigždę”. 

Menka 1ai la‘!;> 'štėlis. Net 
klerikalai nesiskai
to. Tačiaus, to la^ra/cio ve- 

Pasekmėje—trum- dejas, bekalėdodamas New

išrodo velande, ‘ 
nesi rokuo-, dės kle

t j

Yorko apygardose, įperša 
šimtus “žvaigždės” egzem
pliorių. Kunigo autorite
tas daug dar galės tebeturi. 
Atsisakykime tik skleisti 
avo laikraščius, ypatingai 

tuos, kurie prieina prie pla
tesnių minių, ir męs išvysi
me pilniausią “žvaigždės” 
triumfą.

Worcestery jau kelinti 
metai gyvuoja bespalvis, 
palšas tautiškai-klerikali.^- 
.................... j s^:

Jam įsikūrus, 
mūsiškiai lėmė greitą mirtį. 
Tuo tarpu, laikraštis sklei
džiasi. Nors nėra jame nei 
žodžio apie darbininkų rei
kalus, nors jam visai nerū
pi užsiminti apie priežastis 
šios dienos vargų, tečiaus 
pasekėjų jam netrūksta, y- . 
patingai mažiau susipratu
sių žmonių sluogsniuose. At- 
sisakvkime ar bent mažiau 
rūpinkimės platint savo 
spaudą, savu, laikraščius,y- 
patingai tuos, kurie moka 
ūmiau susisiekti su minio
mis ir pamatysime, kaip po 
Amerikos Lietuvą plačiai 

lietuviai darbininkai painė-, pasklis tos bespalvės rū
go socialistiškus laikraščius, sies laikraščiai ir užliū- 

ITai yra, palyginamai, pat- 
... . v. Į sai mažmožis. Savo žinių

tautinmkus, nenorinems1 Į)ilrinkimu< {|arl,ininkll rei.
kalų užtarimu, atsiliepimu į 
bėgančiuosius dienos klausi
mus, nenuoalsia kova su kle
rikalizmu ir tautininkų 
prietarais, gabiu orientavi
mosi taip vadinamos “lietu
viškos” politikos klausi
muose—mūsų spauda įgijo 

Istambia įtekmę. Tie savo
tiškumai, kurie joje užeina
mi, yra neišvengiami savo-! ---------------
tiškumai, kurių nestinga net K. Mačionis rašo P. Repeč-

tarnautojai pasiskyrę sau

Apie betvarkę rokūndosei 
Petrogrado lietuvių komite-j 
to savo laiku rašė gr. V. Zu 
bovas “Nauj. Lietuvoj” i 
Z. .Angarietis “Laisvėje”. (kūmo, netiek dėlei to, kad 
Pasirodo, jog išleidimai bu-:visi Kocialistiški laikraščiai, 
vo tūkstantiniai, o pateisi-j j —mųs 
nančių išlaidas dokumentų 
daugely atsitikimų visiškai 
nėra. To jau pilnai pakak-

vizija ir šioje draugijoje,ku
rios prezidentu yra garsu
sis kun. Laukaitis.

Apie vadinamąjį Cent ralį 
Komi tetą (Yčo-01 šausko

draugiją) šiuo žygiu dar 
nieko tikro negalima pasa
kyti. Tenais operuojama 
šimtais tūkstančiu ir imama c

komitetninkai gauna

pereitame “Laisvės” num.).
\ Ve 11... pa gy ve n si m e—p a-

Dilgėles”, susimetė
“Sandoron”, tuo 

tikslu, kad bendrai pasiin
formavus, pasitarus ir šį tą 
nuveikus. Pagaliaus, netaip 

i jau man svarbus ir tasai i kai-individualistiškas 
faktas, kad vienas iš Sąjun- vaitraštis.
gos suvažiavimų formaliai

no nuomone, mūsų social is- 
rie jos 
vra net 
Lyginu 

ją su rusų, lenkų, vokiečių

dabartiniu ištekliuK C

b.^iii’ anglų spauda ir nesigai
liu, prie kiekvienos progos, 
atiduoti jai deramą garbę. 
Ir mano nuomone tiktai to
dėl, kad mūsų spauda neblo-

A. BULOTA IR “LIE-

Kuomet p. A. Bulota sa- 
i šeiminėje prakalboje 
ttsburge ragino lietuvius

suomeneje, kurią turi. Ne 
dėl “orakulu” ir “maikiu” 4. 4

tyviškumu mūsų darbinin-

me. Mums rupi nurodyti i 
tautininku

Dabar tamstos galite su
prasti, kodėl aš sakau ir sa
kysiu: platindami“Kovą” su 
“N. Gad.”, lygiomis platin
kime ir remkime visą mūsų 
sočia listišką spaudą.

jo ultrapatriotizmą. O tuo 
tarpu, dar visai neseniai

Laiškai iš Lietuvos

“ Lietuva”, tautininkų of i- ang]ų spaudai (sporto
taip vadinamos

kai Į Brooklyną.
“Brangus drauge, žinaiciozas, priminus pulkininko s^vcrįaį 

LMMunwnifM 7/wbnK mo a. ^rump0S “stories”).Tie long- mano padėjimą, per tai nei
kuriu nerašysiu. Savo principų ne-

Roosevelto žodžius, jog “A- 
merikos gyventojas turi bū
ti amerikonu ir niekuo ki
tu”, padarė sekamą išvedi
ma: v

“Pritaikius šituos pul
kininko žodžius prie mū
sų, lietuvių padėjimo, ga
lima taip-pat pasakyti, 
kad yra tik vienas kelias 
būti geru sūnum Lietuvos 
—tai būti lietuviu ir ne 
kuomi kitu”.
Kaip /ik panašią mi^tį ir 

p. A. Bulota išreiškė ir tik 
dėl to šliupiniai sukėlė pra
garišką lermą. Jeigu jie 
būtų liogiški, tai privalėtų 
ir p. Balutį nukryžiavoti.

Bet jų galvose viešpatau
ją baisus sumišimas. Jie 
patįs nebežino, ką bedarą.

vesni skaitymėliai, 
randame net ir “Kovoj”,yra 
būtinas priedas prie rimtų 
politiškų straipsnių, atsimi
nus, kad didele dauguma 
mūsų publikos neįgijo net e- 
lementarinio mokslo.

Mūsų spauda,šiaip ar taip 
kalbant, tai didelis laivas, 
kurį pabudavojo organizuo
tas socialistų judėjimas, pri
vatinės iniciatyvos padeda
mas. ITas tame laive taisy
tina, kokie nauji laikrašti
nės technikos ir turinio iš- 
mislai reikia dadūrti, kokie 
pasenę gabalai reikia ar- 
chyvan padėti—visa tai turi 
būti bendromis spėkomis 
aptariama išanksto sutarus,

TeMYKITE!
Sekančiame “Laisvės” nu

mery tilps straipsnis drg. V. 
Kapsuko “Dėl Lietuvos Šel
pimo Fondo konferencijos 
nutarimų” (jų kritika).

Tame pat numery “Lais
vės” red. dar kartą atsi
lieps “Žiburėlio” reikalais 
(polemika su Žemaite, Bulo
tiene ir V. Kapsuku).

Skyriuje “Lietuvių Socia- 
Įlistų Sąjungoj” bus keliatas 
įdomių pastabų.

ra mažiausioj naudos skan
dinti.

Apsidairęs aplinkui, aš 
matau jau kelis lygiai fak
tus, kurie mus' sąjungiečius, 
turi pamokinti, kaip svarbu 
yra išlaikyti savo spaudą.

Pakalbėsim apie keliatą iš 
jų-

Pereitų metų pabaigoje 
lankiausi Clevelande. Ten 
gimė begalo prastas kleri
kalų lapelis. Anei jame bu
vo protingų straipsnelių, a- 

^nei jausmo. Mano draugai

pamečiau, bet dar labiau su 
jais tapau surištas, nes ka
rė parodė žmogaus vertę... 
Norėčiau daug ką parašyti, 
bet aplinkybės nedaleidžia,o 
kaip sunku, kuomet žmogus 
negali pasakyti, ką nori. Aš 
buvau paimtas j kariumenę,, 
bet vėliaus tapau paliuosuo- 
tas. Paskui kas tai pakišo 
liežuvį, kad už pinigus ma
ne paliuosavo, tai vėl buvau 
suareštuotas, bet viską iš
tyrus paleido. Su vokiečiais 
P ra gyvenau tris savaites. 
Kareiviai iš ūkininkų viską 
atėmė... Kurkliai likosi ne
sudeginti, tik aplinkiniai so
džiai apdeginta, kaip tai: 
Vildžinai, Gudeliai, Sližiai, 
Dūdos ir Bimbai; Anykščiai 
ir Kavarskas visai sunaikin
ti; Vidiškiai taipgi sude
ginta. Jūsų tėvelis buvo 
sužeistas bedirbant lauke: 
kulka perėjo per ranką, bet 
pasveiko. Koliškių Jokūbas 
taipgi buvo sužeistas. Apie 
mus buvo dideli mūšiai”.

t
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Sekančiame “Laisvės” nu
mery rasite surašą aukų So
cialistų Partijai ir Lietuvos 
Socialdemokratų 
Užsienio Biurui.

Partijos
u

t
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Kas kiekvienam reikia 
žinoti apie Ameriką? 

(Iš referato Jauno Amerikono).
kaip lygiai ir kitas laisves.

dar nereiškia būti tame
Juk

’patinka. Suprantama, jie neutralė. Tenai vien paša-

3

Beržinskį į globėjus?

Sus.

Fanatizmas

uis tarpe religijiniu žmonių, remonijoj, sugrįžo į bažny .! . * t ... ‘ 'XI., .M.nbolkn.. ičia ir ten sakė prakalbas ir

skirtumas.

V. Račkauskas kalba to

knygynų, skaityklų, mokyk-

v etiško fanatizmo dvasia,

ma ir už kuri reikės nuken-

Mano palemy’im

ir F. J. Bagočiaus ir kulua
ruose net gandas buvo pa-

todėl jis nuolatos ir skiria
mas tiems, kurie tvirtai su-

es:
dir

i nebūtų ir pasielgę. 
Dabar gi, iš priežasties savo 
fanatizmo, atliko vaikišką

Fanatizmas, koks jis ne
būtų, jokios naudos neatne
ša ir su juomi reikia kovo
ti. šven Joniškis.

Nedaug tėra seime socia
listų, bet jie nesnaudžia. Tik 
reikia pasigailėti, kad jų 
tarpe nėra Gugio, Neviacko 
iš tos garsiosios seimų gvar-

Žodis “fanatizmas” yra 
visems gerai žinomas ir męs 
ji nuolatos matom savo

atraukia atsako- j tuomet, be abejonės, taip 
kaipo morališkai puikiai

“Ncutralitet s“
Socialistų parti ji tP 

klausime yra neuL tie

Seimo vaiz 
deliai.

(Įspūdžiai ir matymai 
Liet. Am. Seime).

šimtą sykių.
Kaip jums tiktų,kad Grai-' nei negali tokių fanatikų kyta, kad socialistų partijos 

čiūną padėtų į pedagogus, o darbų pasmerkti, nes reik- pripažįsta tikėjimų laisvę,

mo.
Štai, padėkime, nuo 1907- 

10 metų atvyko 2 ir pusė 
milionai. Skaitlinė ta pa
sibaisėtina, rekordinė. Vie
nok, visai kitaip dalykai iš
rodo, atsiminus, jog per tą 
laiką atgal grįžo visas mili- 
onas,

Gyventojų surašąs 1910 
metais parodo, kad iš 9 mi- 
lionų ateivių, kurie pribuvo 
nuo 1900—1910 metų,čionais' 
Suv. Valstijose paliko apie 
5 milionai.

Iš to aišku, kad visos šne
kos apie tai, jog ateivystė 
gręsia nušluoti vietos kul
tūrą, niekuo neparemtos. 
Faktai ir skaitlinės visai ką 
kita i’odo.

Taip-pat niekad negalima 
užmiršti, jog čia gimę atei
vių vaikai, labai greitai per
siima yankių kultūra, pap
ročiais ir t. t. Ne vien lie
tuviu, lenku, bet net vokic- 
čiu vaikai išsižada savotiš
kumo nuo pat jaunų dienų.

Kaip męs į tai nežiūrėtu
me, bet tai yra neužgina
mas faktas: Brazilijos len
kai šaukia, kad jų vaikai 
virsta portugalais, Argenti
nos italai dejuoja, kad jų 
vaikai pavirsta ispanais,lie
tuviai irgi vis labaiu prade
da šnekėti, kaip išlaikius lie
tuviškumą tame tautų kon
glomerate, kokiuo, be abe
jonės, yra Suv. Valst.

Tą viską turint omenyje, 
męs galim beveik tvirtint, 
kad ateivystė šiame šimt
mety sumažėjo.

tų didžiausio nesąmonėlio 
kuris savo darbo vaisius Pripažinti tikėjimų laisvę 
kritikuotų.

Negalima užginčyti, kad klausime neutrališku. 
fanatizmas neapsireiškia ir socialistų partijos pripažį- 
pas laisvamanius arba kito- sta kalbų ir tautiškų spren- 
kių srovių žmones, tik, su- dimų apie savo savystovys- 
prantama, jis nepasiekia to-.tę laisvę ir nežiūrint į tai,

D-ras Draugelis yra tau
tininkų lyderiu. Sportas. 
Turi iškalbos. Palaiko Chi- 
cagos unarą, nors tūli ir at
siliepia apie tą unarą, kaipo 
apie stockyardų unarą. t-----------, -----Y ~ . .............. t

Klausiu Daktaro, kaip 'kio laipsnio, kaip kad pas socialistai turi kovoti su į- 
Chicagos tautininkai pasi-• klerikalus. Šiomis dieno-'vairių tautų nacionalizmu, 
tiks A. Bulotą. —Seniau'mis New Yorke buvo gana negali būti tautininkiškų or-
męs labai simpatiškai į jį (žingeidus atsitikimas, iš- ganizacijų, draugijų ir t. t. 
žiūrėjom, laukėm, manėm įšauktas savos rūšies fana- (nariais, negali palaikyti tau- 
apie parėmimą, bet, bet...da- į lizino. Taip vadinamos, tiškos vienybės idėjos sutai-
bar įvyko tūli precedentai ir 
incidentai ir kasžin kai]) 
bus.

Tai jau žinoma, kaip bus. 
Šimkus klerikalas, tai jį ir 
pa re m t reikia.

D-ras Draugelis sako, kad 
vadinamoji lietuvių draugi
ja remtina, nes darbą dirba.

laiku 
buvo • galima yra puikiausia pra

lobti, tuomet ateivystė labai 
smarkiai pakįla. Tuo dc-

1 rodėsi, jog ten ūmu 
‘ crnlimn vrn mii

(Tąsa).
Vokietijos revoliucija 
daugiaus pralaimėta, 
laimėta 1 
vykusiai revoliucijai vokie-;šinitmečiu, ka<ki Californi- 
čiai urmu pradeda traukti į joj garsiausiai išbūbnyta a- 

’ Ameriką. Nuo 1841—1850, l’ie auks0> tu0 dešimtmečiu 
m. iš Vokietijos pribūna'Amerikon pribuvo visu nu
veik pusė miliono atėjūnu; J*onu žmonių daugiau. Ži- 
nuo 1851—60 m. tasai skai-.non?a> iuos vilioj° lengvas 
čius dar žymesniai padidė-; pasipelnymas, užtat sekan- 
ja, pasiekdamas jau veik j eiu dešimtmečiu,.kada Ame- 
milioną. Paskui povai iai 
pradeda pulti,dar vieną kar
tą, bet paskutinį, pakilęs aš- 
tuonesdešimtais metais pe
reito šimtmečio.

Švedų ir norvegų ateivių 
..skaičius 
’ tūkstančių 
metu.

Abelnai,
čiamė bertainy pereito am
žiaus daugiausia i

t—------ - negu
Tuomet po nepa-l

rikoj buvo pilietiška karė, 
ateivystės banga žymiai nu
puolė, nors Europoj padėji
mas anaiptol nepersimainė.

I Užtat, kada pilietiška karė 
pasibaigia, ateivystės banga 
vėl smarkiai pradeda kilti. 
Dešimtmety 1880—90 m. 
(“Aušros” gadynė Lietu
voj), kada Suv. Valstijose 
puikiai sekėsi pramonei ir 

žiaus daugiausia ateivių prekybai, ateivių skaičius 
pribūna iš Airijos, Vokieti-; pasiekia daugiau net, kaip 
jos, Norvegijos, Švedijos.Išturiu ir puses miliono. 
Žmonės daugiausia krausty
davosi šeimynomis.

Betgi, pabaigoj 
amžiaus ateivystės 
žymiai persimaino, 
kon pradeda keliauti ne ap- 
jviestesni vokiečiai ar nor
vegai su švedais, bet italai, į 
Austrijos slavai, Rusijos žy
dai, lietuviai, baltgudžiai, į , •.. . .. , .
pagaliaus, Azijos turkai ir ^s.mtmec.u ate.vyste vėl 
Balkanų slavai.

Štai, pirmame penkmety 
šio amžiaus iš Didž. Britą-1 
nijos pribuvo trečdalis mi-l 
liono, iš Germanijos tik 
penktdalis miliono, o iš Ita
lijos ir Austro-Vengrijos 
jau veik po visą milioną. Iš 
Rusijos 658,000.

pasiekia šimto 
tarpe 1861—70

antrame ir tre-

pereito 
sastata 
A me ri-

; miliono. 
Clevelando gi laikais, tai y- 
ra, laikais, kada jisai antru 
sykiu buvo išrinktas prezi
dentu, ateivių skaičius nu
puola vėl ant viso miliono.

Taigi, matote, kad ir A- 
merikos gyvenimo sąlygos 
žymiai atsiliepia ant atei
vystės padidėjimo ar suma
žėjimo. šiuomi paskutiniu

smagiai kįla. Pirmame de
šimtmety šio amžiaus pri
buvo 9 milionai ateiviu, tai 
yra, du ir pusė sykio dau
giau, negu pereitu dešimt
mečiu.

Taigi, šiaip ar taip męs 
kalbėsime, bet visiems yra 
aišku, kad Amerikos visuo
meniškame gyvenime atei

Šelpkime Lietuvą!

siąs iš kanapių.
Eiliniai socialistai skūn 

džiasi savais vadovais, ko 
dėl šie nesirašo prie Susivie 
nyjimo. Liepia įsirašyti ii 
veikti visiems sykiu.

Socialistai jaučiasi 
nuskriaustais. Jie tiek

žai. Kaip pasirodo, tauti
ninkai “gvoltaunai” pervarė 
savo kandidatus į seimą. 
Delegatai iš tautininkų pu
sės pilni pasiaukavimo. 
Chicagiškiai delegatai gaus 
nuo galvos tik po 25 dole
rius. Žiūrėkit, kiek jie pa
tįs pridurs savų pinigų!

Neskaitlingas socialistų 
būrelis protestuoja prieš 
Norkų, kuris metų Susivie- 
nyjime neišbuvęs-netik į de
legatus pakliuvo, bet net ir 
seimo sekretorius tapo iš
rinktas. Socialistai prime
na konstitucijos punktus.

—O kodėl pirmiau neapsi- 
žiūrėjot—sako advokatas 
Bradčiulis.

Ir iš linksmumo jisai galė
jo parodyt savo antagonis
tams kišeniuje špygą.

Biznieris Martus, apie 
kurį Bradčiulis pasakė vie
nam anglų korespondentui, 
jog jis 7,000 lietuvių iš bado 
išgelbėjo,—u žgiedo j o Susi - 
vienyjimo seime jeremijadą.

—Visi Lietuvos inteligen
tai peštukai, visi puikoriai, 
tik žmones pjudo.

Jis metė akmeni i Bulota.
4, 4. V

Gaila, labai gaila, kad mū
sų gerasis p. Martus nepa
pasakoja apie šunybes cent- 
ralinio komiteto, apie ką ji
sai gana gerai žino.

IvlVVotL lo IvlKMJUo ĮJI c l" j ° ♦

sideda prieš kokia 30 metų i vystė yra labai stambus fak
ir metas metais kįla. Tuo,I°r’us- Djpei t° (]aJ)ar ve" 
tarpu prieš 90 metų iš Ru-jdama didžiausi ginčai. Ne 
sijos buvo, kaip rodo statis-įtik politikieriai, bet ir dar- 
tika, vos tik 91 žmogus. (bininkų unijos ir visos poli- 

Kad skaitytojai aiškiau ’ tiskos partijos rūpinasi šio- 
sau persistatytu dabartinės-kiu ar tokiu būdu tą klausi- 
ateivystės paveikslą, paim-jniQ išrišti. Visi sutinka,jog 
-1--- ... x_xAx.-i._ •'' praeity ateivystė buvusi į-

jtyn naudinga, nes tiktai at
eivių rankos daugiausia pri
sidėjo prie taip smarkaus 
išbujojimo kapitalizmo. Tik
tai fyziška spėka paprasto 
juodo darbininko tokiuo vie- 
sulišku greitumu didino e- 
konomišką Suv. Valstijų ki
limą. Patįs juodžiausi, pa
tįs sunkiausi darbai, p ra tie
simas gelžkelių linijų ir t. t. 
—tai vis ateiviams reikia 
atlikti.

Vienok, dabar daugelis 
netik šnairuoja j ateivius, 

.bet stačiai reikalauja kuodi-

sime 1910 m. statistika: iš 
miliono ir 40 tūkstančiu — 
vokiečių buvo 31,000, anglų 
su airiais 99,000, skandina
vų 48,000. • Išviso 178,000. 
Tuo tarpu, iš Rusijos, Aust
rijos ir Italijos atskirium 
buvo didesnis skaičius atei
viu. € 

Paskutiniu metu statisti
ka parodo, kad daugiausia 
ateivių pribūna iš Italijos, 
Austin jos' lenkų. Dabar ga
lima laukti vis didesnio at
eivių bėgimo iš Baltgudijos, 
būtent Gardino, Minsko,Mo- 
gilevo ir Volinijos guberni-IAV/Vk.7 Al ▼ v/1 1 1 I 1J V./0 Uv 1 I 1 1 | UV V O VtlV 1 CA 1 1 V 1 CV 1 C 4 J C v lx VI x 7 \ I 1

jų, tai yra, iš tų vietų, kur džiausio suvaržymo ateivys- 
ypatingai sunkus medžiagi- tės. Daugelis patriotų ne- 
nis valstiečių luomos padėji- savais balsais šaukia, kad

Ameriką užplaus svetimos
Didinasi ateivystė ir iš i bangos, kad vietos gyvento- 

Japonijos su Chinija. Taip,‘jai neišlaikys savo kultūros .1 _ y. a a a , j i < , • • •

mas.

dešimtmety nuo 1891—1900 
metų pribuvo 26,000, o se
kančiame penkmety japonų 
atvyko jau 64,000.

Jeigu seniau žmonės dau
giausia šeimynomis bėgda
vo Amerikon, tai dabar to 
nėra.
čius smarkiai perviršija mo
te rų skaičių.

Kas gena Europos žmo
nes Amerikon? Vargas ir 
persekiojimai Airijoj, nepa
vyk .si revoliucija Vokieti
joj, sunkus ekonomiškas 
žmonių padėjimas • Austri
joj ir Italijos pietuose. Iš 
Rusijos patįs pirmutiniai 
pradeda bėgti žydai, kadai

1 1 V • • 1** 1 —

ir t. t., nes tamsus ateiviai 
savo skaitlingumu paims 
viršų.

Tačiaus, dalykas visai nė
ra jau taip baisus, kaip ji-

Štai, statistika: 1870 metais, 
Dabar vyrų skai-įtai yra 45 metai atgal, ant 

100 amerikonų išpuolė 14,2 
ateviu. 1910 metu statisti- V • €
ka parodo, kad ateivių skai
čius tokis jau pat: ant 
amerikonu 14 ateiviu.
dinasi, per paskutinius 40 
metų ateivių procentas li
kosi toksai jau pat. To pil
nai pakanka, kad atrėmus 
tuos beprasmius užmetimus, 
būk ateviai šluoja amerikie- 

caro valdžia visokiais bū-j čius. Ne žemesnė ateivių 
dais pradeda juos slėgti, j kultūra ims viršų, bet augš- 
Kodėl bėga Amerikon Lie-.tesnė amerikiečių kultūra 
tuvos ir Lenkijos žmonės, 
mums visiems yra gerai ži
noma, todėl apie tai čia ne
kalbėsime.

Bet ne vien Europos gy
venimo aplinkybės atsiliepė tarpu, tai labai svarbu. Di- 
ant ateivystes. Padėkime, džiuma atvažiuoja šiek-tiek
kada Californijoj atrasta pasipinigauti ir, įgijus bent 
au£so vietovės ir daugeliui]Įdek skambučių, drožia na-

100

pavergė ateivius.
Kada kalbama apie atei- 

vystę Amerikon, niekad ne
reikia užmiršti ir to, kiek 
tų ateivių vyksta namo. Tuo

Gerbiamieji:—
Aš jau esmių pranešęs 

per laikraščius apie paau- 
kavimą per p. J. Grinių 
2.705 egzempliorių knygutės 
“Darbininkai ir jų ateitis” 
dėl Lietuvos Šelpimo Fondo.

Knygutė labai svarbi ii* 
pilnai užsitarnauja pati sa
vimi plataus išsiplatinimo 
tarp darbininkų. Knyge
lės kaina 12c. pažymėta ant 
viršelių, bet kad greičiau iš
purdavus, ir pinigų surin
kus dėl badaujančių mūsų 
broliu nuo karės audros, 
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parduodama tik už 5 c.
Gerbiamieji draugai ir 

draugės, jums turbūt nerei
kės aiškinti, kaip labai yra 
reikalinga pašelpa mūsų 
tėvučiams, broliams ir sesu
tėms, nes jų širdis, jų siela 
negali juos apleisti, nelai
mėje esančius. Jūs kiek
vienas žinote Lietuvos žmo
nių didžiausi vargą, kokis 
kada galėjo būti.

Tad, norėdami jiems pa
duoti pagelba, parsisiųsdin
kite viršminėtų knygelių po 
kelis šimtus egzempliorių ir 
pardavinėkite tarp savo vie
tos lietuvių. Taip darydami, 
atliksite kartu du darbu, 
būtent kultūros ir labdary
stės. Taigi, nepraleiskite 
progos, ypač dabar, kuomet 
yra geriausia proga dėl par
davinėjimo, būtent, kada y- 
ra rengiamos visur prakal
bos dėl gerb. svečių Bulotų 
ir Žemaitės.

Pas mane dar randasi į 
2,000 egzempliorių, tad mel
džiu pasiskubinti su užsaky
mu.

Pinigus siųskite iš kalno, 
nes be pinigų niekam knygų 
nesiųsiu.

Laukdamas nuo Jūsų už
sakymo minėtii knygų "dėl 
pašei po s mūsų viengenčių, 
su priderančia pagarba,

K. Liutkus, Įgaliotinis, 
nuo Liet. Šelp. Fondo.

131 Grand St.,

V. K. Račkauskas išduoda 
raportą. Viską gražiai su
sirašęs. Jis myli Susivieny- 
jimą ir šaltai žiūri į ką kitą. 
Susivienyjimas bepartyvis 
ir tik jo reikalus tesvarsty- 
kime.

—Gerai, redaktoriau,—sa
kau jam—galite vyti politi
ką per duris, tai ji įsiveržia 
pro langą.

Mano redaktorius malo
niai nusišypso ir įsistatė 
save i oficiališkumo rė-
mus.

Kalba apie “Tėvynės” rei
kalus, konkursų reikalingu
mą, sveikatos skyrių, vaikų 
skyrių, kuris turėtų išsivys- 
tyt į vaikams speciali laik-

Gerai, jeigu vaikai susi
lauks specialiu laikraštėlio, 
tai tegul J. šliupas bus to 
lai k raštui io redak to ri u m.

Tarp senų ir jaunų vaikų, 
kartais, tėra labai mažas

Gražus pienai, šaunus su
manymai. Aš, tuo tarpu, 
žiūriu į D-ra Graičiūna ir 
skaitau jo akyse ve ką: “ir 
aš gausiu džiabo, gero 
džiabo ir užmokės man, ge
rai užmokės”.

Dairausi aplinkui ir ma
tau dar kelis tokius džiabu 
j ieško tojus.

Įsivaizdinki!—bus prie
glauda, bus mokyklos, kny
gynai. Tai ir činovninkų 
reikės.

Biednas Antanas Rut
kauskas, kuris pergreit ap-

OLANDIJA UŽDRAUDĖ 
IŠVEŽTI MĖSĄ.

Olandijos valdžia įstaty
mų keliu uždraudė į kitas 
šalis išvežti mėsų ir gyvu
lius. Mat, jau ir Olandijoj 
pradeda stokuot mėsos.

1

resnis. Tas per visas “pai- 
pas” perlindo ir vėl pas tau
tiečius atsidūrė.

Kokios gi bus tos mokyk
los, knygynai, prieglaudos? 
Ar pamislijo apie tai socia
listai, kurie dirba ir rengia
si dirbti S. L. A.?

Ar socialistams tiks mo
kykla, kurioj viešpataus 
šliupinė dvasia?

Pamislykit apie tai, drau
gai socialistai* pamislykit

natizmas apsireiškia ii1 pas 
kitu sroviu žmones.

Nieko nuostabaus nebūtų, 
jeigu fanatikai, kokių sro
vių jie neprisilaikytų, elgtų
si protiškai, tuomet kiekvie
nas pasakytų, kad jie iš tik
ros širdies atsidavę savo i- 
dėjai, ir, vadovaudamiesi 
savo protu, ją gina. Bet, 
ant nelaimės, fanatizmas 
žmogų priveda prie kvailys
čių, fanatizmas žmogų su
sargina ir tankiai priveda 
prie kriminališkų prasižen
gimų. Kad taip, o ne kitaip 
yra, tai faktų nereikės jieš- 
koti, nes jų užtektinai turi
me.

Paimkime Amerikos bal
tuosius fanatikus ir pa
žvelgiame, kaip jie elgiasi

“Socialistinės Revoliucijos 
Bažnyčios” kunigas White 
buvo patrauktas teisman už 
įžeidimą Amerikos vėliavos. 
Prieš stosiant į teismą, ku
nigas White sušaukė į baž
nyčią savo pasekėjus, kurie 
yra pusiau ' socialistai, pu
siau anarchistai ir pusiau 
bažnytiniai žmonės, ar
ba, geriau pasakius, tokie, 
kurie nužsiganėdinę šiuo 
kapitalistų surėdymu ir no
rinti kovoti už pagerinimą 
darbininku klesos būvio su 
pagelba religijos. Kada su
sirinko jo parapijonai, tuo
met jie įtaisė bažnyčios kie
me altorių, pastatė ant 
to altoriaus katilą su ke
rosimi, sustojo visi aplinkui 
jį, uždegė kerosi na ir su re
ligiškomis ceremonijomis 
degino įvairių tautų vėlia
vas. Pirmiausiai anglas į- 
metė į ugnį Britanijos vė
liavą; kada ta supleškėjo, 
tuomet buvo sudegintos vo
kiečių, rusų, japonų, švedų, 
ir Suvienytų Valstijų’ vėlia
vos. Atlikus tą ceremoniją, 
ant altoriaus uždėta raudo
na vėliava, kaipo ženklas vi
sų tautų vienybės.

Visi dalyvavusieji toj ce-

Ant rytojaus kun. White 
stojo teisman ir likosi nu
baustas už Suvienytų 
Valstijų vėliavos įžeidimą 
mėnesiu kalėjimo ir turėjo 
užsimokėti $100 bausmės.

Dabar vėl naujas triukš
mas: fanatikai šaukia, kad 
patraukti atsakomybėn vi
sus tuos,kurie dalyvavo prie 
sudeginimo Suv. Valstijų 
vėliavos. Tūli laikraščiai 
reikalauja, kad juos paso
dintų į bepročių namus ir iš
tirtų, ar sveikas jų protas. 
Policijos viršininkas Woods 
pasakė, kad visų tautų ly
deriai, kurie nešė savas vė
liavas ir metė į ugnį, bus 
patraukti teisman, žodžiu, 
baisus triukšmas.

Ir kokią naudą turi tie, 
kurie sudegino visas vėlia
vas? Ką jie tuomi atsiekė? 
Tiesa, jie tą darė su gerais 
norais, dėl labo darbų žmo
nių, bet jokios naudos neat
nešė, apart blėdies. Jeigu

si! juodaisiais. Jeigu baltas 
vyras užpuola ant moters ir 
ją išgėdina, tai paprastas 
gyvenime apsireiškimas ir 
niekas iš to nesipiktina;jei-, 
gu piktadaris pakliūva į po- jie nebūtų buvę apsvaigę sa- 
licijos rankas, tai jį suareš- x etiško fanatizmo dvasia,

m y be n, 
prasižengusį visuomenės na
rį. Bet jeigu juodasis už
puola ant baltos moters ir 
ją išgėdina, tuomet baltųjų | 
minia pasigauna juodąjį 
prasikaltėlį ir, nelaukdama, 
pakol jis bus nubaustas įsta
tymais, užmuša arba kito
kiais būdais nužudo. Jei
gu juodasis prasikal
tėlis pirmiau pakliūva į po- 
icijos rankas ir jį pasodina 
kalėjiman, tai baltųjų fana
tikų minia užpuola ant kalė
jimo ir ten juodąjį nužudo.

Tas pats būna ir katalikų 
tarpe. Katalikai fanatikai 
užpuldinėja ant laisvamanių 
r socialistų kalbėtojų ir 

juos sumuša. Kunigai, ku- 
'ie sėja žmonių širdyse tą 
bjaurią sėklą—fanatizmą,
niekados nepasipiktina iš 
tokių fanatikų darbų, bet 
pasidžiaugia, pasmerkdami ; 
aisvamanius ir socialistus, 
tad tie skleidžia savo nuo- ; 

monę, kuri fanatikams ne- :

kinime proletariato su bur
žuazija.

Tas pats ir tikėjimo klau
sime. Socialistams turi rū
pėti prašalinti visus tikėji
mų laisvę varžančius įstaty
mus. Nei vienas tikėjimas 
neturi naudotis privilegija, 
valdžios globa, ir nei vienas 
neturi būti pavergtame pa
dėjime. Kiekvienas žmogus 
turi naudotis teise priklau
syti prie kokio jam patinka 
tikėjimo, arba nepriklausyti 
prie jokio. Bet tas dar ne
reiškia, kad socialistai netu
ri kovoti su tikėjimiškais 
prietarais, nuodijančiais 
žmonių protą, su klesų iš
naudojimu (ne vien mate
riališku, bet ir dvasišku), su 
bažnyčių keiksmingumu.

Socialistai, kurie yra isto
riškojo materializmo šali
ninkais, supranta tikėjimų 
atsiradimą, jų istoriją ir ne
atbūtiną jų puolimą. Socia
listui nesvarbios to ar kito 
tikėjimo dogmos; jam ne
svarbu, ar tikėjimas labiau 
pritaikytas prie federališkų 
santikių, ar labiau prie 
buržuaziškų, ar prie kitoniš
kų. Istoriškojo materializ
mo pasekėjai mato geras ir 
blogas praeities tikėjimo 
puses, ir supranta, kam jis 
tarnauja dabai'.

Dabartinis tikėjimas, į- 
vairių bažnyčių sumonopo- 
lizuotas, tarnauja vien vieš
pataujančių sluogsnių rei 
kalams, vien išnaudotojų la
bui, vien žmonių kvaišini- 
mui, vien atvira (pas kata
likus, pravoslavus ir k.) ar
ba jėzuitiška (pas protes
tantus, visokias neprigul- 
mingas bažnyčias ir k.) ko
va su mokslų besiplėtojimu.

Nei vienas socialistas ne
gali būti to arba kito tikė
jimo palaikytoju. Kas savo 
veikimu remia bent kokį ti
kėjimą, tas ne socialistas. 
Kas prisideda prie “parapi
jom: lošimų”, tas tuom pat 
palaiko “parapijonų bažny
čias”. Kiekvieno socialisto 
priedermė persergėti tuos 
mažiau susipratusius darbi
ninkus, kurie liko suvilioti 
veidmainingų kai kurių ku
nigų prielankumu socializ
mui. Jei kas nepaisys į per
spėjimus ir toliau darbuosis 
dėl žmonių kvaišytojų labo, 
tai aišku, jog tokiam vieta 
ne socialistiškoj organizaci
joj, bet tikėjimiškoj parapi
joj. Niekas negali uždraus
ti tokiam likti tarp parapi
jonų. Prašalinimas iš so- 
cialistiškos organizacijos 
netik nekliudys jam to, bet 
dar padės, nes, paliuosuos 
tokį nuo veidmainiavimo, 
nebereikės jam kartu tar- 

1 nauti ir tikėjimiškai sektai 
ir organizacijai, ką į dabar
tinių laikų tikėjimą žiūri, 
kaipo į apinasiį, reikalingą 
/molėti paŽebojimui.

i Kiekvienas žmogus turi

m.) klausime, bet tas dar ne- 
Jis,suprantama, užsigauna' reiškia, kad socialistas gali 

ir sako, kad męs turim pra- būti tikėjimiškų burtų ir 
•- nuodų palaikytoju.

Kokiam nors oportunistui 
nes J pasirodys, jog tai laisvama-

šalinti tuos draugus iš or
ganizacijos (ką dalyvauja 
parapijom! lošimuose), ] 
tokis jų pasielgimas žemina 
jos (organizacijos) vardą. ■

Tos socialistų partijos, su 
kurių programomis aš susi
pažinęs, nieko nesako, kad 
socialistų partija tikėjimo 
klausime turi būti arba yra liks.

Aš gi vien patarsiu aty- 
džiai perskaityti A. Bebelio 
“Moteris ir Socializmas”.

Jonai Klikūnai teneskaito, 
nes ir Bebelis laisvamaniu

Z-a



Gui de Maupassant

Valkata.
(Vertė švenčioniškis).

(Pabaiga).
Bemiegant kas tai jam smarkiai suda

vė į šoną ir jis tuojaus nubudo. Praplėtęs 
akis pamatė tuos pačius žandarus, kurie 
neperseniai jį išvedė iš kaimelio ir liepė ei- 

. ti vieškeliu. Jiedu pasilenkę rišo jo rankas.
—Aš taip ir jaučiau, kad tu vėl pakliū

si į mano rankas,—pajuokiančiai pratarė

—Nesmagu; aš gerčiau stiklelį vyno. 
Užmokėčiau jums, kiek tik norėtumėt.

—Tai tamsta ir užmokėtum?
—Žinoma! Nesu valkata. Aš turiu 

pinigų. Ir neprašau pašelpos.—Prie tam 
jis išsitraukė iš kišeniaus ritulį popierinių 
ir sidabrinių pinigų, kuriuos ir pabėrė ant 
stalo.

—O, kaip mums labai nesmagu, kad vi
siškai nieko neturime,—maloniai patėmijo 
senukė.

— murmėjo sve
čias.

MOTERIMS NAUJIENOS
REPUBLIKONAI PRIEŠ 

MOTERŲ TEISES.
Moterįs, norėdamos 

graudinti republikonų 
kietėjusias širdis, laike 
(' h ieagi n ės k o n v enc i j o s 
lerigė milžinišką

šti
li ž-

sū
dė monst-

• raciją, kurioj dalyvavo iš

Randelis, nieko jiems nesakęs, atsisto
jo. Žandarai j j tampė, purtė ir prie kiek
vieno jo sujudimo, taikėsi sumušti, nes jis 
dabar jau jų auka, jis tapo kalėjimo auka, 
nes jį medžiotojai pagavo, kaipo didžiausi 
prasikaltėlį ir jau nepaleis.

—Pirmyn !—sušuko žandaras.
Leidosi kelionėn. Artinosi vakaras; pa

viršių žemės padengė tamsi migla.
Praslinkus pusvalandžiui jie pasiekė kai

melį.
Viso kaimelio gyventojai tarpduriuos 

stovėjo ir su didžiausiu piktumu laukė at
vedant prasikaltėlį. Žiūrint į gyventojus, 
išrodė, tartum visi vyrai buvo apvogti, o 
visos moterjs išgėdintos. Visi drebėjo iš 
piktumo ir griežė dantimis.

Vos spėjo pasirodyti prasikaltėlis, kaip 
pasipylė keiksmai ir jie tęsėsi iki majoro 
svetainės. Majoras taipgi džiaugėsi, kad 
dabar gera proga valkatai atkeršyti.

Ištolo, pamatęs atvedant Randelį, tuo- 
jaus pradėjo šaukti:

—A-a, gerbiamasis! Tu visgi pakliu
vai į mūsų rankas! Mudu vėl susitinkame!

Kada žandarai įvedė Randelį į vidų, jis 
vėl pradėjo:

—Aš taip ir jaučiau, vos tik pažvel
giau į jį pirmą sykį, tai pradėjau jausti, 
kad jis tą papildys.

Paskui, dar su didesniu linksmumu,ma
joras sušuko:

—Tu, niekše, niekše, niekše! Tu dabar 
gausi dvidešimts metų katorgos.

Nicholas Dunaew.

Nusistebėjimas
Vertė Juozas Valutkevičius.

lei posilsio savo nuvargusiai galvai?
—Męs tamistai duosime vieną mūsų 

pagalvinę ir savo sūnelio seną ploščių.
—Ne, ne; duokite man tik pundą šiau- 
Aš daugiau nieko nenoriu. Užmokė

tu šiaudus tiek, kai]) ir už pagalvinę. 
Senė nuvedė jį į kambario kampą.
—Miegosiu dabar, kaip lordas,—prabi

lo svečias.
Vėjo švilpimas ir nesitikėtas knarki

mas svečio, buvo tai vieninteliais daiktais, 
ardančiais apmirusią tylą, kuri viešpatavo 
grintelėj. Seniai vėla sėdėjo greta vienas 
kito. Jiedu ką tai kalbėjosi, bet tai]) ty
kiai, kad net jie patys kątik su vargu nu
girdo viens kitą.

Senė tarė: .
—Ar tu matei, kiek jis turi pinigų?
—Nepatėmijau gerai. Bet aš jaučiu, 

kad ten yra dikčiai.
—Kiek ten gali būti?
—Šimtas.
—Ar girdi, kaip jis kietai miega?
—Girdžiu.
—Iš kur jis pareina?
—Jisai sakėsi iš toli. Jis yra labai pa

ilsęs. Paprastai, kuomet žmonės pailsę, tai 
jie sunkiai ir miega. Jiedu pažvelgė viens 
kitam stačiai į akis.

Senė nuleido galvą.
Senis gi besąmoningai nutvėrė geleži

nę štangą, su kuria buvo užremtos durįs ir 
stipriai rankomis apgniaužė.

—O kasžin, kuriuomi keliu jis čia at
kako?—užklausė sene.

Senis gerai suprato, ką tai reiškia ir 
jai atsakė.

—Niekas negalėjo jį patėmyt. Jeigu

siu

legates. Nepaisant į tai,kad 
visa moterų demonstracija 
buvo pašvęsta republiko- 
nams, vienok jie nenori su- 

’teikti lygių moterims tei
sių.

Komisija rezoliucijų ir vi
sų konvenęijai įnešimų jau

vo platformą įdėjus para
grafą, reikalaujantį lygių 
moterims teisių. Komisijos 
balsai pasidalino sekančiai: 
4 balsavo už įvedimą to pa- 
ragrago, o 5—prieš. Dabar 
šį klausimą turės apsvarsty
ti visi konvencijos delegatai 
ir, veikiausiai, didžiuma bal
sų bus prieš.

Mat, dar vyrai negali at
sikratyti nuo atgyvenusios 
savo amžį tradicijos, kad 
moteris turi būt žemesnės 
už vyrus.

kiausią agitaciją, kad išga
vus lygias su vyrais teises 
miestų ir žemiečių valdybo
se darbuotis.

Nutarta vesti energišką 
kovą už pakėlimą moterims 
darbininkėms algų, kurias 
dabar kapitalistai nežmoniš
kai . išnaudoja. Dabar mo
terįs dirba lygius su vyrais 
darbus, bet mokestį gauna 
mažesnę. Moterų organiza
cijos kovos, kad moterims, 
dirbančioms lygius su vy
rais darbus, būtu lygiai ir

pirmą sykį lošė veikalą. Pu
blika vaikų lošimu labai bu
vo užinteresuota. Mažų 
mergaičių choras labai pui
kiai sudainavo keliatą dai
nelių. Reikia ištarti širdin
gą ačiū Vaitkevičienei ir Sa- 
laveičikienei, kad jos nesi
gailėjo savo triūso ir tai}) 
puikiai išlavino vaikus.

Taipgi buvo ir prakal
bos; kalbėjo F. J. Bagočius 
iš So. Bostono. Aiškino a- 
pie draugysčių reikalingu
mą ir naudingumą prie jų

gabenta į policijos nuovadr 
Bet nuovade ji savo revolu 
ei ją sukėlė: pagriebė telef 
ną ir trenkė policijos leP 
nantui, paskui pradėjo dau
žyti langus ir keliatą išmu
šė. Tik subėgus penkiems 
policmanams pavyko tą pat
riotę nuraminti.

apšvietus, t. y., skaityti laik-

mokama.
Nutarta,kad moterįs steng

tųsi visokiais būdais rei
kalauti nuo Dūmos atstovų, 
kad jie pakeltų klausimą a- 
pie suteikimą moterims ly
gių su vyrais teisių.

rno, koki jie nebūtų 
būsią geriau, negu

runka.

atžvilgiais buvo labai puikus 
ir publika pilnai likosi už
ganėdinta. Tik gaila, kad

KARININKĖS DARO 
MUŠTRUS.

New Yorke šiomis dieno
mis kazarmose 200 moterų, 
šalininkių gynimo nuo 
“priešų” savo šalies, darė 
viešą karišką, muštrą. Nors 
kazarmos neapsakomai di
delės, bet vyrai į jas veik 
negalėjo įsiskverbti, nes 
kimšte-prisikimšo moterų, 
kurios su didžiausiu žingei
dumu žiūrėjo į savo sesy
tes, besišvaistančias su gi n-

Lengvas sniegas pradėjo kristi. Šalta, 
pilkoji žemė pirmiausiai apsidengė baltais 
kuokšteliais ir paskui pamažėli, šiaudinis 
stubelės stogas taipgi tapo užklotas.

Šitoj biednoj stubelėj, kuri stovėjo toli 
nuo miesto gyvybės, prie keliato rūkstančių 
nuodėgulių, sėdėjo du seni, išbadėję indivi- 
dualai. Jie gyveno taip vargingai, kad net 
lempos neturėjo.

Buvo didelis šaltis. Išlauk šitų keturiu 
nuogų sienų vėjas linksmai sau zvimbuoda- 
mas, ardė visą tą, kas tik jam buvo įjiegia- 
ma. Pora senelių, su užtvinusiomis akyse 
ašaromis, kalbėjosi apie savo blogą padėji
mą ir savo vienturtį sūnų, apie kurį girdė
tis buvo sakoma, jog tai esąs žymus akto
rius.

Kurgi jis yra? Tas jiems nebuvo žino
ma. Jie vientik žinojo bada ir šaltį.

—Pamislyk, jog šiąnakt yra Kūčių 
vakaras, o męs neturime nei kąsnelio duo
nos. Męs... nutraukė ji sakinį ir staiga pa
kėlė galvą.

—Kas tokio?—užklausė
—Ar tu girdi? Kas tai
—Kas toks galėtų būti 

laike?
—Tai šuns uzgimas.
—Ne; tai žingsniai; štai jie kas kart 

darosi aiškesni. Kas nors ateina.
Jiedu susiglaudė ir apėmė juos staigi 

baimė. Beldimas į duris ardė ten užmi
rusią tylą. Senukai nesijudino.

—Atidarykite!
—Kas tamista esi ir ko nori?
—Esu paklydęs keleivis, — maldavo 

nematomasis. — Atidarykite, nebijokite!
Jiedu pasižiūrėjo viens į kitą. Kelei

vio balsas rodėsi draugišku.
—Atida ryki t!
—Męs neturime ugnies, nei šviesos, ne

turime duonos ir negalime nieko suteikti 
tamistai.

—Visviena atidarykite. Lauke yra dar 
blogiau.

Senelė dar paabejojo, bet tuojaus ati
darė. Vėjas visu smarkumu veržėsi kam
barin. Ant priedurio matėsi vyras. Bet 
negalima buvo tamsumoj pažinti jį iš veido.

—Žiūrėk,—perspėjo senukas,—vos tiek 
turime ugnies:

—Tai niekis,—alsuodamas patėmijo 
keleivis. — Visgi dar netlaip šalta, kaip kad 
už šitų sienų. Ar negalėčiau gaut ką nors 
išsigerti?

nieko neturime.
vyno, kavos ar arbatos turite?

senis.
ateina.
tokiam vėlam

tai būtų ten ir apsiūkęs...
—Bet netrukus jis gali pabust!
Senis pakėlė štangą ir ūmai susilaikė. 

Ji sekė senį. Abudu nuėjo į kampą. Sve
čias kietai miegojo. Jiedu prisižiūrėjo mie
gančiam svečiui. Senis net prisilenkė prie 
jo. Ji nučiupo seniui už peties ir pašnabž
domis sumurmėjo:

—Ant sienos kabo Kristaus paveiks-

Dar momentas apsvarstymo.
Senis potam skubiai iškėlė augštyn 

štangą ir tuojaus ji smarkiai nukrito ant 
svečio galvos.

Senis tūlą laiką buvo, kaip nesavas. 
Kuomet jis šiek-tiek atsigavo, nurimo ir 
nerviškai iškrėtė žmogaus kišenius.

—Dieve, o kaip esu linksmas, kad Kris
tus nematė šito viso. Ir ką męs turime ne
rimauti?

Abu išnešė kūną iš kambario.
O koks jis sunkus!
—Ir koks dar ilgas!
Su pagelba špato iškasė jam duobę ir 

įmetė jon. Po valandėlės jau dengė jo kū
ną juodoji žemė. Jųjų mintįs buvo—tai 
krepšys su pinigais. Su baime skaitė jie 
tuos pinigus. Senė įnešė kambarin vela 
Kristaus paveikslą. Abudu tapo nerviš
kais.

Tą naktį jiedu protarpiais numigdavo, 
tai vėl pabusdavo.

Sekantis rytas buvo labai patogus ir 
saulėtas, surištas su kalėdiniais dalykais, 
ir tas viskas gelbėjo seniams užmiršti apie 
jų atliktą baisųjį darbą....

Biskelį vėliaus jie girdėjo, kad kas tai 
šaukia.

—Linksmų Kalėdų jums!
—Kas ten toks?—senis užklausė.
Jie sužiuro per mažą, aprūkusį lange-

—Tai Jonas, laiškanešys. Ji atidarė 
duris ir Nenoromis pažvelgė ton vieton, kur 
palaidotas buvo kūnas. Vienok jau snie
gas padengė visas pėdsakas. Jonelis juos 
sveikino:

—Nagi, kaip einasi; kaip nusidavė su
sitikimas su sūnum? Jūs jį nesat matę 
per keliatą metų.

—Dieve, kaip gyvenimas išdirba per
mainas ypatoj. Kadaise jisai buvo mano 
draugas ir dabar jau pastojęs tokiu garsin
gu aktorium! Jis manęs prašė nepranešti 
jums apie jį iki rytui. Girdi, ryte, jis sako, 
bus tėvų nusistebėjimas ir didelė Kalėdų 
dovana... Bet kas gi darosi su jumis?

Didžiausioj agonijoj seniai puolėsi ant 
kapo, kuriame negyvas jųjų sūnelio kūnas 
tęsė amžiną miegą.

I0WA VALSTIJOJ MOTE
RĮS PRALAIMĖJO.

5 d. birželio Iowa valsti
jos vyrai išnešė savo nuo
sprendį, kad moterįs dar nė
ra “išsivysčiusios” iki žmo
gaus laipsnio. Jie išnešė sa
vo nusprendį, kad moteris— 
tai ne kas kitas, kai]) tik 
gamtos sutverta patelė, su 
kuria vyras gali pažaisti ir 
užganėdinti savo kūniškus 
jausmus. Iowa valstijos 
vyrai savo nusprendy griež
tai užprotestavo, kad mote
rįs neprivalo greta jų sto
vėti ir sykiu su jais tartis 
apie visuomeniškus reika
lus. Jų supratimu, moterįs 
gali greta jų būti tik miega
muose kambariuose.
, Minėtoj dienoj Iowa vals
tijos vyrai turėjo nubalsuo
ti, ar galima moterims su
teikti lygias su vyrais tei
ses. Už suteikimą moterims 
teisių balsavo 137,760, prieš 
—143,669. Reiškia mote
rims trūko 5,909 balsu, kad 
gavus teises.

Tiesa, nors šį sykį mote
rįs oficialiai pralaimėjo, bet 
jų darbas nenuėjo vėjais. 
Jos, energiškai besidarbuo
damos, visgi suagitavo arti 
140 tūkstančiu savo šalinin
kų, kurie balsavo už jas. 
Todėl galima drąsiai tvirtin
ti, kad sekančiam balsavime 
jos laimės, nes iki tam lai
kui lengvai galės suorgani
zuoti dar keliolika tūkstan
čių, kurie balsuos už jas.

Nors priešai suteikimo 
moterims teisių dabar 
džiaugiasi, bet moterįs ne
nusiminę ir varo darbą pir
myn. Jos gerai žino, kad 
tik per atkaklią kovą gali iš
reikalauti sau lygias teises, 
tik per nenuilstančią kovą 
gali gauti žmonišką vardą.

Iš šeimyniško gyvenimo.
Baisus yra reginys, kuo

met šeimyniškas gyvenimas 
būna sugriautas. Pas mus 
kaip tik tai]) yra. Daugu
ma čionykščių gyventojų ži
no A. R. šeimynišką gyve
nimą, kurio likimas gana 
liūdnas. Kodėl liūdnas? 
Tarpe tos šeimynos įsimaišė 
tūlas Antanėlis, dėlei kurio 
baisus kivirčiai būna tarpe 
vyro ir moters. Kiekvienas, 
pažįstantis tą šeimyną nuo 
pradžios jos gyvenimo Ame
rikoje, žino, kad pirmiau 
jiedu gyvenimą vedė gražų

minėta šeimyna ir dabar gy

vena su savo numylėta mo
tore, bet koks tas gyvenimas

RUSIJOS MOTERŲ 
DRAUGIJŲ KON-

Moterų lygos išgavimui 
lygių su vyrais teisių Mas
kvos skyrius buvo sušaukęs 
moterų organizacijų delega
tes. Raportai buvo priduo
ti nuo 15 organizacijų.

Konvencija svarstė čielą 
eilę įvairių klausinių, kurie 
rišasi ąu dabartiniu gyveni
mo bėgiu. Pirmiausiai kon
vencija- nutarė, kad visos 
moterų draugystės stengtų
si paimti po savo globa vi
sus tuos kūdikius,kurie ran
dasi pusiau pakrikusių lab
daringų ir valdiškų įstaigų 
rankose. Moterų organiza
cijos privalo prižiūrėti tuos 
kūdikius, bet pinigų užlai
kymui jų privalo suteikti 
miestų ir žemiečių valdybos.

Nutarta varyti kosmar-

publikos mažai susirinko.
Reikia neužmiršti, kad 

mūsų mieste Bagočius atli
ko “keturiasdešimčių” misi
jas. 28 d. gegužės kalbėjo 
naujai susitvėrusiai korpo
racijai (? Red.), plačiai nu
rodinėdamas jos naudingu
mą ir kviesdamas visus lie
tuvius prie jos prigulėti. 
Publikos buvo' nemažai ir 
kalbėtojas ją pilnai užga
nėdino. Per tas prakalbas 
prie korporacijos prisirašė 
10 naujų narių.

Reikia tikėtis, kad mūsų 
7 4.

korp. turės gerus pasiseki
mus, nes pradžia pasirodo 
labai gera. Bėgy trijų sa
vaičių laiko susirašė apie 40 
nariu. ■ v .

Tankiai girdėti net ant 
gyvasties pasikėsinimus, y- 
pač ant vyro. Ot, tau ir gy
venimas. Būda tame, kad 
visą tą šeimynišką gyveni
mą suardė minėtas Antanė
lis, begerdamas “panteles” 
su ta šluba “boba” ir tas 
Antanėlis, sako žmonės, e- 
sąs daugiau mylimas tos 
moters, negu sužiedotinis 
vyras. Tarpe visos tos “trai- 
cės” tankiai būna “batali
ja”; atsukaliojimas gazo už- 
dusinimui, griebimasis už 
britvos pasipjovimui, revol
veris nusišovimui ir t. t. 
Kraujo vieni kitiems pra
liejo po biskelį, būdoje va
žiavo, “< 
vo, ligonbutyje gulėjo, ir vi-.Tatilas, A. Tatilas, 
sa ta karė dėl tos šlubos1 ti 
‘bobos”. Na, ar ne kvaila 
“batalija?”

Apie šitą karę visa *n)ie- 
linkė kalba.

Antanėlis, kaltu būdamas, 
į “Laisvę” pasiteisinimą pa
rašė ir, matyt, “L.” redak
cija dalyką gerai suprato. 
Biednas Antanėlis vietoj pa
siskundimo, gavo nuo “L.” 
red. atsakymą: “nevalgyk 
cibulių, tai nesmirdėsi”. Ne
patiko !

ČIGONAI VAGIA KŪDI
KIUS.

Pittsburgh, Pa., 5 d. bir
želio. — Čia vidury dienos 
čigonai ant gatvės pagrie
bė du kūdikiu, įsisodino į 
automobili ir nuvažiavo. Po
licija susiorganizavo ir lei
dosi čigonus vytis, bet ne
žinia, ar pavyks juos pa
gauti.

‘ ‘Laisves
Knygos

PADĖJIMAS EVAN- 
IR APAŠTALŲ RAŠ- 
I’arašė Z. Aleksa. Ši

MOTERŲ 
GELIJOJ 
TUOSE.

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

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
1 RA IR KAIP J] JKCNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitys 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi resocijalistą Ši knyge
lė pertikrins, kad soči jai 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 MIR-

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

GRIUVĖSIUOSE 
siukaitis.

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. 

Naujos poros.
5 d. kovo apsivedė P. To

lutis s u O. šutinaičiute. 
Vestuvėse dalvavo vien tik 
blaivus žmonės. Svečiams 
besilinksminant, S. L. Ar
gentinoj pirminįnkas M. Bū
senas pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, paaiškindamas apie 
dabartinį Lietuvos padėji
mą ir apie lietuvių vargus ir 
paprašė paaukauti po kiek 
kas išgali sušelpimui nuken- įtin°Yr VLfssELBURGO* bas- 
tėjusių nuo karės lietuvių. 
Aukavo šios ypatos: P. Ta
rutis 1 piešą: jaunavedžiai 
—5 piesas; A. Starevičius — 
10 piešų; J. Sinkevičius — 
5 ps.; M. Mazuraičikas ir J.

cipčj” uždaryti bu-1Abaravičius—po 2 ps.; J. 
, F. Los- 

P. Jurgelionis, K. Josi- 
pavičius, J. Krivinckas, P. 
Grucė, L. žviegiūtė, B. Ma
želis, J. Šutinys ir J. Gustai-

mo i Mahanoyaus “gazietą” 
nušimūfino, kuri jo “mar- 
malienę” paskelbė. Tai bu
bo šeimyniško gyveninio 
griovimas, o ne korespon
dencija. Už tokią koresp.

pašokinti “kazoko”.
Beje, prisiminkime apie 

tą bernelį, “dorą vaikiną”, 
kokią jis garbę užsitarnavo 
nuo visuomenės,kuri tą “ba
taliją” žino. Kurgi doros 
akis dėti ir vis tos “bobos”
leišsižada.

NEW BRITAIN, CONN.
27 d. gegužės moterų Bi

rutės draugystė buvo su
rengus vakarą. . Sulošta 3 
aktų veikalas “Linksmos 
Dienos”. Lošime dalyvavo 
pažangesnių tėvų vaikučiai. 
Lošimas labai puikiai pavy
ko. Reikia atsiminti, kad 
mūsų mieste maži vaikučiai

mmŪM dUMH*1 Alaiw

50c. Viso labo suaukauta 
36 piešai ir 50 c. Visiems 
aukautojams ištariu širdin
gą ačiū.

J. Totilas.

BUč-STREIKAS DĖLEI 
KIŲ.

Bostono merginų 
grafių sąjunga išstatė savo 
viešpačiams čielą eilę viso
kių reikalavimų, tarpe ku
rių yra gana originališkų, 
kaip tai: “Kad bosai nebu
čiuotų savo stenografisčių 
ir kad diktuodami savo laiš
kus nekoliotų visokiais žo
džiais, kai]) kad iki šiol bu
vo daroma”.

Reiškia, bučiavimas ir ko- 
liojimas, tai kasdieninis ap
sireiškimas, prieš kurį mer
ginos kovoja net streiką ap- 
skelbdamos.

steno-

KARŠTA PATRIOTĖ.
New Yorke, ant 4 Ave. ir 

kampas 34 gatvės, tūla po
teris sakė prakalbą, kad Ai
rijoj revoliuciją sukėlė ne 
kas kitas, kaip tik vokie
čiai. Kada policmanas lie
pė kalbėtojai nutilti, o pub
likai išsiskirstyti, tai kalbė
toja prišoko prie policmano 
ir pradėjo mušti. Vargais- 
negalais patriotė tapo nu-

Kaina ..........
Parakė K. Ja- 

Tai yra labai urna- 
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa-. 
kaitės, lai perskaito ir Šią 
knygelę. Kaina tik ..........

GYVAS GRABE. Parašė Sena* 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuviu gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj neŽinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko Šioje knygelėje ik< ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

Kaina .............................................
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvl- 

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 atskl- • ’ 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ...............

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .................................

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

parsiduoda už .................
Darbas, kaina .................................
Raudonas Juokas, kaina ............
Moteriškė ir Meilė .......................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
Moralybės išsivystymas ............
Draugijos ir organizmų evoLacija 
Nuosavybės išsivystymas ..

Reikalaudami knygų
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L. S. S. IV RAJONO 
DRAUGAMS.

Draugai, jums jau žino
ma, kad paskutinėj Rajono 

(konferencijoj tapo priimtas 
sumanymas leisti bent vieną 
tinkamą draugą studijuoti 
draugijinį mokslą į “Rand 
School of Social Science”, 
kad vėliaus susilaukus atsa
kančio veikėjo. Tam tikslui 
reikalinga į metus apie $70, 
kuriuos turėtų Rajonas už
mokėti. Todėl reikalinga, 
kad šį sumanymą nubalsuo
tų visi Rajono draugai.

Balsavimo blankos išsiun
tinėtos visoms kuopoms. Aš 
prašau draugų į tai atkreip-

klausimą apsvarstyti. Lai 
kuopų delegatai, dalyvavę 
toj konferencijoj, plačiau 
paaiškina savo kuopose, kad 
nariai geriau galėtų supras
ti, ar naudingas bus toks 
sumanymas.

L. S. S. IV Rajono Sekret.
D. P. Pilka.

BAYONNE, N. J.
“Laisvės” N41 tilpo iš 

mūsų miesto žinutė apie 
The Babcock and Wilcox 
Co. darbininkų streiką ir 
riaušes. Turiu pranešti,kad 
minėtos kompanijos darbi
ninkai išėjo į streiką 1 d. 
gegužės ir pastreikavę 4 sa
vaites, 29 d. gegužės, sugrį
žo prie darbo nieko nelaimė
ję-

Nelaimėj i mo priežastis — 
pas darbininkus nebuvo vie
nybės; vieni išėjo j streiką, 
o didžiuma pasiliko bedirb
dami.

Taigi dar viena darbinin
kam lekcija, kad pirmiau 
reikalinga būtinai susiorga
nizuoti, o jau paskui eiti į 
streiką.

EASTON, PA.
30 d. gegužės buvo pra

kalbos, kurias surengė L. S.

Kalbėjo A. Bulota ir Al. 
Bulotienė. Bulota nupiešė 
dabartinį lietuvių padėjimą 
ir karės baisenybes ir kvie
tė šelpti aukomis nukentė
jusius nuo karės. Bulotienė 
aiškino apie moksleivių pa
dėjimą. Aukų surinkta L. 
Š. F. $65.61. “Žiburėliui”—
$17.81.

Vakare kalbėjo Žemaitė. 
Ji gana vaizdingai nupiešė 
dabartinį Lietuvos padėjimą 
ir publiką užganėdino.

Reikia pažymėti, kad vie
tos kunigėlis liepė savo pa- 
rapijonams neiti j pareng
tas prakalbas ir nieko ne
aukauti. Suprantama, susi
pratę lietuviai nepaisė kuni
gėlio pasakų ir susirinko.

F. Bačkis.

OGLESBY, ILL.
Vietos darbininkams išėjus 

į streiką, pradėjo į uniją or
ganizuotis Lasalle cementi
nės darbininkai. 21 d. ge
gužės buvo susirinkimas; 
prie unijos prisirašė 135 
darbininkai. 24 d. gegužės 
visi prisirašiusieji nėjo dirb
ti ir kitus atkalbinėjo eiti, 
bet pastarieji nepaklausė. 
Tada komitetas kreipėsi 
prie Oglesby darbininkų, 
prašydamas pagelbos.Pasta
rieji, skaitliuj 350, numarša- 
vo į Lasalle. Kada Lasalle 
cementinės likusieji darbi
ninkai pamatė iš svetur at
matavusius darbininkus, 
tuojaus apleido dirbtuvę ir 
atėjo į svetainę. Išviso ce- 
mentinėj dirba 265; prie 
unijos prisirašė 235.

30 d. gegužės 
streikieriai surengė demon-

kalbos, po kurių streikierių 
ūpas žymiai pakilo.

Bosai deda visas pastan
gas, kad tik streiką sulau
žius: jie kalbina darbinin
kus grįžti prie darbo ir lie-

ja, būk tilpusi mano kores
pondencija “Laisvės” N20 
buvus melaginga arba, kaip 
jie išsireiškė: “Nieko bend
ro neturinti su teisybe”. 
Man rodosi, kad tas išsireiš
kimas kaip tik jiems pa
tiems ir priklauso.

1) Protestantai užginčija, 
kad Purvis nevadino Žaga
ro bepročiu. Čia kaip tik ir 
norima teisybė paslėpti.Pur

met jie kogreičiausiai spru
ko nuo pagrindų.

Reikia stebėtis ‘iš mūsų 
tautininkų drąsos,kad jie iš
drįsta tokius protestus rašy
ti. O gal jie nieko nesu
pranta, todėl taip žioplai ir

Vyrai, argi tokiais keliais 
eidami galėsime savo tautą 
apginti? Jeigu męs norime 
būti tvirtais tautiečiais, tai 

įrašyti, kad sutinka'vis net du sykiu Žagarą pa-'pirmiau turime pasimokinti, 
o jau paskui su socialistais 
stokime į diskusijas, o ne

. kainą, vadino bepročiu. Kada Ža- 
taipgi agi- garas atsistojo ant steičiaus 

“Rodos, mano

dirbti už tą pačią 
Karčiamninkai i 
tuoja darbininkus, 1 
dirbti ir leidžia paskalas,'priešginai būtų perprasta 
būk kompanija norinti par- stoti į diskusijas su bepro- 
traukti miliciją ir po jos ap- čiu”, tuomet Purvis parau- 
sauga dirbsią streiklaužiai, do iš gėdos, kaip vėžys po 
Žodžiu, visokios priemonės 'mirties, 
vartojama, kad suardžius 
darbininkų vienybę, bet 
darbininkai į tai nepaiso ir 
laikosi tvirtai.

laikosi ir nenori darbininkų

Pagal i aus, pats 
Purvis, kuris buvo apsiėmęs 
ginti tautą, iškėlė socializmą 
augščiau už tautą. Teisybę 
pasakius, apie Purvio kal
ba būčiau nei žodžio nemi
nėjęs. nes ji buvo žemiau

reikalavimų išpildyti. Jeigu kritikos, tik mane privertė 
ir ant toliaus pas darbinin- paminėti jo didžiavimasis, 
kus bus tokia vienybė, kaip : , 
dabar, tai, 1 
streikas bus pralaimėtas.

Kirvis. Ibininkai gali pasiliuosuoti iš

2) Tautiečiai sako, būk aš
be abejonės, meluoju, kad Žagaras pa

statė klausima: “

me.

CARNEGIE, PA.
Čia randasi net tris 

šelpi nes draugystės,

po kapitalistų jungo?” Gir
di, Purvis aiškino, kad tik 

pa- visom tautom federališkai 
bū- Į susirišus, galima bus panai- 

i kapitalistų jungą, 
užduotas,

tent šv. Antano, A. P. L. A. |kinti
3 kuopa ir S. L. A. 128 kuo- Klausimas buvo 
pa, bet jos veik nieko nevei- bet Purvis jo negvildeno ir 
kia, apart parengimo į me- publika nieko panašaus ne
tils sykį baliaus. S. L. A. girdėjo.
128 kuopa iki šiol buvo veik apie 
mirus. Dabar privažiavo kaip tai: Marksą, jo dukters 
daugiau lietuvių, tai mano- nusižudymą, 
ma atgaivinti. Daugiausiai. kaip ten koks tai socialistas 
darbuojasi L. S. S. 108 kuo-'vaikų neturėjo, kad socialis- 
pa. 30 d. gegužės ji buvo (tai platina paleistuvystę ir 
surengus prakalbas. Kalbė-jt. t. Prie to viso, jis nuola- 
jo drg. L. Pruseika. Žmonių i tos kartojo, kad Žagaras a- 
susirinko skaitlingai ir visi pie socializmą nieko 
ramiai 
dviejų, 
įkaušę.

Jis rėžė vien tik 
mirusius socialistus,

nel štekėj imą,

užsilaikė, išskirianttprantus. I 
kurie buvo gerokai šakodamas

mones buvo 
gegužės buvo balius stabdomas

niu susirinko mažai. Mat 
k

nesu- 
bepa- 
nesa- 

sykius
šaukiamas

visokias 
net 4

ir 
prie tvarkos.

3) Tautininkai sako, būk 
vietos lietuviai tik tuomet Purvis pats daręs užpuoli- 
eina į balius, kuomet būna j mus 
pardavinėjama svaiginanti 
gėrymai, o be gėrynių, tai ir 
ne balius. Pirtininkas.

ir į juos atsakinėjęs. 
Tame ir dalykas, kad Pur
vis kėlė j viršų tik praeities 
dalykus, bet nieko nepasa
kė apie dabartinį gyvenimo 
bėgį ir apie ateities klausi
mus.

4) Tautiečiai sako, būk 
publika pripažinus,kad Pur
vis Žagarą sukritikavęs. Ar 
tai kritikai mato sukritika- 
vimą tame, kad Žagarui 

dalis

Iš ARGENTINOS.
1 d. gegužės visuose Ar

gentinos miestuose buvo 
rengiamos didžiausios de
monstracijos, kuriose daly
vavo tūkstančiai darbinin
kų ir darbininkių. Abelnai, 
Argentinoj darbininkų ju- kritikuojant Purvį, 
dėjimas žymiai pakilęs. Tie-(tautiečių švilpė ir visokiais 
sa, ne visų dirbtuvių darbi-.balsais kaukė, kad net ausis 
ninkai šventė pirmą gegu- reikėjo užsikimšti? Beje, 
žės, bet ir tų dirbtuvių, ku- kritikai nurodo, kad komi- 
rios dirbo, dauguma darbi- sijos didžiuma pripažino 
ninku stengėsi visokiais bū- j Purviui pirmenybę. Na ir 
dais pasiliuosuoti iš darbo ir tikėk žmogus, ką mūsų tau- 
dalyvauti demonstracijose, tininkai rašo! Komisijon 

dauguma dirbtuvių , tapo išrinkta netik Purvio 
pranešė darbininkams, jeigu šalininkai, bet dar vienas y- 
kurie 1 d. gegužės nedirbs,1 patiškas Žagaro priešas, 
tai bus išmesti iš darbo ;dau-Į Purvis, vieton ginti tautą, 
ginusiai pasižymėjo anglų kibo prie socializmo, saky- 
kompanijos. Valdžia taipgi'damas: “Kaip sužinojau,kad 
prisidėjo prie kompanijų, reikės stoti su Žagaru j dis-

Mat,

r------- kompanijų,’reikės stoti su Žagaru į dis-
kad privertus darbininkus kusijas, tai per tris savaites
dirbti. Ir nepaisant to viso, 
darbininkai surengė <” 
lias demonstracijas ir paro
dė kapitalistams savo galę.

Reikia pažymėti, kad dar'kymas? 
pirmą sykį Argentinoj bu
vo tokios didelės darbinin
kų demonstracijos ir kas į- 
domiausia, kad tose demon
stracijose labai daug daly
vavo moterų. Reiškia, mo
te rįs taipgi pradeda supras
ti savo reikalus, pradeda 
protestuoti prieš išnaudoto
jus. Tik -labai gaila, kad 
mūsų broliu lietuviu mažai 
dalyvavo tose demonstraci
jose, ypatingai moterų.

Biedna Dūšelė.

knygyne rausiausi socialis-
dide- tų raštuose ir dabar viską

žinau”.

savaites 
mokslą!c

Žmogus per tris 
išmoko socializmo
Ar galima surasti

CLEVELAND, OHIO.
“Laisvės” N37 tilpo pro

testas Clevelando tautinin- 
Lasalle|kų (aš taipgi esu tautinin- 

• kas, tik negaliu melagingai 
straciją, kurioje dalyvavo ir šmeižti socialistų) K. Akso- 
angliakasiy unijos vietiniai maičio, M. A. Rusecko ir J. 
skyriai. Paskui buvo pra-jJ- Žilinsko, kurie protestuo-

mo teoretikai visą amžį stu
dijuoja ir tai nepasigirim 
kad viską žino, o mūsų PutL 
vis per tris savaites “viską” 
išmoko!

Reikia pažymėti, kad tie 
vyručiai, norėdami paže
minti mano ir “Laisvės”var- 
dą, “Sandoros” surengtose 
prakalbose pasakė, kad 
“Laisvė” paduoda melagin
gas žinias. Prakalbų pir
mininkas perskaitė tą mano 
korespondenciją, norėdamas 
gauti publikos pritarimą, 
kad tai esą melagystė, bet, 
ant jų nelaimės, publika su
šuko, kad korespondencija 
teisinga ir dar pradėjo už
davinėti klausimus. Tuo-

ap vaikščiojimui pritaria. 
Turiu pasakyti, kad drau
gystės susirinkime, kuomet 
buvo perskaitytas Newar- 
ko draugysčių užkvietimas, 
pasirodė įvairių nuomonių, 
bet didžiuma visgi pritarė 
tam apvaikščiojimui, bet pa
tį klausimą paliko be pasek
mių. Draugystės komitetas 
pavedė man atsakyti per 
laišką, kad mūsų draugystė 
dėlei neparankumų atsisako •

A. Birieta.

FITCHBURG, MASS.

LIMA, OHIO.
Šiomis dienomis vietos 

kapitalistai buvo surengę 
gana žingeidžią parodą: 
kiekvienas dirbtuvės bosas 
maršavo gatvėmis su savo 
darbininkais, kad pasiro
džius, kiek jie turi darbinin
kų. Suprantama, susipratę 
darbininkai atsisakė toj de
monstracijoj dalyvauti, bet 
dauguma dalyvavo ir 
didžiavosi, 
darbdaviais gatvėmis 
šuo j a.

Neužtenka to, kad darb
daviai dirbtuvėse jodo ant 
darbininkų sprando, bet dar 
išsivaro juos ant gatvės ir 
ten pradeda jodinėti, o tam- 
sūnėliai iš to džiaugiasi.

Ir kada mūsų darbininkai 
susipras?

*
* *

Čia lietuviu nedidelis bū
relis, bet ir tie tankiai “pa- 
s i žy m i ” sa vo * da r bei i ai s. M a t, 
jie laikraščių neskaito. Tie
są pasakius, tai ir laiko ne
turi, nes liuesą laiką pralei
džia bažnyčioj ir karčiamo- 
se, o kartais net ir už grotų.

tės Lietuviu Jaunuomenės 
draugystės. Skaitė drg. F. 
J. Bagočius temoj “Dievai”. 
Žmonių susirinko neper- 
daugiausiai, bet visi ramiai 
užsilaikė. Bagočiaus pa
skaita žmones pilnai užga
nėdino. Gal būtų daugiau 
žmonių susirinkę, bet prieš

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
P«r mOiq banką galit* pagelbsti «ar* gimlnMM b*1 w 

iįitamlam* užimto** rieto** vokiečiai*. Mę* turim*

SUTARTI BU VOKIETIJOS KANKA

P*r!!n*. tedfl galim* p*r*lq*tl pinigu* } ta* v!*ta* aat 
«»augičlau 800 markią (apl* K2K rubliai).

MCSU BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PUIK 
IIURA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Nerydami gauti daugiau f*f*r*iaeiją kr*i>kJt4» rpatf*- 
irai ar raiykit* laižką pa*

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

dar 
kad sykiu su 

mar

Ramanauskas pasidarbavo, 
kad katalikai neitų į bedie
vių prakalbas. Dabar tūli 
katalikai bijo ir pažvelgti į 
tą pusę, kur būna pirmeiviš
kos prakalbos arba paskai
tos. Aukų padengimui lėšų 
surinkta $3.13.

Rožyte.

E. VANDERGRIFT, PA.
27 d. gegužės buvo vaka

ras Teatrališko Ratelio. Su
lošta veikalėlis “Daktaro 
Kabinete”. Aktoriai savo! rinkta $2.20. 
roles atliko neblogiausiai,tik 
tūli aktoriai negarsiai kal
bėjo.
šv. Juozapo draugystė, no
rėdama užkenkti Teatrališ
kam Rateliui, taipgi suren
gė balių. Gal daugelis pa-

šaitis, K; Mačinskas ir Be-]rite, kad šis klausimas būtų 
pavardės—po 50c.; V.Banio- per spaudą viešai diskusuo- 
nis—30c.; F. Peža, J. Vens- jamas. Tuom tarpu darbi- 
lovas, E. Dabulskis, V. Vai-minkai privalo tverti tik ko- 
tulevičius, A. Stravinskis, J.'operacijas, o ne korporaci- 
Luti s, Mikolas, F. Beinoras, jas, nes kooperacijose turi 
J. Delinikaitis, V. Kupstas, ’ lygų balsą kiekvienas narys, 
J. Jurkas, A. Vidžiūnas, F.'o korporacijose balsai nuo 
Stočkus, P. Lapinskas, M. įnešto kapitalo. Geriau pa- 
Janužinskas ir Bepavardės sakius, korporacijos tinka 
—po 25c.; smulkių aukų su- ne darbininkam, bet kapita- 

labo listam, kurie stengiasi palai
kyti šį kapitalistišką surė-

Visiems aukautojams ta-’dymą. Tokiu būdu šiame 
klausime negali būti jokių 
diskusijų.

L. Bcr-kiui, Racine, Wis. 
Jeigu žmogus išvažiavo iš 

'vieno miesto į kitą, tai visai

Reikia pažymėti, kad riu širdingą ačiū.

Pranešimas.
18 d. birželio bus metinis nepritinka laikrašty talpinti 

susirinkimas Lietuvos Sūnų jo biografiją,tartum jau nu
metu savo gyvavimo minėta Hr Dukterų draugystės. Vi-i mirusio. 
jvono-v’aiči kalių pa~!si draugystės nariai malo-

rengė. Gal būt, bet per 10

WATERBURY, CONN.
“Laisvės” N40, ant pirmo 

puslapio ir pirmoj špaltoj 
tilpo iš mūsų miesto žinia, 
užvardyta “S. Šimkus prieš 
A. Bulotą”. Kadangi po ta 
žinia niekas nepasirašo, tai 
išrodo, kad ta žinia būtų pa
čios redakcijos parašyta, o 
tokiom žiniom visuomenė 
labai tiki. Tuom tarpu kaip 
tik atbulai, tai žinia netein- 
gai parašyta.

Taigi vietos “Lietuvių 
Pirmeiviškai - Tautiškų” 
draugijų konferencija, bu
vusiam savo susirinkime 22 
d. gegužės, vardan teisybės 
nutarė tą žinią atšaukti. 
Ten tarp kitko pasakyta: 
“O vietos fondas nutarė pa
siųsti $700 į Lietuvą Vil
niaus pirmeivių vardu. Į- 
dūko tuomet p. Povilaikos 
(atžagarei visko tautininko, 
to paties, kuris su p. Gab-

ir jo parapija parsitraukė 
Šimkų”. .....  •*-c

Tuo tarpu, vietinio fondo 
susirinkime, 9 d. gegužės 
1916 m., kuriame buvo ir pp. 
Bulotai, ką gali patvirtinti 
mūsų teisingumą, tas į- 
dūkusia širdžių p’ Povilaika 
padavė sumanymą visas au
kas, surinktas per Bulotų 
prakalbas, pasiųsti “Žibu
rėlio” draugystės vardu, o 
kitus pinigus, kurie randasi 
ižde, kaip tik bus galima su
sižinoti, pasiųsti į Vilnių.Tą 
įnešimą susirinkimas vien- 
Talsiai priėmė.
I Gerbiamieji koresponden- 
*tąi, kurie informuojat re
dakcijas, laikykitės kiek tei
singumo, neklaidinkite vi
suomenės neteisingomis ži
niomis, nešmeižkite nekaltai 
ypatų, neardykite mūsų tar
pe vienybės, kuri šiame lai
ke labai reikalinga.

J. Aidukonis.

BAYONNE, N. J.
“Laisvės” N41 M. F. Tra

kimas klausia, kas mane į- 
galiavo varde draugystės 
persiprašyti newarkieČius ir 
tvirtinti, kad draugystė tam

draugystė pirmą, balių
icngė ir kaip tik pataikė toj'nėkite pribūti į šį susirin- 
pačioj dienoj, kada ir Rate- kimą, nes turime labai daug 

svarbių reikalų. Apart kit
ko bus renkama draugystės

rengė.

MONTELLO, MASS.
d. birželio buvo prakal-
L. š. F. Kalbėjo K.

Sek r. S. J. D.
4 

bos 
šeštokas, skatindamas susi
rinkusius šelpti nuo karės (kalbos. Kalbėjo Bulota ir 
nukentėjusius. Jis nurodė, į Žemaitė. Kalbėtojai aiški- 
kad G. Fondas po globa po- no apie dabartinį Lietuvos 
litiškos partijos Sandoros, o padėjimą ir apie lietuvių 
T. Fondą kunigai naudoja; vargus. Jų kalbos publikai 
savo reikalams. Tik L. Š.F. j labai patiko. Buvo renka- 
yra bepartyviskas. Jo kalba mos ir aukos, 
publikai patiko. Aukų su-• ypatos: 
rinkta apie $9.00.

28 d. gegužės buvo prakal- Budrevičius, J. Saibutis, K. 
bos L. S. S. 17 kuopos. Kal
bėjo S. Michelsonas apie so-,čius, A. Yankauskas, J.Stra- 
cializmą ir kitų partijų tiks-jkauskas, A, Ramanauskas, 
lūs. Kalbėtojas publiką pil- J. Chulada, J. Gegužis, K. ? 
nai užganėdino. E, Stankai- Pečiulis ir J. Antanavičius1 
tė gražiai paskambino ant'-—po $1.00; M. Subačiūtė, A. 
piano, o A. Stankiukas grie-(Šimkonis, A. Vaideliūtė, E. 
žė ant smuiko. Aukų pa
dengimui lėšų sumesta $6.*

LAWRENCE, MASS.
26 d. gegužės buvo pra

ki r pi mo MOKYKLA.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠX\J 

DRABUŽIŲ. Duodu kirpimo, brai*- 
žimo proporcijų lekcijas ypatiškai ir 
per laiškus pagal "dvidešimto Šimt
mečio sistemą”. Pristatau petrinas f< 
visus miestus Suvienytų Valstijų ir- 
Kanados. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo antrašu:

L. G. KAZIUNAS
96 Maujer St., Brooklyn, bL

A. Večkis, O. Večkienė, J.

Sasnauskas, M. Petrukevi-

Stankevičius, A. Geltuva, J. 
Rudis, J. Merkis, A. Ker- 
šulis, Vf Ambrazevičius, P. 
Krukonis, ~ 
Raznauskas

Farmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas dieniau

sioje Lietuvių Farmcrių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs

AllkaVO ŠiOSie?arn s<?niausi didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, iŠduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius,. 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokią 
extra mokesčių. Męs turime Šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 

(su gera smielžeme. Geriausia1 žeme 
j dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie- 
: vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miesto 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge- 

. riaušių farmą. Pasiskubinkite nusi-

mitingas su prakalbomis * D. Bulauka, M. Chulada, A. 
Vienybės draugystės.
bėjo Česnulevičius 
d r a u gy sči ų ve r ty bę. 
draugystės prisirašė 17 na
riu. Vaiku choras c v

. 1 A 1 1 UVMK. V A X- * v, K ' J * • .  --------  - -f - -- - r - - ------------------------ - — -- -

T rlninviniiiQ P H,irkti žemfp nes J* Kreit eina bran- 
J. I <ul<l,|dv lt 1U. ,1 ’!g.yn Atvažiuokite pas mus, męs už- 
iŠ, J. ŠimanskaS, tikrinamo jus, kad surasit farmų pa-

Kai- Valinskas, J. Bakšis, A.Kur- 
apie pa, J. Milvidas, F. Usevičius, ■ 
Prie T. šimkonienė, V. Želionis, j

U. šararialiūtė, A. Miciū-
Žiburė-'nas, Z. Bauba ir P. Alekso- 

s—po 50c.
Viso auku surinkta sukiuko, puikiai sudainavo.

Nors Stankiukas jaunas, bet'smulkiomis $67.50. 
gana puikiai veda chorą.

Berželis.
ta sekančiai: $60.00 Lietu-

1 savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventf 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinke pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington. Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamišlyti nenorėsite. Turė
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site i kelis metus turtingais farme- 

ailkas i ria,s- Rašykite tuoj, gausite Lietu- 
‘ . vių Ko’ionijos mapą ir farmų kata-

1 lorn dovanai. Tik įdėkite už 4c. •

m a 
kr

Kaibėjo L.

baisenybes.

turi kapitalistai iš dabarti
nių karių ir t. t. Žmonių, 
kaip dėl mūsų miestelio, su
sirinko nemažai ir visi ra
miai užsilaikė, išskiriant 
vieno,kurį reikėjo iš svetai
nės prašalinti. Kalbėtojas 
padarė labai gerą įspūdį ant 
klausytojų. Buvo rinkta ir 
aukos; aukavo šios ypatos:

J. Bokevičius, B. Baltru-

lėliui”. “Žiburį
pasiėmė Žemaitė

Dabar pas komitetą ran-l Tikras adresas:

dasi $1,026.81. Nutarta pa-jĄ, RIEDIS &[C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

siųst tuo jaus i Lietuvą nu
rodytais A. Bulotos adre
sais, t. y. $500.00 Vilniun ir 
$500.00 Petrogradan.

Korn. Sekr. V. želionis.

RED. ATSAKYMAI.
J. Juknevičiui, Muskegon, 

Mich. — Tokios žinios “Lai
svės” skaitytojams nesvar
bios. Netilps.

Juozui Raibikiui, Water
bury, Conn. — “Kas geriau 
tverti kooperacija ar kor
poracija” netilps, nes jūs no-

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

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

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

TERESĘ PESTYNIK
800—802 Pembroke

(46—€9)
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JUOKŲ KĄSNELIAI
atsiduso, kuomet
M.
galvų peklą ir visus kunigi 
išmislytus baubus. Remei 
kos ir Petkaus bizniai (lik 
čiai suspoilyti.

. Mockus išvijo iš j

Mass, valstija. — Tauti 
ninku Sandoros lyderia 
Šliupas ir Liutkauskas si 
savo misijom tiek pelnė,kiel 
Zablackas ant muilo.

Chicago, Ill. — šio did

Temykite LIETUVIAIl
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

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

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

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IšJIEŠKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. ISRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
„ j . Filia: 155 CLINTON AVE.,3C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Boroogh of Brooklyn.

JUS GALETE įJAUGITI
PLAUKUS

PERSKAITYK!

Ar .slinka j

tižkr<-.-

kurioje

ORAKULO PATARIMAI.

viai laukia pp. Bulotų ii 
Žemaitės išskėstomis ran
komis. Gi balutiniai tauti
ninkai ir klerikalai pienuoja 
ir nieko negali išplenuoti, 
kaip svečiams užkenkus.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

kllętu.

pasekmingas, 
moksliškas 
gydymas dykai 
PEL VYRU IR 
moterių.

-■ oiloH glllVOH?

jlIMU

n no

akytu linu, 
Zsakykcte 

nta kalba:

spi < i.i listO,

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.

> AK TURI TĄ NAUJĄ
GYDYMAS DYKAI.

Męs galenic peitikienti kiekviena, kad

10

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos į B lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. K lekcijos—knyga $1.50, parduo-

G. A. BARONAS
McKEES ROCKS, PA.

Kiekvienas nav 
jas skaitytoja 
kuris užsiraš, 
pas mane “La; 
vę” ant metų 
užsimokės $2.0 J; 
tas gaus dovanų 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus

Kas iš neskaitančių 
‘Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
25c. Kas prisius u f/ 

gaus knygų už 75c.;
už “Kardą” $1.00,tas gaus 

cnas skaitytojas už 
užsirašys “Naująją 
metams $1.50, tas

ĮAkušerkaj
5°«h«lgiiKi kursi, W Medical te

College Baltimore. Md. ig
Pasekmingai atlieka navo darbu prie £ 

gimdyme, taipgi HUtvikfa visokias rudas ir - 
pagelba Invairlose motoru ligoaa. 2

« F. Stropiene,.6,Xl:,V.,1; j
SO. BOSTON, MASS. ■

Ar nori but gražus?

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50c 
gaus knygų už

Gadynę”, kaina 
gau. knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščiu per mane. Tiek pat mokėda
mi gau. ite geni knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knygas 
duo iu tik “Laisvės” laidos.

I’iiiigu. siuskit šiuo adresu:

J. POCIUS
(I Margaret St., Philadelphia, Pa

Klausimai:—
Visogalingiausias ir viską 

žinantysis Orokule! Nuže
mintai prašau atsakyti man 
ant šių extra klausimų:

1) Kur dingo “ugninis” 
socialistas, kuris dešimts 
metų atgal buvo “Kovos” 
redaktorium? Tiesa, ta pa
čia pravarde žmogus dirba 
prie “Grandstryčio” organo, 
ale netikiu, kad tai būtu tas 
pats.

2) Kur yra “drg. 
nas”, kuris 1908 m.
kniaukė L. S. S. IV suva
žiavimo dviejų sesijų proto
kolą?

3) Kur nuplaukė “revo- 
liucijonierius” “drg.” Gaiga
las?

4) Kur yra buvęs kadaise

Mūsų pirmininkai.
Brooklyne laike vieno 

karėlio pirmininkas pasilipo 
ant estrados ir sako:

—Gerbiamoji publika, už- 
siimkit sėdynes ir užsilaiky
ki t ramiai, nes programas 
jau prasidės...

Tas priminė man kito pir
mininko žodžius laike pra
kalbu :v

va

Telpa šios dainos: I) Gamin
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido Lietuviška
MUZIKOS KONSERVĄ T() RJ A 
Adresuokito

M. PETRAUSKAS.
395 Broadway, So. Boston,Mass.

Kati-
nu-

—Vyrai, nerūkykit, 
moterų yra, tai smirda...

nes

Kodėl?
Ponia:—Kodėl tavo galva 

jražilo, o barzdoj dar nė- 
a nei vieno balto plauko?

Geriausias būdas del įtrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlclitcr’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtu 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c. buteliukas viroso aptiekoao arba 
Minčiai nuo

F. AO. RICHTBR & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

.1 ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit -'šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

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

’'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

Calvacura <>s 
Apie Plaukus.” 
stą kuponą ir 
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y 
UNION LABORATORY,

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

kėjimo kuštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžute Calvacura 
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.'’ 
Cl’asiu.skcte sykiu kuponu su justi antrašu.

'Teisybe 
atspau-

Jei taip, tai nusipirkite mosties, ku
rią išdirba Wilbert Co. ir visi dakta
rai ir aptiekoriai pripažįsta geriausia.

Ištepant mostimi veidą prieš ei- I 
nant gulti, per kelis vakarus, padaro , 
veidą tyru ir skaisčiai halt u. Varto- i 
darni tą mostį už tūlo laiko prašalin-I 
site visokius spuogus ir dėmes (plėt- 

ir lašus.

Jonas MATHUS

vos plaukai apie 20 metų vy-

ir karštas 
liūs?

socialistas
Bijo teisybes.

Smail inskienė:—Pasakyk 
man, Antanai, kaip aš galiu 
atgauti užsitikėjimą pas sa-

5) Kur randasi buvęs 
Rev. Rėm. Komiteto pirmi
ninkas “drg.” Grikštas?

Būk toks geras, ponas O- 
rakule, greitai man tuos 
“kavalierius” sujieškok, nes 
prie jų turiu svarbų reika- į atvira savo vyrui * ’ 1 1 • 1 •ią. ;

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTONST., BOSTON,MASS 

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

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

AR MYLI DAINAS? .
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 21G puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

PARMOS
Vienintelis pardavėjas že

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

M. WALENČIUS 
P. O. Box 4 
Scottville Michigan

LIETUVIŠKA

APTIEKA
gyduoles galima

Ona Sasnaitė.

Antanas: — Tamsta būk 
i, visuomet 

pasakyk jam teisybę apie
TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA >

LIETUVIŠKA

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurio stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla. J
Kas nori žinoti apie teisingo žmo- B 

gaus vargus senovėj e ir apie dvasiš- I 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

\’uo Reumatizmo 
iraujo Valytojas

$1.00
1.00

rojanka................. 25c., 50c ir $1.00
I c visokias kitokias gyduoles nuo 

isokiii ligų, kurios čia dar nepaminė- 
)s. galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenu« 

BROOKLYN, N. Y.

o

būti bal- 
prie tos 

ryte

mus), saulės nudegimus 
Kaina dėžutės 50c.

Merginoms, kurios nori 
tai-raudonos, męs turime 
mosties pritaikytą odos pudrą,
patrynus su pudra, veidas p; 
skaisčiai baltas-raudonas ir niekas 
negali pažinti, kad malevotas, bet 
taip išrodo, kaip prigimtas. Tas pri
tinka ir vyrams. Kaina 50c. ir $1.00.

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

J. RIMKUS, 
Box 36, Holbrook, Mass.

(41—49)

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
, IR ŠVARIAUSIAS SALIO- < 

NAS VISAME SO. ’ 
BOSTONE.

mai ir užkandžiai. Patarnavi-« 
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite. 1

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 W. Broadway '
So. Boston, Masi. ' 

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių! 
Labdarystės Draugijos namo). į

Telephone Yard* SIU or IKK

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA chicagoje Ari ILK A
atyda i i pi ld« ■ 
Patarimai pa?

Męa užlaikome knogeriasBiia vaiataa. Su didele 
receptai kaip Amerikos, taip ir Earopos daktarų, 
laiškui Šateikiam dykai.

Savin’nkaa ir Provisorlua
F. A. JOZAPAITIS

1G«1 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA (ąALIMA UŽSIRĄAYTI “LAISVŲ

Atsakymai: —
1) Taip, prie “Grandst- ( 

ryčio” organo dirba tas pats . 
“ugninis” socialistas, kurio 
.tamsta paieškai. Tik var
giai tamsta galėtum jį pa
žint, nes labai atsimainė. 
Mat, gazietose buvo rašyta, 
kad jis su asilu apmainė' 
galvom ir uodegą gavo prie
do.

2) “Draugo” Katino Ora
kulas dar nesurado.

3) “Revoliucijonierius” - 
Gaigalas nuplaukė į I. W.W.• 
balas ir ten dingo.

4) Karštas socialistas Gi
lius nugiliavo prie “V. L.”, 
o iš ten ir vėl atgal į Pas- 
saic’ą. Sako, nusiramins.

5) “Draugas” Grikštas y- 
ra vyriausiu barabanščiku 
I. W. W. cirke. Jisai dabar 
rodo komedijas ant Brook
lyn o mėšlynų,

Smailinskienė: — Jezau- 
Marija! Jei aš jam viską 
apie save pasakyčiau, tai jis 
negyventų su manim nei pu
ses dienos.

Tarp kunigų.
—Žinai ką, prabaščiu, aš 

; abejoju, kad mudu nueitum 
į dangų... Į dievą netikini, o 
tik savo pilvus auginam.

—Well... Nesirūpink, Ta
rnai, apie mūsų dūšias, nes 
jos bus išganytos. Juk ras

ite šventam yra pasakyta: 
“Palaiminti ubagai dvasioj, 
nes jų yra karalystė dan
gaus”. Na, o mudu, nors ir 
turim didelius pilvus, bet e- 
same tikri ubagai dvasioj.

TELEGRAMOS.
S., (Svirplių Agentūros)

Pittsburgh, Pa. — Eina 
kalbos, kad šliupas bus ap
rinktas vyriausiu vyčių ar
mijos generolu. Karuža, ap
silankęs pas popiežių, išpra
šysiąs jam visų nuodėmių 
atleidimo.

Ateina viena parapijonka 
j kleboniją ir klausia kunigo 
vikaro, kiek kaštuoja žėlab- 
nos mišios.

—Well—sako vikaras—aš 
nežinau, o prabaščiaus nėra 
namie. Vienok palauk tru
pučiuką, aš paklausiu pra
baščiaus gaspadinės.

Už kelių minutų sugrįžta 
ir sako:

—Gašpadinė sakė, jogei 
kaštuos 5 dol. •

Philadelphia, Pa. — “E- 
selerkos” seimo pirmininku

Geras patarimas, 
ienas ligonis skundėsi

aprinktas dievo muzikantas.; daktarui, kad negali nei sė- 
Tėvas Serafinas ir kiti dva- dėt, nei stovėt, nei gulėt, 
siški burbanosiai tuomi ne
užganėdinti. Didžiuma sei
mo atstovų—kunigai, za
kristijonai, dievo muzikan
tai, graboriai ir saliūnkype- 
riai. Šiaip žmonių 
nėra. !
nutarimas—pasiųst 
kinimą popiežiui.

—Pasikark'. 
daktaras.

beveik
Gudrus bučeris.

. —Kodėl tamsta savo bu-
Svarbiausias ligšiol černėj pakabinai tokį di

pasvei-

Brooklyn, N. Y. — Mūsų 
miesto parapi jonai lengviau

veidrodį?
—Kad gaspadinės turėti 

į ką žiūrėt, kuomet joms vo 
žinu mėsą.

Svirplys.

didžiausia < 
receptai ? 
daktarų, s 
aptieka ?

valstijoj, s

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21018.

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass.
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Juozas
GRABORIUS

Garšva
(Undertaker)

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsainuoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.’

C. Brooklyn, N. Y.Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Green point

Telephone 7867 Main

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chemikas

215 Roebling St., Cor. So. 2nd 
BROOKLYN, N. Y.

Bjauriaualas akausmas dantų 
sustabdoma* antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

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

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

NEWARK0
( AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir E 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi feral apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
JauniškaitJ

31# Walnut St.,NEWAR, N.J.
m , , 8052Telefoną. 4085 Market

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekti, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 

K visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 

I se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriu*
410 So. 2nd Street, kampai Union Avė

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.
K .- 1 ------

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

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoudencijiue Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

Kodėl?

{SGAREHES
CORK TIP

Tabakas — Geriausias
Sujaukimas — Puikus

Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas — šiaunus 
Padarymas — Tobulas

PARSIDUODA VISUR
I\ ulonai kieki’ i e name

Geri del /)ini(jiĮ arba

(tašykite prašydami dovanų kataliogo

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

P. Lorillard'Co. Ine.. Eatabliahed 1769.

Coffee Mill. 
140 whole coupons.

Rahway Automatic 
Lighter. 75 wholecouponn

Ace Eight-day Alarm 
Clock. 275 who locou pout

1
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LAISVI!

)L.D. Draugijoj
Naujos kuopos.

ietuvių Darbininkų Lite-
iros draugijos pirminin- 

ts L. Pruseika, bevažinė- 
,mas su prakalbomis po 
ttsburgo apygardą, sutvė- 

j draugijos kuopas sekan- 
ose vietose :McKees Rocks, 
rilmerding, Bridgeville ir
ourtney. Išviso prie virš--no gub., Seleznenskij 30.

paminėtų kuopų prisirašė a- 
pie 70 narių. Draugai iš 
Charleroi tuojaus žadėjo su
tvert kuopą.

Linkėtina naujoms kuo
poms kuosmarkiausia veik-

ir Tatarsk. 5-14.
309) St-a Vileikis,—Kau

no gub., Moskva, S. Bogo- 
rodskoje, N. Storona, Mais- 
kaja pi., d. Bielova.

310) Antanas Vilkas, — 
Kauno gub., St. Zabrovcy, 
Mogilevskoj gub.,

311) Antanas Viltrakis,— 
Suv. gub., Kurbatovskij 2- 
21,38.

312) Kom. Vilutis,—Kau-

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

nai susitvarkys, taip greitai 
reikia pasirūpint prisiųsti 
pinigus į centrą.

Argentinon keliems drau
gams L. D. L. D. pirminin
kas jau pasiuntė konstituci
ją. Manoma, jog tuoj pa
siseks sutverti kuopi ; Bue-

313) Vincas Vilkevičius,— 
Viln. gub., Moskva, Kanat- 
čikova dača.

314) Domicelia Vilčins- 
kienė, — Kauno gub., Mos
kva, Jaroslavskoje 
63,4.

315) Boleslovas 
kas,—Kauno gub.,
Aleksandrovsk, vokz

sosse,

Vilčins- 
Moskva

Petras Vinikaitis, — Suv.

no.

L. D. L. D. komitetas daro

ku, verčiančiu War—what 
for. Manoma, kad sekantį 
men. jau bus galima pradėti 
statyti tą naują veikalą.

bininkų Literatūros draugi
jos nariams. Tik darbuoki-

siųskit pinigų centran.

WILKES BARRE, PA.

sidarbavus drg. S. Reikaus-

keliaujančiam agentui, pa
sisekė sutvert L.D.L.D. kuo-

nai uzsimoKejo po cen
tus. Komitetan įėjo šie

Pietaris protokolų sek r. 
Kasparas ižd.

Darbuokitės, draugai, 
vien su Sąjungos kuopa 
gyve <k it gražia u šia m e 
tikime. Puiku, kad jūs
prantate, jog darbininkams 
reikia mokslišku raštu. V t

ir
su-
su-

NASHUA, N. H.
Draugas Pusinis itwd “L.” 

redaktoriui, jog Nashua, N.
n i ūsu 
drau-

gai jau susirašė.
Manoma, kad 11 d.

susirinkimas ir, sumokėjus 
mokesčius, išrinkti valdyba.

Darbuokitės, draugai, ne 
svetimiems dievams, ne tau
tininkams ar kam kitam,bet 
savo darbą dirbadmi.

PITTSBURGH, PA. 
Pranešimas.

L. D. L. D-jos 33-čia kuo
pa laikys susirinkimą birže
lio 18 dieną, 7 vai. vakare 
L. M. Dr-stės svetainėj, po 
No. 142 Orr gatvės.

Mitingai atsibūna kas tre
čias nedėldienis vakarais 
kiekvieno mėnesio. Gerbia
mi nariai, malonėkite atsi
lankyti ant susirinkimo kuo- 
skaitlingiausiai. Kurie dar 
neužsimokėjote, bet norite 
gaut už šiuos metus knygas, 
malonėkite užsimokėt, nes 
užtraukiant toliau, gali būt 
pervėlu. Taipgi kviečiu ir 
naujų kandidatų atsilanky
ti, kurie nori prie viršmino
tos draugijos prisirašyti.

Sekretorius P. J. Sleakas.

Lietuvos pa 
bėgeliai.

(Tąsa).
306) Adomas Vizginąs,— 

Suv. gub., Tambov, 3-je ž. d. 
depo, Spr. Biuro.

307) Jonas Vizgirdas, — 
St Uzlovaja, Siz.—Viaz. ž. 
d., Tulskoj gub., kv. vraču.

308) Vincas Vizas,—Suv. 
gub., Moskva, Ugol Runovs.

15 uč., Artelnomu starostie.
318) Juozas Vinkšnelis,— 

Kauno gub., Moskva, Proto- 
popov ui. 65.

Kauno gub., Moskva, Proto- 
popovsk. per. 64.

Morozova.PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo 

Tarei joniūtės. pae

DENTISTAS “

Ant kiekvieno pareikalavimo pri- 
siunčiu sampelius.

A. STRUFAS
Novell v Manufacturer

Visokiems piknikams, šermenims ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi-

skilvio 
sustiru- 
ir toki 

simptomai, kaip lie
žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abehias neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

>3 Nevirškinimas
užkietėjimas, 
pemaliinas,
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Balsam of Life
(Severos Gyv.ybės Balzamas) laiku ir tokiu butlu neleisti 
ligai loliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lal> 
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- 
paivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami- 
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką.

Pilvo Skaudėjimas. !£nk,.iX
parakė mums: “Mano pati tnrPjo pilvo Rkaudfijimą. Pa
ėmus jai SeveroH Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“

rirkdami vaiatua. prašykite Soveros vaistų ir butinai reikalaukite, kad 
duoti; Jutus tai, ko Jus reikalaujate. Aplinkos pardavinėja Severos Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
00 V K M I n in n m «
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Park, Ill.
Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,111. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, III. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill.

131!) Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis,

, 166— 1()th St., North Chicago, III. 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago,

Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas keparaitea 22 k. ... >5.00 

Užplombavima* 50c ir aagičiau.
Išvalymas .......................................... 5le.
Ufplombavimaa aaksn ................ (1.01

Skaudantj dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpe l-r*e Ir 

l-nioa gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Retoriškai.

111.

Mar

Bučis, 1408 So. Park Ave. 
Wau kegan, 111.

ilka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, 

Pagelbininkas .1. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna pirmą nedčl- 

dienj po 12-tai dienai kiekvieno me
nesio, pirmą valandą po pietų Liuosy- 
bės svetainėj, 801—8th St., & Sheri
dan Rd., Waukegan, III.

III.

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

Prezidentas A. Atkočiūnas.
Box 566, Steger, III.

Vicc-prezidentas W. Stoškus,
Box 435, Steger, 111.

Protok. raštininkas J.
364 L I

A T Y D A
Dr.njgystėins, Kuopoms ir Kliubams! 

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

BRUNSW1DK, VOKIETIJA.
Pranešu draugui A. Pusynekui, kad

Basialiutė jau mirė i 675, Melrose Park, Ill.
mėnesyj, ją paleido Ru- Susirinkimai atsibūna kas trečią 
iš kalėjimo jau visai ' savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 

m. sausio mi n. ji mirė Į James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lak« 
netoli Petrogrado. Dėl ' “ ' " ’
ir kiti dokumentai nuo 

as dėdę J. Tamulevičių, 
dabar jo adreso nežinau, karės banga 
išvijo juos iš namų. Pasibaigus karei, 
galėsi sužinot.

Sudiev brangus drauge! Ir aš ne
turiu vilties pasimatyt, jau antrą sy
ki reikia stoti j mūšio liniją, už kelių 
dienų aš būsiu jau francūzu prišakyj.

1915 m. kovo 
sijos vahlžia 
silpmi. 1915 
važiuodama, 
tavęs laiškai

gatvė, apie 1 vai. po pietų.

Steger, III.

Iždininkai* (kasierius) T. šnekutis

Knygyno raštininkas !■

III.

Ill.

Dėl smulkesnių žinių krcijikitL 
mane,

N.
K. SPŪDIS

E. Cor. Second St. <V Chester Ave.

>e:tapi »-s pavieto, I menu para| 
kaimo Vartų; pirma gyveno St 
tone. Pa., prieš naujus metus iŠv 
vo nežinau kur. Prašau atsiš; 
arba kas kitas apie ja žinotumėt ............................ ..
kit malonų.- duoti žinią šiuotni adre-J sirandavokite i 
u:

Antanas Labutis 
k Ave., , Scranton,

Pajieškau se.- 
s Lotuzaičių 
v., Girkalnė?

-8th St..

eru Barboros ir Moni- j Įr 
Kauno gub., Šiaulių " 
kaimo.
Sere i k is

Waukegan, III. '

Pajieškau Antano Simanavičiaus, 
Kauno gub., Telšių pav., Varnių gmi
no. Krupainių kaimo. 5*. pėdu aug.š- 
čio. juodu siūtu, pilka skrybėle. Kas 
apie ji žinot, malonėkite pranešti.

Pajieškau 
Kauno gub., 
valsčiaus. i 
praneš! i.

>21 Penn

Pajieškau

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

i K. Gugis, 1840 S. Halstad St.,
' Chicago, Ill.
i Vice-Prezldentaa S. Maukus, Cor.
I 13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 
i Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. I. 
Susinėsimų Sekretorius 2) J. Ne
viackas, 183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.
T. L. Dunduli*, Box 511, 

Weatvllle, HL
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

j Philadelprla, Pa.
j Iždininkas K. Šidlauskas,
I 226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar

ikei St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
2« W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 78 Wellea St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia Išpirkti varda 
i LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
‘FUND ir pasiųsti Finansų RaStinin- 
i ku! T. L. Dunduliui, Box 511, West- 

Gali kail ville, Ill., kuris yar po kaucija 
■nti be jokio $1,000.00, o ji* įrašę* j knyga* pastų*

Box 566, Steger, III. 
Knygyno iždininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger. III.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėlioj, 1’. A. Sa- 
laseviėiaus svetainėj.

COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

423 Aurora SI., (dllin.-ville, 
l’irm. pagelbininkas P. Papeika, 
121 So. Chestnut St.. Collinsville, 
Nutarimų raštininkas P Kuosevn

615 Vandalia St.. Coliins\'ille. 
Fin. Raštininkas F. Skamaraka<,

III.

III.

m.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c partinę markę, o aptu
rėki dideli ir puiku katalogu, kuriame rasi vi-okiu geriausių ARMONIKŲ, 
SK RIPKŲ, IRI UBU. ir daugybe kitokiu MUZlKALIšKŲ INSTRU
MENTU. IS TORIŠK U IR MALDŲ KNYG1/. kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 
Kainos labai prieinamos. 
5\6t su 310 paveikslėlių, 
tikrą lietuvi, o 
škaplieriai 60c.

W. S. Waidelis

Kaina 50c. Reikalaukite 
gausite teisingus tavorus. 
tuzinas. Sapnininkas 50<

ir raktais, 
dydis 

visokio tavoro pas 
Agentams parduodu pigiau, 
agentams duodame 60%.

112 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. R

KAIP GERIAU?
Pirkti ar randavoti farmą, tai yra 

geriau randavoti. Broliai darbinin
kai! Neklausykite agentų, kurio no- 

i’ino. i r; tiktai “commission” gauti ir ne- 
gub., pii-kit farnią vien tik su .kelmais ar- 
’ijo.". I La koki smili vna, o kad ir išdirbtą! 
•ran- ant didelės skolos, ba gali nei nepa- 
a/.ia-' sijusti, kaip tą farmą agentas gali 
‘ūkti į parduoti kitam, jeigu neužmokėsi 
. f’ū- skolos paskirtu laiku. Geriausia pa- 

.................. ir ištirkite ant farmų 
gyvenimą. Aš parduodu visus gyvu-1 
liūs, padarus su javais ir randa už- 

I'a. • mokėta ant šito meto. Viskas yra,;
| ko tiktai reikia ant farmos. t..... ......
’■ šiandien eiti ir ...
trobelio”, o parduosiu tik už $850.00. iždininkui.

miesto i lygi, bu juodžemiu ir moliu, Ir molli 
! tą nei pumlelyti nenorėsite. Turi- 
vlų draugi jo* ir šiaip vist rengėjai 
kertes yra liduedamai kaa trje aatae-

/ha į East nuo 
Mieli, kur gali viską par-

Norin-

Viena n
Fountain, 
duoti ir ko reikia nusipirkti, 
čiam pirkti gera proga. Dėl 
n iii 
siu

žinių rašykit šiuo adresu, 
greito atsakymo.

A. ADOMAVIČIUS, 
Fountain, Mich. 

(45—4G)

Lauk-

Wil I imat.

306 Strong Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne- 
) 1-ma ir 3-čia nedėldienį, 1-ma va-

E. Main ir N. MorrGon Avė. (dilins 
ville, lllinoi.'

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln Avs 
Vlc*-PrezidentaB B. Čepaitė,

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

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

A v*.

esers O. Normų n t ai t ės, 
Raseinų pav., Kražių 
as žinote, malonėkite

Pitt.'burgh, Pa.

savo giminių. Aš esu 
., Vilkaviškio pav., Gižų

gmino.
'Te resė š u r m a i č i ū t o

92 Medbury Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Juozo Morkevi- 
čiaus, Suvalkų gub., Seinų pav., Sa- 
lakniškių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

A. Morkevičius
69 Spring St., New Britain, Conn.

Pajieškau pusbrolių Antano, Juozo, 
Petro ir Franciškaus Vaitiekaičių, 
Suvalkų gub., Lesnitstvos gmino, 
Norvaišių kaimo. Senas laikas, kaip 
Amerikoj. Norėčiau sužinoti, nes tu
riu svarbų reikalą.

J. Lokis
293 So. Leonard St., Waterbury,Conn.

Pajieškau savo brolio Simano Ado
maičio, Kauno gubernijos ir pavieto, 
Skirsnemunės parapijos, kaimo Ka
niūkų, pereitais metais nekurie matę 
New Yorke. Taigi maloniai meldžiu 
atsisaukt arba kas apie jį žino, pra
nešt, už ką aš pilnai atsilyginsiu.

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

(46—48)

Pajieškau Joe. Mičiulio nuo Ketur
valakių. Jono Dabrilo Z.nočkų kaimo.

Juozas Vamulaitis
Box 827, Pitcairn, Pa.

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

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

Pajieškau brolio St. Šaučiūno ir 
švogerio K. Kavaliūno, abudu Kauno 
gub., Ukmergės pav., šaučiūnas U- 
menų kaimo, o Kavaliūnas čekanių 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena apie 
Philadelphia, Pa. Meldžiu atsišaukti.

D. šaučiūnas
327—9th Ave., Beaver Falls, Pa.

Pajieškau brolio Juozo Tamošaičio, 
Kauno gub., Raseinų pav., Jurbarko 
parapijos, Užantvardžio kaimo. Se
niau gyveno Spring Valley, Ill., apie 
porą metų atgal nuvažiavo j Pitts
burgh, Pa. Jis pats malones atsi
šaukti arba kas žino pranešti, nes tu
riu svarbų reikalą.

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

(46-47)

TIKTAI PER 30 DIENŲ.
Didelis išpardavimas visokių lietu- 
škij knygų ir britvų. Reikalauda- 

eentu

LIETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-STftS 
“LAISVES”, EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba, 

1118 Ferry St., Easton, 
Pirmininko pagelb. B. Davidonla 

1820 Fairow Av*., Easton,
Protokolų Rašt. ir organ* užžiūrėto- 
Jau Alex Vyturls,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Vyta ris, 
Easton, Pa.

Fa.

Pa.

mi kataliogo, įdėkite už 2 
štampą.

F. MILAŠAUSKIS.
So. Boston.

(42—49)
25—2nd St Mass.

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 

VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas, pirmininkas

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
stubos 94 So. 1st St., Brook1 yn,N.Y.

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

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

M. Byla,
58 Gansevoort St.

F. Kalpokas
183 Roebling St.,

Kriaučiūnas,
28 Powers St.,

Langaitis,
231 Berry St.,

Pavalkis
37 Stagg St.,

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

Samulevičius, Sąjungos rekomen
duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

New York City.

K.

S.

J.

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

Brooklyn, N.

J.

L. I). L. I). C. KOM. ADRESAI: 
Pirmininkas L Pruseika,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorė J. Benes,
1780 St. John’s Place, Brooklyn, N.Y. 
Iždininkas K. Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
L i t er a t ū ros K o in i t et a s:

Vidikas, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

Kurku’is, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

A. J. Karalius, 18-10 S. llalsted St., 
Chicago, Ill.

Pa.
P.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melros* Park, Ill. 

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

Box 600.
Fin. raštin. W. Stnimilla,

1814 So. 50th At*., 
Iždininkai F. Lapinskl,

P. 0. Box 1109,

Clear*, Ill.

M*lr*«*AR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 Ir
J. Snarskia, P. O. Box 761, Melroa*

Finansų Raštininkas F.
139 So. Bank Bt., 

Kasierius F. Malkaltin, 
668 Northampton St„ 
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm St., 

And. Meškauskas,
1222 Pine St., 

Maršalka Juz. l'arvidaitė
1019 Elm St., 

Haairlnkimai būna kai 
nyčią kiekvieno mėnesio 
ruime, 439 Northampton 
Penn’a.

Eaiton,

Ea»ton,

Kanton,

Ea*t*a,

Fa.

Pa.

anglų **e.
St., Eaeton,

“AIDO” CHORO VIRŠININKU 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th 8t., Brooklya, N. Y.

Sekretorius Aleksaiti*,
183 Roebling St., Brooklya, N. T. 

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

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berriman St., Brook’yn, N. T.

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

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasierius J. Semenas,

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

Grand

............— 1 \ ---------- ------- --------------------------....... —:

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn.
Vicc-pirmininkas J. Mockaitis,

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

P. O. Box 176, Ansonia, Conn. 
Finansų raštininkas P. Rageišis, •

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

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

264 N. State St., Ansonia, Conn.
Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys,

1516—14th
lidinlnkK* 8. BuzlnskiB, 

719 Lincoln
Iždo Globėjai; M. G«ru!iūtė,

Se Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1118 
S®. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikin,

816 Wall 8t.
Organ* prižiūrėtojais A. Kelly,

607 Montagu* lt.

I-II.

111.

> o

« 2

At*.
no#

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

RIŲ ADRESAI:
C*ntr* Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colw«ll St., 
Pittsburgh, Pa.

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

N. 8. Pittsburgh, Fa. 
C«ntro SekretoriuB J. Mažiukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, Fa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa. 

Tartų Kontrolė* Komisija:
M, Urlakis,

118 Sixth fit., 
Charier*!,

Rxdedal* St., 
N. S. Pittsburgh,

W. Markflpai, 2120 Forbe* St., 
Pittsburgh,

Kuopų sekretorių adresai: 
kaopoi J. I. Alexis,
P. O. Box 844 North Diamond Bta. 

Pittsburgh, Pa.
1 kuopos P. Franclkevičius,

222 Sagamor* St., Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

8 kuopos, J. Galglr.ai, P. O. B*x 
LIB, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis, 

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

Box 292, Cuddy, Pa.
7

St., 
s 

st., 
9

W. Urnaii*, 1420

l

kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 
Pittsburgh, Pa.
kuopos, A. Palučis, 2128 Wrighta
S. S. Pittsburgh, Pa.
kuopos, K. Staslnskai,

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

Kean Ave., Donora, Pa.

LAISVES SŪNŲ DRAUGY8TB, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybo* adresai: 
Pirmininkai W. Žemaitis, 

812 Ė. Caatr* 11 
Pirmininke >ag*lblnlnka* P. Yi*da, 

815 E. Centre Ik 
Pretekelų raštinis. A. Ramauckai, 

1025 E. Pin* Ik 
Einamų raitia. P. Petčlulle, 

1227 E. Pine Ik 
Ižde traitieal: A. Račkauskas, 80

Tenth St., J. Bankus, 1121 E. Ms- 
hanoy Avs., W. Simniškie, 1227 I. 

Mahan o y Are., 
Maršalka W. Bvintiekai,

515 W. Pine Ik
Builrlnkimai atiibūna paskutinj pa- 

nedėlj kiekvien* mėneeie 7 vai. va
kare Juoze Margelio svetainėj, 68 N. 
Main St., Mahan*y City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERVU 
M SKYRIAUS KOMITETASi 

Pirmininkas A. Mačaftla,
109 Grand 8L, Brooklyn, N. T. 

Protokolų ražtln. J. A. Bekampis,
188 Roebling fit., Brooklyn, N. T. 

Finansų raitininkas VI. Jiačins,
87 Start St, Brooklyn, N. T.

TREJOS DEVYNERIOS
arba

TREJANKA__ ____
Yu/d/Ja d i? ivuirių gydytų ioliy ir laknų.

Sutai»yta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vai.-tu arba karčiu 

vynu del skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, tatnialima, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, rier.eni, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant kruGnės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pr.kel) iitų gydan/ių 

augmenų užmerkti | viena Kvorta »r*ruto 
ir tiek pat vandens, a ba išvirti fystame van
denyje n po 14 valandų gerti po puK stiklelio

VINCAS J. DAUNORA, Aptidorim
229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.
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AP MAP Y Nusipirkti Gerai AI\ 11V1U CEVERYKUS? ĮgPa.

Jeigu taip, tai

109 GRAND 8T

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkit 
pagal savo norų.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. F.



LAISV®

SaiIAO šelpimui nukentėjusių nuo VlETlNES ŽINIOS# kares- Aukavo sios ypatos: 
F. Masiulevičius, J. Garšva, 

birželio, k Zenkevičius, M. Zenkevi-

VINCAS VAIVADAS ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Cafe

Ketverge, 8 d. 
IjUvo prakalbos L 
Tuopos; kalbėjo drg. V. 
Kapsukas, pribuvęs iš Euro
pos. Nors vakaras buvo 
prastas, lynojo, l>et žmonių 
prisirinko nemažai. Drau
gas V. Kapsukas kalbėjo te
moj “Europos padėjimas, 
karė ir kas bus po karei”. 
Pirmiausiai kalbėtojas nu
piešė dabartinį Europos pa
dėjimą, paskui karės baise
nybes ir ką gero ta karė at
nešė gyventojams. Ant pa
baigos gana vaizdingai nu
piešė, kas bus po karės,kai p 
bus gyventojai apkrauti į- 
vairiais mokesčiais ir kaip 
Europos valstybės vėl rung
sis p*ie karės, kad užkaria
vus naujus rinkus. Abelnai, 
drg. V. Kapsukas daug pa
sakė tokių dalykų, kurių 
męs, amerikiečiai, nežino
jom.

Reikia pažymėti, kad drg. 
V. Kapsukas kalba labai 
nuosekliai, neiškrypsta iš 
temos ir kas svarbiausia, 
kad kalbą vartoja labai 
lengvą ir kiekvienam darbi
ninkui suprantamą.

Publika klausėsi labai a- 
tydžiai. Po prakalbų buvo 
užduota keliatas klausimu, i 
kuriuos kalbėtojas atsakė ir 
pilnai užganėdino publiką.

Buvo rinkta aukos Liet. 
Soc. Deni. Darb. Partijos 
reikalams; suaukauta de
šimts doleriu su centais.

čienė, A. Stankevičius ir M. 
Aleksandravičienė — po 
$1.00; E. Grudzinskienė, K. 
Zenkevičiūtė, E. Stankevi
čienė, G. Chmiliauskas ir V. 
Aleknavičius—po 50c.; 
Aleksandravičiūtė—25c. 
so $8.75.

M.

SPORTING CAFE

' Užeikit# ir persitikrinkite

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga ant

14 2 GRAND SI 
BROOKLYN.

Telephone Stagg 3531.

deklamavo porą deklamaci
ją

Kapsuko prakalbos.

Tautiškame Name, bus pra-

moj: “Lietuva ir jos liki
mas po karės”. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi vietos ir 
apielinkių lietuviai malonė
kite atsilankyti. nec tema 
labai žingeidi ir, reikia tikė
tis, kad kalbėtojas daug 
naujo pasakys.

Elizabeth’o lietuviai 
kite!

ino
svetainėj, 09 
bus prakalbos

sukas temoj “Lietuva ir jos 
likimas po karės”. 
7:30 vai. vakare.
tos ir apielinkių lietuviai 
malonėkite atsilankyti, nes 
dar pirmą sykį šioj apielin- 
kėj kalbės vienas žymesnių
jų darbininkų vadovų.

‘ Komitetas.

Pradžia
Visi vie-

Aukas priėmiau ir perda
viau vietos L. š. F. kasie- 
riui Martinaičiui.

apsivedė J. Aleksas su p-le 
Ona Sutkyte. Laike vestu
vių buvo sumanyta paau
kauti sušelpi mu i nukentėju
siu nuo karės. Aukavo šios 
ypatos: A. P^anckevieius/). 
Pranckevičienė, J. Sutkus,J. 
Viltrakis, J. Biržila ir Al. 
Rudaminas — po 50c.; J. A- 
leksas, O. Aleksienė, E. Do
biliuke, A. Pavalkis ir A. 
Višinckas — pp 25c.; A.

VisoV i š i ne k iū te— 1 Oc.

Visiems aukautojams i.Š-

kus. Priežastis ] 
—išvažiavimas pa?

Williamsburge,(> familijoms,

Puikus mūrinis namas ant 
2 florų su 11 kambariu, 2 
maudynes, 2 toilotai, viskas

įmokėti $500. Kas nori nu
sipirkti namą, lotą, krautu
vę ar dirbtuvę, insišiūryti, 
meldžiu ateiti pas mumis,

rinti gaut pilną atlyginimą 
už sužeidimą, kreipkitės 
pas mumis, bile kur gyvena
te, o męs aprūpinsime ge
riausiais advokatais. Su pa-

tate office, 131 Grand 
Brooklyn, N. Y. Tel.

i Greenpoint

ninka ~ 
tis $2.

Mok- .

>

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso-

parašyk

. K. LIUTKUS

nori, kad gerai išrodytum, pirk 
-les, marškinius ir visus aprė
pus K. Liutkų.

Apio gerumą ta voro ir 
kainų, nereikalinga girtis, 
brooklyniečiai gerui žino, 
ir geriau niekur negauni,

Jei

teisingumą

kad pigiau 
kaip pas

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

M1K KARUKŠTIS

pri imami

'.eigą.

1 1th

BROOKLYNO LIETUVIU ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Pranešu savo 

aptieka po N61 Grand St. perėjo į 
mano nuosavybę.

viengenčiams, jog

Pas mus lietuviai 
ko tik reikalaus, 

kaip tai įvairių lietuviškų žolių, šak
nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengsimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrą darugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose. Jei

gu

visuose reikaluose, 
reikalingos kokios žolės ar

mane, o aš pristatysiu.
avis Aptiekorius ir SavininkasFEL. KUDIRKA

SU-

su- 
teis-

Patraukti teisman už 
deginimą vėliavų.

New Yorko valdžia 
areštavo ir patraukė 
man visus tuos lyderius, ku
rie “Socialūs Revoliucijos 
Bažnyčios” kieme, po vado
vyste kunigo White, sude
gino vėliavą. Suareštuota 
10 ypatų; 9 jų paleisti po 
kaucija 500 dolerių kiekvie
nas. Amerikonas, kuris su
degino Suv. Valstijų vėlia
vą, nuvežtas į bepročių na
mą, kad ištyrus jo protą.

4 birželio apsivedė K. 
Zenkevičius su M. Marcin
kevičiūte. Svečiams besi
linksminant, F. Masiulevi- 
čius sumanė paaukauti su

Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko- 
. kį biznį arba jį parduot, (ai vi. un
met kreipkitės ypatiškai ai 

į Norėdamas parduot biznį, 
koks biznis yra, kaip senia
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
namo už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekamo teisingai ir 
sąžiniškai. Reikalo visuomet kreipki
tės pas

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

Ant pardavimo.
Parsiduoda namas 7 rū

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

KAIRAITIS

A. MENKELIUNAS
šiuomi pranešu, kad aš parduoda 

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

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

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
AT YDAI.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. GRAŽYS
522 Ix>rimer St., Brooklyn, N. Y.

■ PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
I FOTOGRAFIJŲ GALERI-
■ JA BROOKLYNE.
B Paveikslus įvairių rūšių atliekame
■ tikrai artistiškai pagal naujausią ma-
■ dą. Patarnavimas mandagus, kainos
■ prieinamos. Galerija randasi visiems 
B parankioj vietoj—tarpe No. 4th ir 
B 5th gatvių.
I MOTIEJUS KICHAS
■ Tikras lietuvis Fotografistas
B 227 BEDFORD AVE., BROOKLYN
B Telephone 2360 Greenpoint.

(45—48)

LIETUVIU UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

Siuomi pranešam visoms draugi
joms ir visai Lietuvių vfsuomeeol, 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ M U- 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žlausį beną ir orkestrą už prieina- 
miausLą kainą dėl teatrų, koncertą, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl iiai> 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos {vairius pasilinksminimui, 
samdys L, U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tai neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėto# 
kortos yra išdudamos kas trį# mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijiitali 
ii grajina po vardu L. M, U.

įdėt Muzikantų Unijos praktikes 
bei repeticijos būna kiekvieną šara
dos vakarą po N78 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirmos Kliasos Cafe
GERIAUSI GhRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

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

CAFE

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Green point.

Pirmas Lietuvižk
RESTORANTAE

J. (justas

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

sados
gaus teisingą rodą.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kam p. North 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

PETRAS NAUJOKAS
' i ga r s

Pagamina ««nau«ia# H#t«v 
ralgiua. Plata* galima gauti p# 
’Oc ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling I*. 

BROOKLYN, N. Y.
>

Tel. Stagg 2161

Tel. 885 Green point.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. Shrupski
Pas mus galite gauti skaniausio 

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

A. SliRUI’SKI
61 S. 2nd St., Brooklyn,N.Y.

RUIMAI ANT BANDOS.

Išsirandavoja geri keturi ir trju 
kambariai, kurių randa $7.00, $8.0(1 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūriniu na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunėa, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GI KNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Av«. ir Nr.ssau Av«.

Reikale galit# telefonuol 4560 W. 
Greenpoint.

už-

GERIAUSIAS 
SALI UN A S

Kiekvienam smagu 
eiti į gerą vietą ir visiems 

gerai žinomi savininkai. 

44(1 REAP St.

Visados klauskite P. Naujoko Ciga
rų kokiame nebūk store ir saliūne, ir 
gausiu* gerą cigarą, o ne kopusių 
lapų. Mano fabrikas:

359 Broadway, B’klyn, N.Y.
COR. KEAP S'f.

A. Kundrotą#

K. HENSAS
CAFE IR POOL ROOM

Tai yra goriausia vieta linksmai 

laiką firaleist.

K. HENSAS
61) Gold St., Brooklyn. N.Y.

Telepliono Main 7528.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. Misevicit 
SPECIJALISTAS AIRDIES IW 

PLAUČIŲ l.H.Ų.
Va’andos:

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 j>o piet
Nuo 6--8 vak.are
270 BERRY ST., BROKLYN, N. I

i >wnr —aawrwi i • umkmmmbm m kra ras .

Tik ką išėjo iš spaado#

JUSTINO TUMĖNO

KALINYS
.o.

Aitas veikalas tari rastis kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės | 
“LAISVŲ”, 183 ROEBLING STR.. 
BROOKLYN, N. Y.

M«Y FURNITURE CO
ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

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

Geriausių išdirbysčių vėliausios 
mados vaikams kerečiukai nuo

$5.98
Turime daug visokių Aisbaksių.

Kainos $4.98
50c. ant savaitės.

3r-”Ave. CS-&XY 658 5t-hAve.Cor. 2IST ST. NEAR 19™ ST.

BROOKLYN, N.Y

K

r./)» (Z

2

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN. M. D.

Specialilna* Moteriškų ligų 
314 E. 5oi|i St., Sew York, N. Y.

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. pe 
nuu 7 iki 8 vai. vakare; 
lioniis pagal sutartį.

Egzaminą .ima DYKAI. Męs išti
name ir |*i>akume visas ligas ir pn- 
gellistime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, me» 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
ta Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

D R. J LIPMAN
314 N. 5<hh St.. NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Iki 10 
plot ir

Vienatinė automobilių mo
kykla, kur mokinama sulyg 
naujausios sistemos tavo p . 
gimtoj kalboj. J 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiaus) dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.00. I.aisnius gvarantuoja- 

! me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.
international school 

OF AUTOMOBILES
į 117 Last 40th St..New YorkCUy 
p Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Macys & Marcin Furniture Co.
.. .....     ' ~———————- ■ --- ■“■--L’ .. -"—tmBHHI

■ ’M
hv-—^v* L i

g MY5W’A9AM PERIOD SUITE h
V' t ’l L.

Šimtas kostuin erių iš visų 
.kraėtų ir tautų. išmokėdam’ 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais 
liassių daiktų.

v.
i

x»

Kodėl Bro- 
>klyniečiai ne
dali turėt, kaa 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vieninteli to
lia kraatavi

linki#.

triūsą, kad ii 
lite# {stalges 
būtų vžgani- 
dinti ■# įim
tai, bet tlk»-

▼i»«kią kietą.

198=200 Grand St.,
Tarp# Driggs ir Bedford Avenue#. Brooklyn, N. T.

Telephone 2372 Greenpoint

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IŠRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES 

VARDU

“Manhattaa Hat”
Pirmiau, negu tu kur ki

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

Manhattan Hat Stores
230 Grand St 479 Grand St

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 
Išdirbimo ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojame už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertui par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiai.

ATEIK IR IŠBANDYK!




