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KANADOS CENZŪROS ŽIAURUMAS.

jo tiek spėkos, kad nuslinko KRIAUČIŲ 
į kitą namą ant tos pat ga- KIAI D

Visuose miestuose, kur tik

e

ja.

tuoti kleboniją.

KARĖ AFRIKOJE

Toji propozicija priimta

Pirmame posėdyje taikos

legatai nuo 23,000 karpente-

KASŽ IN AR WILSONAS p0 teismui, 43,000 nubausta

glijos kolionija, taip-pat tstatyti Wilsoną savo parti- mes, tapo užmušta 7 polic-

rikos unijos kariumenė už
ėmė Keetmanshop, vieną iš 
svarbiausių punktų vokiš
kos kolionijos Afrikoje.

merika esanti neutrališka 
šalis.

ViLLA SUMUŠTAS.
Ant laimės Mexikos revo- 

liucijonierių generolas Villa

darbuoties.
Sutaisytas pienas agitaci

jos, kaip gyvu, taip ir spaus-

manai.
Chicagoj yra 20 moterų 

policisčių. Jos labai gerai 
atliko savo priedermes.

BUS KANDIDATU?
Washington, D. C. — De-

SAKO, RYME ĮVYKS TAI
KOS KONFERENCIJA.
Ryme pasklido žinios, kad 

taika jau nebetoli ir jog Ry-

ir 3,582 atiduota Grand Ju
ry.

Atliekant savo prieder-

nuo 11 iki 30 metų. Į Mat, jie norėjo, kad jiems,
Jo prasikaltimas—tai pa- tiems daktarams, būtų pave- 

rašymas 9 juodrankiškų lai- lyta gydyti be jokios kvali- 
škų ir mėginimas išdinami- fikacij

KRIKŠČIONIŠKIEMS 
DAKTARAMS NEPA

SISEKĖ.
Taip vadinamai krikščio

niškų daktarų sektai, kuri

UNIJA SMAR- 
•ARBUOSIS.

Naujoji kriaučių unija — 
Clothing

laviiną.
Kiekviena tauta pati

SU- Dienraščio “Novy Mir” 
vedėjai prašo pagarsinti per 

Jer- “Laisvę”, jog to dienraščio 
administracija vistik nenu-
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bėluoti.
Tą visą, ką praneša mūsų;bose (50,000 egz.), kur bus 

korespondentas, patvirtina surašyta visa unijos istori- 
ir pranešimas “The Jersey 
Journal”.

os. Tas nepasisekė.

mas bus ta vieta, kur susi-’statytos normos.
rinks kariaujančių šalių at-j Mėsininkai nutarė protes- 
stovai.

Iš mums prisiųstos iškar- (parsidavėlis) galutinai su- 
Amster- muštas.

Jisai nustojo 6,000 žmonių 
ir turėjo bėgti iš mūšio lau
ko.

Kanada, mat, kaipo An- mokratų partijos vadai nori

prisiskaito prie kariau j an-.jos kandidatu į prezidentus 
cių šalių. Todėl ir Kanados ir sekančių metų rinkimais.

The Lithuanian semi-weekly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society

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

V MetasLIETUVIŠKI FANATIKAI VĖL PASIDARBAVO
KETURI LIETUVIAI 

AREŠTUOTI.
“Laisvei” praneša iš 

sey City, N. J.
Naktį iš 17 į 18 balandžio sileis ir Šiokiu ar tokiu budu 

po No. 237 Wayne St., įvyko rūpinsis pristatyti denraštį 
didžiausios muštynės. Tai savo skaitytojams Kanadon. 
susipešė mūsų katalikai, ge-Į Jeigu “Laisvės” skaityto- 
rokai įsitraukę. Išsigėrę, jai turi savo pažįstamų ru- 
iie smarkiai susivaidijo ir sų, skaitančių tą dienraštį, 
baisiai sumušė lenką Povylą praneškite jiems apie tai. 
Berkauską. Jisai dar turė-

vės.
Berkauskas pasimirė mie- Amalgamated 

sto ligonbuty, kur buvo par- Workers nutarė išsijuosus 
vežtas.

Muštynėse dalyvavo tik 
fanatikėliai, kurie visuomet 
baisiai plūsdavo socijalistus. Mintu žodžiu.

Keturi mušeikos, visi lie
tuviai, suareštuoti. Vienas’yra Amalgamated unijos 
pabėgo. Du išleisti po kau-, skyrių, bus šaukiama mass- 
cija, o 2 visai negalima iš- mitingai. Beto, išleidžiama 

atsišaukimus aštuoniosekal-

LIETUVIŠKAS DINAMI-
TIERIUS NUTEISTAS.
Mykolas Petrikonis, kuris 

norėjo išdinamituoti kun. 
Kudirkos kleboniją Kings- nori gydyti žmones “šventu 
ton, Pa., yra nuteistas prie įkvėpimu”, nepasisc! ė New 
sunkiųjų darbų ant termino Yorko legislatūroj. 
nuo 11 iki 30 metų.

pos iš dienraščio 
dam Evening Recorder” pa
tiriame, jog Amsterdam, N. 
Y., lietuvių tarpe randasi 
pusėtinų peštukų.

Pereitą nedėldienį ant 
kampo gatvių East Main ir 
John kilo smarkus mūšys. 
Po tam smarkiam, tikrai 
“tautiškai 
mūšiui 1 
daktarai turėjo galvas 
siūti.

Sekančią dieną prieš tei- stę- 
sėją stojo du broliai Micke
vičiai (Viktoras ir Adolfas) 'gana prielankiai, 
ir abudu tapo nubausti. Iš 
viso jiems reikėjo pasimo- komisijos dalyvavo jau de- 
kėti $80.00 pabaudų. L-

Pasirodo, jog pons kunigs'rių. 
jau nesuvaldo savo avelių. |

DIDYSIS CHICAGOS 
KARPENTERIŲ 

STREIKAS.
Didysis Chicagos karpen- 

i - katalikiškam” į terių streikas tęsiasi. Val- 
keliems žmonėms stijos komisija, kuri taiko 

su-i darbdavius su darbininkais, 
'jau pasiūlė savo tarpininky-

Wilsonas dar dvejoja. Ji
sai mano atsisakyti nuo 
kandidatūros tuomet, jeigu 
visa jo reformų programa 
būsianti užbaigta iki sekan
čių rinkimų.

valdžia, lygiai kaip Angli
jos ir Francijos, bičiuoliuo- 
jasi su Rusija.

Šiomis dienomis Kanados 
cenzūra pranešė, jog rusų 
dienraštis “Novy Mir”, išei
nąs New Yorke, esąs 
draustas Kanadoje, kadan
gi rašąs straipsnius ir pa- 
duodąs žinių prieš Rusijos 
valdžią.

Tai matot! Jau ir Kana
doj įvesta caro cenzūra! Sy
kiu su “Novy Mir” uždraus
ta įgabenti Kanadon ir pir-’ko veikimo bėgyje.Raudono- 
meivišką dienraštį “Russko-^sios Savaitės, kuri prasidės 
je Slovo”.

Taip nelemtai pasielgti 
Kanadą, veikiausia, bus pri
vertęs rusų valdžios amba
sadorius Suvienytose Vals
tijose.

v

RAUDONOJI SAVAITĖ” 
PAS ANGLŲ SOCIJA- 

LISTUS.
Derby, Connecticut. —

Šios valstijos : 
partijos organizacija ruošia
si prie smarkaus agitatyviš- 1 1 — •TA 1

j
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Ir vėl “sorkės”.
Parengė jas, tas so r kės, 

arba, kaip kiti vadina poli
tišką bylą bosas New Yor
ko republikonų partijos 
Barnes. Tasai politikierius, 
kažko supykęs ant pulki
ninko Roosevelto, apskundė 
jį už apšmeižimą spaudoje.

Barnes reikalauja nuo 
Roosevelto atlyginimo nuo
stoliu, kurių būk turėjęs, 
net $50,000.

Teismas eina mieste Syra
cuse,. N. Y. Manoma, kad 
teismas nusitęs gana ilgai.

Tiesą pasakius, tasai teis
mas neturi vertės, nebent 
tiek, jog duoda progą abiem 
politikieriam pusėtinai pasi- 
garsint.

MOKYKLŲ VAIKŲ 
STREIKAS.

Yonkers, N. Y. — Čia 
streikuoja 800 vaikų ir mer
gaičių, kurie apleido mo
kyklą, užsistodami už praša
lintą mokytoją.

50 vaikų suareštuota.

KIEK APSIEINA AREŠ
TAI?

Chicago, Ill.—Apskaityta, 
kad 1914 metais areštavi
mas 116,985 ypatų kaštavo 
Chicagai $6,985,903.

Apie tai pranešama ra
porte policijos departmento.

60,000 ypatų tapo paleista

8 d. gegužio.
Visuose valstijos miestuo

se, net sodžiuose įvyks daug 
mitingų. Manoma išplatinti 
daugybę socijalistiškos lite
ratūros.
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CARAS SIUNČIA DAUGIAU KAREIVIŲ J KARPATUS
ANGLAI PASIVARĖ TRIS 

MYLIAS PIRMYN.
Svarbiausia žinia, kuri a- 

tčjo iš kares lauko, praneša 
apie mūšius į pietus nuo 
Ypres, Belgijoje, tarpe an
glų ir vokiečių.

Anglai laimėjo ir, sulyg 
nekuriu dienraščių praneši
mų, pasivarė pirmyn net 
per tris mylias.

Oficialiame anglų prane
šime taip-pat sakoma apie 
didelį jų laimėjimą Ypres 
apygardose. Anglai užėmę 
kalną N. 60 ir atlaikę jį sa
vo rankose, nepaisant smar
kiausių kontra - atakų iš vo
kiečių puses.

Mūšys eina tokiuo jau į- 
nirtimu, kaip ir anuomet 
ties Neuve Chapelle.

Anglai, pranešdami apie 
laimėjimą, sako betgi, kad 
jisai jiems labai brangiai 
kaštavęs, žmonių kaip vie
noj, taip ir kitoj pusėj žuvę 
begalės.

Vokiečiai tyli apie mūšį 
ties kalnu N. 60, nes, mato
mai, pralaimėjo.

Dabar anglų ir indusų ka
riumenė stengiasi atmušti 
kraštutinį kairįjį flangą vo
kiečių kariumenes. Sako
ma, kad jie jau prasimušė 
pro liniją vokiečių tranšėjų 
ir mūšys eina atvirame lau
ke.

vietos gyventojams, vokie
čiai nesirūpino.

Suvalkijoj bus naujų mū
šių.

Rusų gene ralis štabas 
spėja, kad vokiečiai vėl pra
dės smarkiai veikti Suvalki- 
kų gubernijoj.

Kelias paskutines dienas 
Suvalkijoj nieko svarbaus 
neįvyko.

kiečiai vis dar turi viltį ką VOKIEČIAI
nors laimėti, tuo tarpu, ji
sai, Andraši, matąs, kad ka
rė gali pasibaigti be jokių 
pasekmių.

“Aš laukiu tiktai vieno 
pozityvi© dalyko nuo šios 
karės — taikos, kad išsiaiš
kinti negalėjimus bent atei
tyje vesti kares” — pasakė 
grafas Andraši.

Ryme taip-pat buvę kokie 
tai pasitarimai apie taiką, 
kuriuose dalyvavę rusų, au-

VOKIETIJOJ.
Valdžia išleido įsakymą, 

kuriuo nustatoma duonos strų, turkų ir francūzų at- 
kaina. Už svarą augščiau- stovai, 
šia kaina 4įc.

Tuose Berlyno distriktuo- 
se, kur gyvena biednesni 
žmonės, duona esanti piges
nė.

Laikraščiai užtikrina, kad
iki sekančio derliaus Vokie- ke vakarienės, 
tijoj pilnai užteks bulvių.

[ SOCIJALIS
TAI Už LAISVĄ 

BELGIJĄ.
Vokietijoj vis labiau auga 

agitacija už tai, kad Belgija 
taptų prijungta prie Vokie
tijos.

Iš tos priežasties ima bal
są ir soči j ai demokratų laik
raštis “Vorwaerts” ir, ne
paisant cenzūros kliūčių, 
griežtai priešinasi tai agita
cijai.

Belgija turi likties nepri- 
gulminga, nėsa kitaip pasi- 

; rodytų, kad vokiečiai nori 
užgrobti daugiau teritorijos 
— išvedžioja visai teisingai 
“Vorwaerts”.

TURKIJOJE.
Iš Berlyno panešama, kad 

talkininkų laivynas vėl ren
giasi bombarduoti Darda- 
nellus.

Rusai taip-pat rengiasi 
prie aktyviškesnio veikimo.

VOKIEČIAI PADEDA 
LENKIJAI.

Visoj Vokietijoj uoliai 
renkama aukos, kad pagel
bėjus nuo karės nukentėju- 
siems lenkams.

Per mėnesį laiko sukolek- 
tuota beveik milijonas dole
rių.

NENORI CARNEGIE’- 
JAUS DOVANOS.

Detroit, Mich.—Milijonie
rius Carnegie pasiūlė detro- 
itiečiams pabudavoti puikų 
viešąjį knygyną.

Iš tos priežasties vietos 
soči jalistų | Darbo Federacija turėjo su

sirinkimą, kur vienbalsiai 
nutarta užprotestuoti prieš 
tą milijonieriaus dovaną.

Darbininkų protestas bū
siąs perduotas specialei bib
liotekos komisijai.

| Tai jau ne pirmas atsiti
kimas, kad protestuojama 
prieš Carnegie’jaus labdary
bę.

SUVALKUOSE.
Vienas žmogus, kuris 

bėgo iš Suvalkų, pasakoj 
pie vokiečių gaspadoriavi- 
mą tame mieste.

Užimdami Suvalkus, vo
kiečiai uždėjo ant miesto 10- 
000 rublių kontribucijos, bet 
kadangi mieste tesiliko tik 
vargdieniai, tai pinigų suko- 
lektuoti nebegalėjo.

Vokiečiai sukonfiskavo, 
kur tik galėjo rasti, visus 
varinius daiktus ir nusiuntė 
juos į rytų Prūsus.

Vokiečiai padarė rekvizi
ciją arklių, raguočių ir mai
sto. i

Apie tai, ar liks kas nors

AMERIKA TAIKYS EU
ROPOS KARIAUJAN

ČIAS VALSTY
BES.

Prezidentas Wilsonas, lai- 
, parengtos

I “Associated Press” Waldorf 
Astoria hotely, New Yorke 
pasakė, jog Amerika bū
sianti pirmutinė Europos, 

kuomet pribręs jančių šalių veda labai 
| triukšmingą agitaciją. Ji 
teršia net literatūrą, 

Frieburge buvo net pešty
nės tarpe šalininkų dviejų 
koalicijų.

Prezidentas Šveicarijos 
respublikos išleido įsakymą 
prisilaikyti neutraliteto. 
Ziuriche jau užginta parda
vinėti ant gatvių tuos laik
raščius, kurie kelia karišką 
ūpą.

KO SOCIJALISTAI 
REIKALAUS?

Berlynas. — “Vorwaerts” .taikytoja, 
praneša, jog Viennoje įvyko laikas, 
konferencija Austrijos ir | Wilsonas tikrino, kad A- 
Vokietijos soči j ai demokra
tų.

Jie nutarė reikalauti se
kančių gvarantijų, užtikri
nančių ramybę:

Tarptau tiško tribunalo, 
rišančio kivirčus tarpe tau
tų. Jo nutarimai priversti
ni.

MINISTERIS IR DAR
BININKAI.

Pirmasai Anglijos minis- 
teris Asquith, kalbėdamas 
Newcastle darbininkams, 
ragino juos įtempti visas

ros tarpe valstybių turi būti 
užginamos demokratiškais 
parlamentais ir kontroliuo
jamos jais.

Tarptautiškos sutartjs. 
reikale ginklavimos apsiru- 
bežiavimo privalo turėti sa-

PETROGRADO ŽMONĖS 
SUKILO PRIEŠ MĖ

SININKUS.
Petrogradas. — Valdžia 

išleido priverstiną įsakymą 
mėsininkams, draudžiantį 
kelti mėsos kainas virš nu-

tuoti ir pasipriešinti val
džiai, apskelbdami savotišką 
streiką.

Jie uždarė mėsinycias, ša
ky damies neturį mėsos. Ta- 
čiaus pasirodė, kad tai esąs 
melas ir jog mėsos sandėliai 
pilni.

Tuomet daugely vietų ki
lo sumišimai. Žmonės už
puolė ant mėsinyčių ir daug 
krautvių tapo išardyta. Tik

ėtai policija šiaip taip užbai- 
pa- ' ‘ v

a a-
gė riaušes.

Valdžia traukia mėsinin
kus teisman, kadangi jie ty
čiom ir savo ypatiškai nau
dai užsispyrė kelti mėsos 
kainas. Valdžia tvirtina, 
kad Rusijoj yra pakanka
mai mėsos ir jokio triukšmo 
nesimato.

SVETIMŠALIAI ŠVEI
CARIJOJ.

Šveicarijoje ir taip jau vi
suomet pilna margo svieto, 
o karei prasidėjus, tai svie
tas dar labiau pamargėjo.

Šalininkai įvairių kariau- v, a W n • "I 1 T _ •

giau karės ammunieijos.
Ministeris tikrino, kad vi

sos Anglijos klesos dalyvau
ja šioje karėje.

Turbūt, ponui ministerial 
ateina negerovės laikai, jei
gu jisai taip meilinasi prie 
darbininkų.

FRANCŪZŲ IR ANGLŲ 
KARIUMENĖ TUR

KIJOJE?
Vokiečių dienraštis “Ta- 

ges Zeitung” paduoda, jog 
francūzų ir anglų transpor- 

į tai jau atgabeno Galipolio 
pusiausalin 20,000 kareivių.

MILIJONO NAUJŲ KA
REIVIŲ Į KAR

PATUS.
Karpatuose aptilo. Svar

bių žinių apie naujus mūšius 
nėra. Aiškaus laimėjimo 
kurioj bent pusėje taip-pat 
nėra.

Iš Retrogrado pranešama, 
kad nauja kariumenė, susi
dedanti iš puses milijono ka
reivių, siunčiama Karpa- 
ituosna.

Naujoji kariumenė susi
deda iš tų vaikinų, kuriuos 
neseniai sumobilizavo. Ji 
skubiai gabenama Karpa- 
tuosna.

Šiaip ar taip kalbant, bet 
reikia pasakyti, kad rusų 
valdžia visai nesirokuoja su 
tuo, kiek žmonių žūsta.Nors 
Karpatuose rusams šiek- 
tiek ir pavyko, tai betgi ir 
nuostoliai žmonėmis buvo 
baisiausi.

Oras Karpatuose darosi 
geresnis, bet keliai vis dar 
pabjurę.

BULGARAI VĖL SER
BIJOJ.

Nish.—Pusiau oficijališ- 
kai pranešama, kad bulgarų 
vadas Brio su būriu savo 
žmonių įsiveržė į Serbiją.

Prieš jį pasiųsta kariume- 
nė.

DEMONSTRACIJA Už 
KARĘ.

Viennoje buvo organizuo
ta demonstracija už karę. 
Joje dalyvavo 30,000 žmo
nių.

VĖL KALBA APIE SU
SITAIKYMĄ.

Danų laikraščiai praneša, 
jog žinomas vengrų veikė
jas, grafas Andraši, buvo 
nuvykęs Berlynan tarties a- 
pie taikos sąlygas.

Andraši pasakęs, jog vo- traukė 350,000 kareivių.

LENKIJOS REIKALAI.
Vadas rusų pirmeiviu 

(konstitucijonalistų) parti
jos, prof. Miliukovas pasi
kalbėjime su korespondentu 
dienraščio “Messagero” pa
sakė, jog lenkų klausimas 
nebus svarstomas taikos 
konferencijoj, kadangi tai e- 
sąs naminis Rusijos klausi
mas.

Miliukovas pranašauja iš
dalinimą Austrijos ir Tur
kijos.
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Žydų persekiojimas

(Nuo

Pradžioje karės pats ca-

no namus.

kac

I

Lavo
nai kabojo tokiu būdu pei

Lenkijoj.
mūsų korespondento 

iš Danijos).

Badas Francijoje.
Toj daly j Franci jos, 

vokiečiai užėmė, siaučia 
taip-pat toks nelemtas liki
mas, kaip ir Belgijoj; namai
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ienas Šveicarijos laikraš-

i

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
FANTAZIJŲ SRYTY.
‘Tėvynė” vis dar neapsi-

Neužmirškite Ludlowo
, skerdynes.

20 d. balandžio lygiai rne-1 rjmsta su tuo faktu, jog A- 
tai suėjo, kaip nelaimingos merjg0 j gyvuoja trįs Lietu- 
angliakasių šeimynos tapoiVOS šelpimo fondai ir jog tų 
aukomis , Rockefellenų'ifon(lų keliai griežtai persi-aukomis 
kraugeriškumo.

Ludlowo tragedija paro
dė visai Amerikai, jog šioj 
šalyj greta politiškos laisves 
gyvuoja baisiausia ekono
miška vergija.

Kas peikia mūsų laikraš- . ,
čių bizniavumą ir nori, kad sin^us fondus.
jie gyventų “dvasia šventa” ‘Tai faktas. Ne męs jį iš- 
tas arba veidmainis a. b.
toks apgailėtinas sutveri- dūktas. Su tuo reikia apsi- 
mas, kuris pats minta dva-;J'jnĮ^ ir męs turime pasaky
sią šventa.

Atraskit pasauly laikraš
tį, kuris nenorėtų daugiau 
skaitytojų, daugiau apskel
bimų, kuris nesiiūpintų sa
vo vardo rekliama.

Nerasite! Nes tiktai au
gant bizniui, auga ir idėjos, 
kurias laikraštis gina.

tokių kalinių; kurie per šim
tą metų turėtų dirbti kalėji
mo darbą, jeigu norėtų ati- ras kvietė žydus eiti kariau- 
dirbti bent tas pinigines 
bausmes, kokios ant jų už
dėta.

Panašiose sąlygose nega
lima nei mislyti apie kalinių 
pasitaisymą.

Kas dar labiau užgauna j 
žmogiškus kalinio jausmus, i 

i tai tas, kad įvairus prasi-

skyrė. “Tėvynė” vis dar ig
noruoja tą faktą, kad šian
dien Lietuvos šelpimas virto 
ne tik mielaširdystės, bet ir 
politikos klausimu. Agita
cija už kurį bent fondą vo
lėms nolens virsta kritika tų žengėliai iš augštosios kler 
sriovių, kurios palaiko prie- sos, papuolę kalėjiman, gau

na ten vis tik daug patoges
nes gyvenimo sąlygas.• Tai faktas.

arba mislijom. Jis gyveninio pro-1 Jiems ir kalėjimas nėra bau-

Nekuriu Amerikos miestų, 
vyriausios galvos negali at-1 
sidžiaugti, jog, kilus karei, 
jų miestai pradėjo' žydėti. 
Nebūk karės — jiems gręsė 
bankrotas.

Ana.- Wilmington, Del., 
Bethlehem, Pa., Bridgeport, 
Conn., Milwaukee, Wis., ir 
tt. užsiąugino jau gražų pil
velį, pasidėkavojąnt kariš
kiems užsakymams iš Eu
ropos.

Bet ką jūs pasakysite a- 
pie sistemą, prie kurios keli 
tūkstančiai amerikiečių gali 
pralobti tiktai tuomet, kuo
met kitoj dalyj pasaulio iš
žudoma bent keli milijonai 
žmonių?

Žodžiai apie artyrno mei
lę eina velniop, kuomet iš 
artyrno nelaimės auga auk
so maišai!

JIEMS UŽTENKA 12 
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Dabar industrialę Suvie
nytų Valstijų komisija iš
klausinėja Chicagos “stock
yardų” karalius... Jie stoja 
liudininkais priešais tos ko
misijos akis.

Kas negirdėjo apie gar-' 
siuosius Chicagos “p4-—1- 1

sų visuomenės su tuom ap- 
' šilimo ir dirba išsijuosus.

Sumegsti krūvon kits ki
tam priešingus politiškus e- 
lementus nepajiegė net vi
suotinas seimas, bet “Tėvy
nė”, ant nelaimės, yra laik
raščiu, kuris nieko neuž
miršta ir nieko neišsimoki
na.

Štai ji vėl siūlo tūlą pie
ną. Ji siūlo visiems tiems 
fondams išsirinkti kokį tai 
extra plenipotentą, pasodin
ti jį puikiame ofise, išrek- 
liamuoti tą visą užvedimą— 
ir tuomet aukos plaukte 
plauksiančios iš amerikonų 
kišenės. Suplaukusias au
kas, girdi, pasidalinsiančios 
lygiomis visos trįs sriovės 
(well, bet ar jos lygios savo 
įtekme ?).

Iš tų pelų nebus grūdų. 
Tas lošimas, kaip sako fran- 
cūzai, ir už žvakes neapmo
kės. Mums matosi, jog ir 
dabar kiekvienas fondas, ir 
skyrium veikdamas, gali i*e- 
klamuoties tarpe anglų. Te
gul tiktai parodo gabumą ir 
apsukrumą. Antra vertus, 
.nėra jokio reikalo centrali
zuoti aukų rinkimą nuo a- 
merikenų, kuomet kiekvie
no miesto Lietuvos šelpimo 
įstaigų komitetai kuopui- 
kiausia tą viską gali atlik
ti namieje. Kaip kur tatai 
jau daroma, kaip kur mėgi
nama daryt, o ten, kur vie-

smės namas tikroje to žo
džio prasmėje.

Amerikos visuomene ma
ža tesirūpina kalėjimų tvar-j- 
ka ir tai yra labai liūdnas i-
apsi reiškimas.

ti už jį, stojant į kariumenę 
savanoriais ir žadėjo jiems 
suteikti dideles liuosybes: 
tiesą pirkti žemę; apsigy
venti kur tik jiems patiks, 
galėsią būti kariumenėj afi- 
cieriais ir tt. Bet pažvel
gus į dabartinį dalykų stovį 
'Lenkijoje, męs matom suvis 
ką kitą. Vienas rabinas — 
dr. Arthur Levy parašė į 
“Hamburger Izraelitische 
Familienblatt” sekantį 
straipsnį:

“Pogromų praėjusiais lai
kais negalima nė prilyginti 
prie tų visų baisenybių, ka
irios dabar siaučia Lenkijo-

:. Rusų kariumenė, kaip 
žinoma, dabar Lenkijoje tai 
kartais eina pirmyn, tai vė
lei traukiasi atgal. Ta ka
riumenė didžiausią plotą 
apėmė savo “veikimu” (po- 

[gromų taisymu). Visur, 
kur tik ji pasisuka, vis įtai-

tis, rašydamas apie tai, sako, 
kad jeigu kitų šalių visuo
menė tais vargšais nesirū
pins, tai, girdi; neužilgo jie 
visi išmirs badu. Tas pats 
laikraštis tvirtina, kad Vo
kietijos valdžia suvis nesi
rūpina jdis, mat, “nieknie
kis”, bile tik ne saviškiai.

T.

Kaip turimi žiūrė
ti į. gyvenimą?

MARGOS MINTIS syk p
A DIC VIC V A I Dabar gi męs bernaujameAl IL V IOIyĄ. tai “Tėvynei”, tai Sirvydui,

DĖL BŪSIANČIO PRE
ZIDENTO.

Politiškoji mašina senųjų 
partijų jau dirba, 
renkamoji agitacija iš nai-1 skerdynėms nė galo nesima- 
vių spėliojimų ir pirštais 
būrimų sryties pereina vis 
aiškesnion formom Vis 
tankiau galima užgirsti var-

i ikUix uxxk ji mckcvj v to i

Prieš-j so žydų skerdynes, o toms!

to.
L Staševe tapo pakarta 11

žydų sinagogoje.
II. Klodovoj pakorė 2 žy-

tos žmonės tuom nesirūpins,'Jo partija — 
tai joki išganingi pienai ne-

stock- kai neatėjo galvon, tai, ro

dai būsiančių kandidatų į mesniuosius žydų piliečius 
prezidentus, vis tankiau mi-jant jų pačių namo balkono 
nima tūli obalsiai, kurie bus ir vieno , iš^ pakartųjų pati 
padėti pamatan prezidento turėjo atnešti virvę, 
rinkimų kompanijos. wkiu bu^u.

Laikas bėga nepaprastu 24 valandas, o kaimynystėj 
smarkumu ir nespėsime ap-1 gyvenantiems^ žydams už- 
sidairyti, kaip senosios par- ginta buvo uždaryti langi- 
tijos (republikonų ir denio-,nes, kad jieji negalėtų išsi- 
kratų) pradės reklamuoties, sukti,nežiūrėję j sį baisų pa- 
pradės šaukti, pradės viso-j...........
kiais būdais vilioti savo 
kromelin neįgudusius politi
koj darbininkus.

Norime atkreipti atydą į 
vieną iš savotiškių galimy
bių naujos kompanijos.

Dienraštis “Evening Sun” 
praneša sužinojęs iš ištiki
mų šaltinių, jog tarpe Roo- 
sevelto ir senųjų republiko-. reįkajavo išduoti rabiną Ka
nų zubrų eina kokios tai kui'«į jįe norėjo pakar- 

"iti, nes sulyg jų nuomonės, 
tas atstovauja taip vadina- ps suteikęs austrijiečiams 
mą progresistų partiją, kuri įr vokiečiams svarbias ' ži- 
nuvyto, nespėjusi pražydėti/nias. iš tikro taip buvo:

• tai tuščia spė- j{acIa austrų - vokiečių ka- 
riumenė artinosi prie mies
to, rabinas Kališer, drauge 
su kitais žymesniais miesto 
gyventojais lenkais, išėjo 
_______r.L„ą kariumenę, 

kol Rooseyelto melsdami žmoniškai apsiei- 
s. Gudrus žmo-|įj su miesto gyventojais.

į Sužinoję, kad rabinas buvo 
\ kazo

kai apsiautė ją, stovėjo vi
są dieną ir vakare rengėsi

I veikslu. Prie krutinės vie
kam is jų prisegė popierą su 
’užrašu: “Pakartas už tai, 
kad nenorėjo išmainyti tri
rublę”.

Iii. Šidlernece mergaitės 
puolėsi į ežerą, nes josios 
buvo kareivių išžagintos ir 
nenorėjo daugiau gyventi 
tokiose aplinkybėse.

IV. Ostoramice kazokai

ka ir Rooseveltui jau nebė
ra kas veikti tarpe progre- 
sistų. Vienok, nors progre-' 
sistų partija žlugo, tai Roo-

yardus”, kas nežino, jog ta dosi, patsai paprasčiausias seveltas dar gyvas ir ilgai sutikti priešą 
' ’ “ ” turėjo^ pa-(durnos, kol IKsc:—14~ ...............

\CXO 1XLIZ.V4VV1 į ClllOį XVV. I^VUlg UŽgęS. Cvivuuu

’bo redaktoriui, jog ir žmogaus,'gus, neturįs principų, __  __ _
sriovės užsiti- mokąs garsinties, Amerikoj | pasislėpęs sinagogoj,

baisioji skerdykla yra tai “common sense” I 
Raistas, kur’ darbininkas kuždėti į ausį ponui “Tėv.”' 
žmogus palydi savo dar 
spėką ir sveikatą, kur mili-į kuriuo visos ; 
jonieriai aukse skęsta ir ketų, męs neturime, kadan- dar gali gaudyt žuvis drum-' 
kur tik iš kiaulių kvykimo gi šioj gadynėj panašių be- štame vandeny. Štai kodėl'_  ___ _________ __
ponas pinigo nepadaro. ;partyviškų viršžmogių nė- senieji republikonai šaukiasi įsilavižti į vidų, bet tuom

Stockyardų karalius J. ra. Suprantama, męs nero- ’ Rooseveltą į padėjikus. Ji- laik įžengė vokiečių kariu-
_ ______  Kazokai gi 

su" priversti buvo bėgti; prieš
Ogden Armour, stojęs prieš 
industrialę komisiją, pasa
kė, jog 12 dol. algos į savai
tę yra tai visai neblogas da
lykas dėl darbininko. Jisai, 
tasai didelis ponas, negalįs 
net sumesti protu, kaip tai,1

• gri norius galėtų

Organizuoties 
stockyardų t., 
taip-pat nereikią, nes jo, 
viešpaties* karaliaus, palo- 
ciaus durįs visados atviros 
dėl darbininku. “Ateikite 
pas mane — o aš suramin
siu jus” — sako ponas Ar
mour.

Pono Armour žodžiai — 
yra visa kapitalizmo filoso
fija—viskas joje aišku, vis
kas “nuo adatos”.

Armour per metus galįs 
gauti desėtkus milijonų ir 
jam dirbti nereikia; darbi
ninkams, esą, užtenka bado

kuojame viršpartyviškai 
tų, kurie specializavosi 
dėti ant dviejų kėdžių...

KALĖJIMUOSE

se
sai jiems daug prigelbėtų ir menė miestan.
visųpirmu prigelbėtų ........... ..
mušti demokratus. Jisai at- pabėgima jie išgriovė rabi- uirtii i inmi i L1 i Irnvti i L i l r 1 < a ■» '

Gahi gale ir New Yorko reiškia.
daiigiau valstijos legisk.turą pripa-| Yra 

i žino, 1
t uniją kaip Sing Sing, yra ne tin- i republikonais. 

darbininkams kami net prasižengėliams 
užlaikyti. Teisybę kalbant, 
sanitariškas to kalėjimo už
laikymas buvo nėkiek nege- 
resnis, negu Rusijos kalėji
mų. Tasai kalėjimas buvo 
įvairių užkrečiamų ligų liz
das.

Legislatura pripažino, 
kad reikia naujo kalėjimo, 
bet juk tai dar toli gražu iki 
i e formų pabaigos.

Kas iš to, kad atsistos 
gražus mūrai, jeigu viduri
nė kalėjimo tvarka liksis se- 
n wiška, jeigu graftas ir to-

vytų j republikonų tinklą ir 
likučius progresyviškų žu
vų. Tai

— _...i pripa-| Yra dar vienas dalykas,
kad tokie kalėjimai ,kuris jungia Rooseveltą su

.......................... -z.Lili Jr jis įr j|e ,es

ir dar šiek-tiek pakartu, prieš pakarsiant 
| jie buvo da to r tu mojam i. 
Toks pat likimas kliuvo čia 
denam žydų mokytojui Mo-

yra didžiausiais šalininkais 
militarizmo, ginkluotos 
kumščios. Jie yra pasiren
gę kelti karišką lermą ir ve
sti šalį tan kraujuotan labi- 
rintan, kokiame šiandien 
blaškosi Europa.

Kad kurstyti visuomenę, 
kad kelti karišką nervišku
mą, kad duoti milžiniško

78 žydus pakorė lapkričio 
mėnesyj; visus juos kaltino 
neva šnipinėjime.

VII. Kramostov’e padeg
ta daugelis namų, kur gyve
no žydai; 200 šeimynų, vy
rų, moterų su mažais vai
kais žuvo liepsnose.

IX. Mieste Volia tapo 
irpelno ginklų trustui — ir i daugelis žydų moterų ir 

reikia tokių rėksnių, kaip mergaičių išžaginta; čia ne

algų, unijų nereikia — o jei-j liaus ten viešpataus, kaip li
gų kas negerai, tai pulkit 
ant kelių prieš milijonie
riaus šviesias akis.

Argi darbininkas žmogus, 
kurį kapitalizmo jungas ne
pavertė dar jungo jaučiu — 
gali tylėti ir kęsti tokį pa
niekinimą?

Socijalizmas duoda nuro-

reikia tokių
Rooseveltas,
Hearstas ir jiems panašus.

Darbininkams reikia ap
sisaugoti, kad neapsigavus

Tvarka, kuri metu metais

Gardneris, 0-7 metų amžiaus mergaičių 
’[nepasigailėta. Vieną mote- 
irį, kurios vyras teipgi daly
vavo karėj, taip žvėriškai 
suteriojo, kad ji tuoj aus 
mirė.

(Pabaiga).
Veikimo mokinimas: Kaip 

matome tai žmoniją negali 
išganyti nė optimizmas, nė 
pesimizmas. Abu palieka 
žmogų tame pat padėjime, 
kuriame jis randasi. Abu 
suriša žmogaus rankas. 
Vienas — skelbimu, kad gy
venimas yra geras ir per tai 
žmogus niekuomi neturi 
prisidėti prie jo pagerinimo, 
o antras — kad žmogus yra 
persilpnas pagerinti esan
čius blogumus, kurie paeina 
nuo kokio-nors “visoga- 
linčio” noro — riša žmo
gaus gerus norus ir pasi
stengimus neveikimo ry- 

! šiais. Abu stovi ant vietos. 
Optimistas neina pirmyn to
dėl, kad jis geresnio gyveni
mo nežino, o pesimistas — 
nors ir žino, kad gyvenimas 
galėtų būti geresnis, bet nei
na prie jo todėl, kad mano, 
jog jis negalės jo pagerinti. 
Žmonijos laimė negali nas
ties ne optimisto, ne pesimi
sto skelbimuose. Nė vienas 
iš jų negali būti Maižium, 
kad išvedus žmoniją į lai
mingesnę gyvenimo valsty
bę. Nė vienas iš jų neturi 
vilties spindulio, kad galėtų 
sužadinti žmoniją prie sa
vęs išganymo, Žmonijos 
išganymas turi būt j ieško
mas kitur.

Tas galima surasti tame 
mokinime, kuris skelbia, 
kad nors dabartinis gyveni
mas yra netikęs ir toli gra
žu nuo tobulaus, bet jis yra 
kur kas geresnis už tą, kokį 
turėjo mūsų protėviai, ir 
k<d jis visuomet eina vis 
geryn ir tobulyn, o svar
biausia — žmogus patsai 
gali prisidėti prie gyvenimo 
pagerinimo. Tokis gyveni
mo supratimas vadinamas 
— meliorizmas. Melioriz- 
nias skelbia, kad gyvenime 
viskas iš netobulaus vystosi 
į tobulą, iš negražaus į ma
lonų, iš pikto į teisingą, iš 
kerštingo į draugišką, iš 
skurdo į smagumą, iš vargo 
į laimę. Meliorizmas iš
traukia žųiogų iš tunojimo 
ir negalėjimo veikti klam
pynėse ir apskelbia jį visa
galinčiu. kuris gali save iš
ganyti. Meliorizmas įkvepia 
žmonyse naują vilti, sukelia 
norą veikti, iššaukia žmo
gaus geriausius norus ir ve
da prie kiičiausio ir šven
čiausio gyvenimo būdo — 
gyventi ne dėl savęs, bet 
dėl visų, gyvenant ir naudo- 
janties gyvenimu sykiu su 
visais ir tveriant geresnį 
gyvenimą busiančiai gent- 
kartei. Meliorizmas tveria 
naujus draugijos kareivius, 
kurie apsiginklavę suprati
mu abelnų vystymosi įstaty
mų, ir žinojimu draugijos 
istorijos ir kelių, kuriais ji 
eina tobulyn, iškovojo žmo
nijai naują, geresnę ir lai
mingesnę ateitį.

Mūsų, kaipo žmonių, pa
reiga todėlei yra žiūrėti j 
gyvenimą ne optimistišku 
snaudimu, užsimerkiant 
prieš visą piktą, arba pesi
mistišku dvasios nupuolimu, 
išsižadant ką nors veikti ir 
pasitikint, kad kokia virš-

Popiežius Benediktas turi 
gerą širdį.

Tik pamislykit.
Nukentėjusiems nuo karės 

lenkams jisai paaukavo pen
kis tūkstančius dolerių.

O, veikiausia, vienų tik 
petrapinigių iš Lenkijos 
prisilupa per metus apie ko
kį milijoną.

• ** *
Kas niekuomet negalima 

bus atsiekti?
Gi suorganizuoti mūsų 

lietuviškus redaktorius.
Baisu ir pamislyt, jeigu 

suvest į vieną uniją (ar li
teratišką draugiją) Sirvydą, 
Kemešį, Michelsoną, Laukį, 
Grigaitį, Smelstorių, Balutį, 
Proseiką ir kun. Miluką.

Susiėstu, kad baisu.
** *

turčius lietuvis 
savo būsiančiam

Vienas 
pasakė 
žentui:

— Na ką, gali ženytis, jei
gu jau taip nori. Gausi du 
namus ir Magdę magaryčių.

*
❖ t

Tik vieną sykį mūsų tau
tininkai a ta tiko žmonių sko
nį.

Mūsų žmonių dauguma 
už rusą. Tai 'faktas. Na ir 
tautininkai už jį.

Bet socijalistai kytresni: 
tie nei už vieną, nei už kitą 
— tai yra galės būti geri ir 
tam ir kitam.

Tai ne tik principiališka, 
bet, kaip sau norite, gana 
praktiška.

Aš sėdžiu prie lango ir 
Darbinin- 

Man misi i- 
man duotų 
bent valan

dą padirbėti. Tai būtų ska
nios sveikatos.

O darbininkas, kasantis 
lysvę, veikiausia pamislijo. 
žiūrėdamas į mane: “kad 
tai aš galėčiau pasėdėt už 
stalelio ir pavėpsot pro lan
gelį bent kokią adyną”.

Je, broli, abiejų mūsų no
rai išsipildys, kada įvyks so
či jai izmas.

kus lysves kasa, 
jasi: kad tai 
špatą ir duotų

*

ftebijoKit, Sirvydas ne
parašys editorialo, kada nu
žudė keturius streikierius 
Newarke ir Roosevelte!

Tokis dalykas “is not fit 
to print”,kaip sako “Times.” 

Bet kada italukai su de
tektyvais išvien 
šventam Patrikui 
bombą — Jėzau 
Sirvydas prapliupo 
vo ypatybių smala.

Dabar ir sumeskit protu, 
kas tai yra tasai tautiečių 
‘‘bepa r ty v i šku m as”.

pakišo 
bulvinę 

, Marija I 
visu sa-

*
Kasžin, ar tai būtų teisy

bė, jog J. Šliupas taip įdū
kęs ant socijalistų, kad jau 
nebenori gydyt jų kūno (dū
šia jau vistiek prapuolė)?

O ką, ar neteisybę sako 
socijalistai, jog viskas, o 
viskas šioj gadynėj • party- 
viską, net ir medicina?

* *
socijaldemo- 

Hambur-

DĖLEI BYLOS SU HOO- 
STCK FALLS FANA

TIKAIS.
Mums praneša^ jog vienas

iš mušeikų R. Rimkunas y-(beveik visur išgriauta; tar- 
OUC1JU11Z.H1US uuuua nuru- ccnvų pui aiir randasi po pe griuvėsių slankioja įšal

dymą, kaip reikia sutvarkyt. bet bausmės, kurias dėl ma- kaucija ^^000. Kitų dviejų kę būriai žmonių, kaip šešė- 
vkuomenę, __  ______ __ _  r__
čiai stockyardų darbininkų!dama ant kalinio, praryja ir _ x
gautu pilną atlyginimą už menkiausią uždarbį. Tame daugiau žinių apie bylos m jiemsjš burnos ištraukė, 
savo darbą. 'pačiame Sirig Sing yra daug stovį.

la tai tipiška tvarka dide
lės daugumos Amerikos ka
lėjimų.

Kalinys, sunkiausiai dirb
damas, tegauna kokia. 10- 
15 centų per dieną uždirbti

idant tūkstan-^žiausio prasižengimo užde- dar J ieško. liki. Mat vokiečiai čia atsi-
‘ • Greitai galėsime pranešti beldę paskutinį duonos kas-

tugiau žinių apie bylos m jiems iš burnos ištraukė.

kareiviška drąsa dirbt no
rinčio energija ir žinančio 
savo gyvenimo pareigas są
žine, atvira širdžia,tyru pro
tu ir nesulaužiamu pasiry
žimu pažiūrėti tiesiog į gy
venimo neteisybes, ir 
neatlaidžiu veikimu jas per
galėti, panaikinti ir sutverti 
pageidaujamąjį laimingąjį 
gyvenimą.

Žmogus turi būt viešpa
čiu, o ne vergu gyvenimo!

L. F. d* M.-M.

*

Hamburgo 
kratų dienraštis 
ger Echo” uždraudžia kitų 
šalių socijalistams kritikuo
ti Vokietijos socijaldemo- 
kratus.

Kodėl?
Ogi todėl, kad kitų šalių 

socijalistai tankiai gaudavo 
piniginės pašelpos iš Vokie
tijos socijaldemokratų ka
sos.

Tikra kromininko dvasia.
♦ *

Vienas gerbiamas sąjun-

tai kam k i ta m ~
Gėda.
Dirbkime savo darbą.

»* *
Ir girk dabar mūsų ko

respondentus negyręs!
Štai Patersone jau trįs 

savaitės, kaip sorkiauja Bil
ly Sunday, kuris sujudino 
visą misetą.

O lietu v. šk i koresponden
tai tyli, lygiai būtų žemes 
pardavę.

♦* *
Nenorėčiau būti redakto

rium. Jo darbo vaisiai pa
skęsta Letos bangose.

Parašyk knygelę už 15 
centų ir ji amžinai garsins 
autoriaus vardą, o laikraštį 
redaguok nors ir kelis me
tus, visviena tie pluoštai 
prirašytos popieros nusimes 
ir taps suvartoti sandvi
čiams suvynioti.

Čiru-V iru.

Kiek yra lenkų?
Visame pasauly yra dau

giau, negu 24 milijonai len
kų. Iš jų 18 milijonų gyve
na pačioje Lenkijoje, o 6 
milijonai išblaškyta po visą 
pasaulį.

18 milijonų, gyvenančių 
Lenkijoje, yra padalinti se
kančiai:

Lenku karalystė (Rusi
joj) 9,400,000.

Galicijoje 4,500,000.
Poznaniuj, Silezijoj, Rytų 

ir vakarų Prūsuose 4,086- 
412.

Jeigu męs dadursime prie 
tų 18 milijonų tikrai lenkiš
kų gyventojų du milijonų 
žydų ir vieną milijoną tų 
gyventojų, kurie nėra lenkų 
nuėjimo, bet apsigyveno len
ku žemėje, tai tuomet Len
kijos karalystė, jei būtų at
gaivinta, užimtų šeštą vietą 
tarpe Europos valstybių.

Tiktai Rusijoj, Germani- 
joj, Anglijoj, Francijoj /ir

ventejų, negu Lenkijoj.
(Iš ‘Tree Poland”).

KARĖS BELAISVIAI PA
NAUDOJAMI NUSAU

SINIMUI PELKIŲ.

Pietinėj Jutlandijoj, kurią 
1X64 metuos užgrobė Vokie
tija nuo Danijos, randasi 
labai didelės pelkės; nu
džiovinus jas, rastųsi gero
ki plotai dirbamos žemės, 
o žemė yra nebloga toje a- 
pylinkėje. Jau nuo seniai 
daugelis sau galvas laužo, 
kaip tąsias pelkes nusausi
nus. Inžinieriai apskaitlia- 
vo, jog nusausinimui šių vie
tų reikia pašvęsti daug 
darbo ir atlikimas šio dar
bo labai brangiai atsieitų, 
taip j ogiai tas viskas neap
simoka nė pradėti. Šiuom 
laiku, kada Vokietijoj pilna 
karės belaisvių, tūli vokie
čių politikieriai rado gerą 
progą pasinaudoti vergų 
darbu. Vienas vietinis vo
kiečių laikraštis, rašydamas* 
apie tai, praneša, jog tiems 
darbams bus vartojama 
vien Rusijos belaisviai, ka
dangi, esą, kitų kariaujan
čių viešpatysčių belaisviai 
šiems darbams neatsakanti. 
Gaila tik, minėtas laikraštis 
nepasako, kodėl jie “neatsa
kanti”, gal todėl, jog jie gy
veno geresnėse sanlygose, 
kaip Rusijos prispaustoji 
liaudis, ir čia mažu nenorė
tų aklai klausyti vokiškojo 
rimbo. S.

Jeigu męs, lietuviai soci
jalistai, dėtume tiek spėkų 
prie 
prie Sus. Liet. Amerikoje, 
prie Tėvynės Myk dr-jos, 
prie Liet. Šelpimo Fondo — elgetos.

Sav’ngos, kiek dedame

40 PABĖGĖLIŲ MIRŠTA 
KASDIEN.

Urmijoj (Persijoje) Ame
rikos misijon subėgo keli de- 
sėtkai tūkstančių pabėgėlių, 
daugiausia krikščionių^

Vargas tarpe jų stačiai 
neapsakomas. Kasdien mirš
ta apie 40 žmonių.

Misijonieriai gelbsti, kiek 
galėdami, betgi ji0 patįs yra

m



kada i Štai
Bostonietis.

Argi tai galimas daiktas,

ne

ne-

Na ir ačiū ponui dievui!

balta ir juoda
Jau nebeatmenu kurį va-

Tai tokios būna krikšty
nos. Inkognito.

-Tai bus bene svarbiausios karo ligos, 
kurios gali daugeli žmonių apsarginti arba

NEIŠPRANAŠAVO.
(Iš “Dilgėlių”).

vyriausias kumštininkas. Tą 
žmogų persekiojo visokiais 
būdais. Jisai, pagalinus,

DIDŽIŲ ARMOTŲ SKAI
ČIUS.ją patiko dar didesni skaus-i 

inai. Kaip tik išgirdo ne- 
ją kurįe lietuviai, kad mergai- 

"dikį, susirin-i 
atsinešė deg-

jai, tos pačios pamokslinin
kės ir vėl prasideda girtuok
liavimas, ir vėl prasideda 
iš nelaimingosios tyčiojima
sis, ir vėl pamokslininkės

Koleros mikrobas gali laikytis 
valgomuose ir šiaip kituose 
Suvalgytas ar sugertas tasai

25 d. gruodžio 
baisi diena — 

tai (gimdo kūdikį.
€X L w_z j - 4, r i/

yra gerbiama,«ap-• jo pernešti laikegimdymo 
p:diuosuojama 

Jos vy- 
visakuom

KRIKŠTYNOS Apie karo ligas
(Iš “L. Ūk-ko”). ' •

Vieni 
kiti 

jose dalyvavę, treti iš šalies 
žodžiu, visi su

milijonai ir minios vaikučių 
taps užhipnotizuoti titaniš
ka kova ir rasių neapykan
ta.

Kapitalistiškos konkuren
cijos pasauly, pasauly melo 
ir žiaurios fyziškos spėkos, 
kada tūkstančiai žmonių 
badu miršta, visuomenė at
randa paguodą ir suramini
mą kumštininkų dvikovėje. 
Tautos garbė įgijama per 
kumščių.

Kiek daug dar žiaurumo 
žmonėse, koks baisus įtikė
jimas į sensacijas. Kaipgi 
tat gali išnykti karės, jeigu 
dar gyvuliškas įtikėjimas į 
kumščią turi taip daug pa
sekėjų !

ŪKIO KURSAI.
Ūkio kursai Suvalkų gub. pabėgėliams' 

prasidėjo pirmadienį kovo 9 d. šv. Mikalo- • 
jaus salėje 9 vai. ryto (Nikolajevskij per. 
8). Kursai tęsėsi 10 dienų. Skaitė agro
nomai: S. Klimas, V. Totoraitis ir J. Kriš
čiūnas.

kiečiai mėgsta sportą — ba
se ball, foot ball ir tt. Gim
nastikų draugijų pilna vi
sur — mokyklose, fabriko- 
se, prie Y. M. C. A. ir paga
linus profesionalių. Bet vi
sas tas sporto rųšis savo 
nuosekliu žiaurumu sumuša 
kumščiavimasis. Jame apd- 
teozuojasi nuoga fyziška 
spėka ir Amerikos publika 
randa tame didžiausią užsi- 
ganėdinimą, nelyginant is
panai, žiūrėdami į bulių mū
šius.

Kaip tein buvo, kaip ne— 
bet ligišiol geriausiu pasau
ly kumštininku, pasaulio 
čampionu, buvo_ juodukas 
Johnsonas. Apie jį triubijo 
visur, jį garsino visur, bet

Kartu su dideliais karais, arba teisin
giau kalbant paskui karus, eina taip vadi
namos pavietrės arba maro ligos. Seno
vėj tokios ligos išnaikindavo daug daugiau 
žmonių, negu patsai karas.

Eikime paeiliui ir peržiūrėkime kiek
vieną tų baisių ligų skyrium.

1) Džuiiia, kuri tik viename XIV šimt
metyje išnaikino trečdalį Europos gyven
toji], yra ir dabar ir gali pasirodyti pas 
mus. Šią ligą sukelia mažytis tik per pa
didinamus stiklus inžiū rimas mikrobas, at
rastas 1894 m. Rodos pirmučiausiai jisai

paėmęs už kojų galėtum, nei kokį lentgalį, 
visą kūną atkelti, nelinksta. Pagalios iš to 
žmogus pasimiršta didžiausiose kančiose.

i Ramiais laikais tai labai reta pas mus 
liga, bet šiais karais ji gana dažnai atsi
tinka.

Apsisergėti nuo jos tik tokiu būdu gali, 
kad kiekvieną sužeidimą reikia kuošvariau- 
šiai išvalyti, nedėti prie žaizdų vortinklių, 
arklio mėšlo, mazgočių, autų, snargliuotų 
skepetaičių. Geriausiai bus nauja žaizda 
tuojau apvalyti nuo purvų virtu vandeniu, 
tik reik jo nesigailėti, pilti daug, iš augšto, 
paskui visai švariu nedėvėtu audeklo ga
balu užrišti ir tuoj eiti pas gydytoją. Jei 
yra jodo skystimo (lot. tinetūra jodi), tai 
žaizdą tuojau patepkite. O jei kam jau pa
sirodo tos ligos ženklai, tai irgi kuo grei- . 
čiausiai keliauti pasgydytoją. Dar kar
tais tam tikrii vaistų į kūną inleidus pasise-

Bet karą laikraščių pardavinė
tojai ko neplyšo berėkdami:

—Willardas laimėjo! Wil
lardas laimėjo.

— Johnsonas sumuštas.
— Ura! Baltas žmogus 

sumušė juodąjį!
Laikraščiai — nuo pirmei- 

viškiausių iki atžagareiviš- 
kiausių didžiausiom raidėm 
pranešė apie Willardo lai
mėjimą Havannoj (ant Ku
bos). Užmiršo ir apie ka
rę ir apie politiką. Visos- 
žvaigždės užgęso — tik Wil
lardo žvaigždė žibėjo.

Jo kumščia laimėjo; bal
tojo žmogaus kūmščia lai-

Kasgi nežino, kaip amen- atrai,. tuomet nauji žmonių

krikštynose. Neseniai į mū
sų miestą iš Lietuvos atvy
ko jauna mergaitė. Nespė
jo mergaitė apsigyventi, 
kaip vietos moterėlės ėmė 
pasakoti: “Ne viena atva
žiavo, ne viena”. Tiesa, lai
kas slinko ir viskas ėjo 
aikštėn. Mergaitė pati pri
sipažino, jog randasi moti
niškame padėjime. Prisiar
tina ir tas laikas, kuomet 
turi mesti dirbtuvėj darbą 
ir rengtis prie gimdymo, 

įstoja 
mergaitė pa

x'euž tenka 
tos;tų skausmų, kuriuos ji turė- 

’;kad garsiausiu kumštinin
ku būti! juodukas? Argi tai 
galimas toks baltųjų žmonių 
apsileidimas? Argi jau tar
pe baltųjų nesi ras kumščios 
uulvyrių?

Ši'ų dienų sportas baisiai 
pelningas biznis. Tie, kurie 
turi progą prie to biznio 
prisigrūsti, susideda milijo
nus. Pasisekimas pareina 
nuo rėksmingiausio išsigar- 
sinimo. Ant gerų imtynių 
sueina 20 — 40 tūkstančių 
publikos ir suneša kokį ket
virta dalį milijono dolerių. 
Tame auksiniame maiše ga
li pralobti ne vienas žmo
gus. Patįs gimnastai, paly
ginant, nedaug tegauna: 
tūkstantį, kitą, bet agentai, 
r e n gė j ai, p ro f esi on ai i ški
mekleriai — gauna po de
šimtis tūkstančių. Daug tų 
pinigų kliūva ir laikraštijai 
ir ta bubnija ant viso svie
to kokio nors galinčiaus 
varda.

Kaip sakiau, Amerikos 
sportmenų pasaulis dūko iš

Nėra pasauly tokio žmo
gaus, kuris nežinotų, kas tai 
yra “krikštynos”, 
krikštynas yra rengę, 

matę 
krikštynoms susipažinę, vi
si tą žodį labai gerai žino. 
Bet krikštynų būna labai 
įvairių. Vieniems krikšty
nos atneša neapsakomą lai
mę, linksmumą, o kitiems 
skurdą ir vargą.

Kada turčių šeimyna ren
giasi prie krikštynų, 
laukia ateinančio ant šios 
planetos naujo gyvio, 
moteris, kaipo su teikė j: 
laimės, 
saugojama, 
nuo visokių darbų, 
ras rūpinasi 
uzganeuinti. 1 
ga, tai nuolatos prie jos lo-'ko j 
vos stovi keli daktarai, ke-’tines 
lios akušerės ir jai patar- bliauti, pradėjo visokias dai- 
nauja. Kambarys, kuria- jnas dainuoti, pradėjo ijs na
me guli ligonė, aprūpintas'laimingosios tyčiotis. Atei- 
visoki'ūs parankamais, šva-.mt moterėlės, eina į kamba- 
rus, sveikas.. Žodžiu, mote-h'i. kuriame guli nelaimingo
ms neturi jokių nedateklių,' ji, tyčiojasi iš jos, duoda jai 
jokių nesmagumų, apart tų 
skausmų, kuriuos reikia iš
kentėti laike gimdymo.

Kada kūdikis užgimsta, 
tėvas iškelia krikštynas, iš
kelia didžiausią puotą, su
kviečia visus savo pažįsta
mus, gimines, puotauja, 
linksminas, gerbia kūdikio 
metma, linki jai lainmingai 
auklėti savo kūdikį ir tt.

Visai kitaip yra pas varg
dienius. Vargdienio mote
ris, tapus motina, nėra pa-'ima. 
liuesuojama nuo darbų, tan
kiai ji dirba dirbtuvėj iki 
paskutinės dienos, o jeigu 
nedirba dirbtuvėj, tai turi 
namie dirbti. Kada ji su
serga, tai vėl neturi prie sa
vo lovos daktarų ir akuše
rių; jos kambarys troškus, 
be jokių parankumų. Varg-^sako nelaimingajai visokius 
dienio moteris apart savo .pamokslus, ir vėl ji rauda, 
•skausmų, turi nukentėti vi-j ir vėl kenčia naujus skaus- 
spkių nesmagumų, 
irgi yra nuo vyro ir nuo pa
šalinių pagerbta. Nors jos 
vvras ir didžiausias girtuo
klis būtų, nors jis būtu “ar- 
kliaširdis”, bet tuom laiku, 
kada jo moteris tampa mo-

visokius pamokslus, o ta, į- 
spraudus į padušką galvą, 
rauda kruvinom ašarom. 
Graudu ir pažiūrėti.

Praslinksta ta karčioj! 
diena, išsiskirsto visi pasi
tyčioto j ai, išeina visos pa
mokslininkės. Bet tuomi 
dar neužsibaigia. Šeiminin
kė, pas kurią gyvena nelai
mingoji, pradeda rūpintis 
krikštynomis. Gauna kū
mą, kūmos vietą ji pati už-

Atsi randa “gerašir
džių”, kurie sumeta ant ke
liu bačkučių alaus, susiren-.

Bet ji (mus, naujas žaizdas.
I Begerdami ir bepuotauda- 
mi nepagerbia tos motinos, 
kuri pagimdė tokį pat kūdi
kį, kaip ir pirmos dvi, apie 
kurias augščiau minėjau.

Bet kuom gi kalta ta ne
laiminga mergaitė? Kuom 
gi kaltas tas kūdikis, kuris 
•atėjo ant šios planetos? Ji 
(tapo suviliota, apgauta vy
ro. Visa jos kaltė tame, 
kad greitai įtikėjo vyro žo
džiams ir nesuprato io veid
mainingos meilės. Bet tas, 
kuris ją apgavo, yra šimtą 
kartų kaltesnis. Vienok jo 
niekas nepajuokia, niekas 
nepersekioja, niekas jam 
pirštais nebado akių. Nors 
tai privalėtų visi jį panie-

mo, ja gerbia ir rūpinas jai 
pagelbėti, aprūpinti nors pa
čiais reikalingiausiais daik
tais.

Kada • kūdikis užgimsta, 
kelia krikštynas, sukviečia 
savo gimines, pažįstamus, 
papuotauja, pagerbia kūdi- 
v;o motina ir net sumeta 
jai dovanų.

Dabar męs paimsime tre
čios rūšies krikštynas — tai 
tų mergaičių, kurios tampa 
vyru suviliotos. Kada tokia 
mergaitė pasijunta motinos tjninka6 to vigka 
stone, kada tik apie tai su-j 
žino žmonės, ypač karšti ka-! 
tulikai, tuomet jau ją prade-! 
da išjuokti, pradeda pirštais 
badyti, pradeda paleistuve 
vadinti ir tam panašiai. To-j 
kia mergina - motina netu-1 
ri nuo nieko pagarbos, nie
kas jai nepatarnauja, bet 
visi ją stumdo. Tokia mer
gina - motina turi kęsti ne
apsakomus skausmus — ji; 
paniekinta nuo žmonių, su-

.. . . v* i i • Dvi kumščios— mas, ji visai nežino, koks ją j 
likimas patiks tuomet, kuo
met ji pagimdys kūdikį. 
Dauguma tekiu merginų- 
motinų ar pačios nusižudo, 
pr gnvo vaisiu nužudo. __
jeigu kuri susilaukia kūdi
kio, tai kųks jos gyvenimas 
būna ir kas tns krikštynas 
taiso? Tokiai merginai- 
motinai niekas nepašaukia 
nei daktaro, nei akušerės, 
tankiausia net kambario ne
suteikia. Kada kūdikis už- 
gimeta. tai niekas netaiso 
krikštvnų, niekas n en a ger
bia motinos. Bet jeigu pa
sitaiko. kad užgimus to
kiam kūd;kiui, rengia krikš- 
tvnas. tai ne su tuom tiks
lu. knd page^kti motiną, na- 
sMalinti ta b’^ksmvbe, bet 
tik nn<?itveinti iš tos motinos 
jr ovVin iš kūdikio.

Teko ir man būti tokiose

Angliją, bet ir tenais fari- 
zejiški puritonai įtaisė jam 
kačių koncertą. Tiktai 
Franci joj galėjo atsikvėpti.

Vienok, amerikiečiai ne
nurimo. Agentai, reporte
riai, mekleriai j ieškojo žmo
gaus, kuris sumuštų John
son ą.

Nesuranda ir gana. Su
rado ten kelius, bet tuos 
Johnsonas sumalė ir atliktas 
kriukis.

Klausimas apie juodojo 
kumštininko sumušimą vir
to lyg ir tautiškos savymei- 
lės kiaušiniu. Gi negalima 
leisti juodukui liaurais puo- 
šties. Argi jau baltųjų tar
pe nebūtų didvyrių? Žino
ma, yra — tik reikia j ieško
ti. Ir vėl leidosi po visą šą

kinti, nes jis didžiausias kai- Kansas valstijoje surado r i v*. v> 1/n r z\ n Ir z\ ‘A*' ■___
Net ir mūsų kunigėliai, 

į kurie doros mokina, nieko 
: nesako tiems vyrams, kurie 
l apgauna merginas. Jie tan
kiausia išniekina merginas, 
(ypatingai tuomet, kuomet 
kūmai atveža kūdikį pakrik
štyti ir negauna už krikštą

vyrą, kaip ąžuolą — Willar- 
’ ,, kuris buvo “cowboy”. 
Paėmė jį į miestą ir pradėjo 
muštravoti. Jisai turėjęs 
atlikti milžinišką darbą — 
grąžinti baltajai žmonijai 
pirmininkystę sporto pasau-

Vienas laikraštis suskaitė, 
kiek didžiųjų armotų esama 
vokiečių ir anglų laivyne. 
Dabar vokiečiai stato dar du 
dideliu laivu. Pradėsią M
gi, priskaitant ir tuodu sta
tomuoju laivu, didžiųjų ar
um t į skaičius vokiečių ir 
ai}ei į laivyne bus toks: 
A ■■ <>s gerklės

n kuinas. Vok
15 colių

- 1d coliu

Armotų 
Jetija

skaičius: 
Anglija

86 80
— 10

130
138 258

jog anglų
12 colių

Iš to matyti, 
laivynas kur-kas stipresnis. 
Užtat Anglija gali vieną lai
vyno dalį pasiųsti Dardanel- 
lų griauti, o kitą palikti 
Šiaurės jūroj vokiečių lai
vynui sumušti, jei jis, žino
ma, išeis iš savo uostų ir 
stos mūšin.

Franci j o j, Paryžiuje, gyve
na moteriškė Thebes, kuri 
labai pragarsėjo savo pra
našavimais — taip, kaip lie
tuviška “Mikalda karalie
nė”. Ji, mat, išpranašavo, 
kad bus didelė karė. Dauge
lis pranašų tą sakė, bet tik 
ta Thebes liko laiminga, kad 
į ją įtikėjo daugelis francū- 
zų prasčiokų — pradedant 
nuo tamsiu kaimiečiu ir bai
giant laikraščių rašytojais ir 
kunigais. Bet kelios svarbios 
jos pranašystės nuėjo ant 
šuns uodegos.

Ji pranašavo, kad Vokie
tijos Vilius II ateis į Pary
žių, bet ne kaipo ciesorius. 
Tas neišsipildė. Kai kare 
prasidėjo ta moteris suopė, 
kad Vilius mirs 27 d. rugsė
jo. Tas liko melagystė. Ro
dės,-kad pranašės garbė pa
kryps, kaip Servetkos “pa-

Ir štai, Havanoj įvyko 
muštynės. Ilgai nebuvo jo
kių pasekmių, pagalinus lai
kraščiai papliūpa šovė iš vi
sų sunkiausių kanuolių.

— Willardas laimėjo!
Milijonai krūtinių lengvai 

atsiduso, išgirdę tą linksmą 
žinią. Willardas pasidarė 
šimtą kartų garsesnis ir už 
Billy Sunday ir už Roose- 
veltą ir už vokišką maršalą 
von Hindenburgą. Jį ant j 
rankų nešiojo. Už kelių die-; 
nu jisai pribuvo New Yor- 
kan, pasirodė čia keliuose 
teatruose ir už vieną tik pa
sirodymą imdavo po 1000 
dolerių. i j

— Naudokies proga! Gau
dyk momentą! Juodasis 
čampionas tano nutrenktas 
nuo augštybės trono. Da
bar jau jisai nebebaisus ir jį j| 
netaip jau persekios.

Palaukite dar! Tai dar;| 
ne viskas. Kada tą visą ų 
biznį, tą balto žmogaus lai- j jį 
mėjimą pradės garsinti pi-j L’ 
gus krutančių paveikslų te- Ii

miški garbintojai savo die
vaičių melus greit užmiršta. 
Užmiršo tas jos klaidas už 
tą didelį išpranašavimą ši
tos didėsės kares, apie ku
rią Europa kalbėjo jau nuo 
10 ar 15 metų, kad ji bus. 
Žmonės užmiršta pranašų 
melus, tai dėlto pranašai iš
pranašauja sau puikų lobį! 
Thebes pasidarė turtinga 
dėl žmonių, tikinčių į ją.

LAIVAKORTĖS
į LIETUVĄ ATPIGO

f New York - Petrograd (Peter- 
!’ burgąs — be mainymo laivo) 

tik ................................. $42.50

Parduodame laivakartes iš 
i Lietuvos ant laivų, kurie plau- 

! kia tiesiog j New York, nekliu- 
Idant karės užimtų marių. Tai

gi kelias visai saugus.

SIUNČIAME PINIGUS I 
> LIETUVĄ pigiausiomis kaino- 
■ nūs. Imamo pilnų atsakomybę, 
i Pristatome kvitą su parašu ap- 

,; turėjusio.
| CENTRAL

MANUFACTURING DISTRICT 
BANK

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

į (Valdžios prižiūrimas bankas).
>' Jo turtas yra suvirš $1,500,000.

i Kreipkitės raštu ar ypatiškai. 
i Visokias žinias maloniai su- 
j teikiame.

chomiakus
Nuo šių gyvulių liga persike

lia ant žmonių, v
Džurna apsistoja, kuomet išnaikina 

anuos gyvuliukus. Apsigint nuo džumos 
nėr labai sunku. Reikia tik išnaikinti žiur
kės, pelės, blusos. Keikia nesilytėt daiktų, 
džumos mikrobais užkrėstų. Pagalios ga
lima pasiskiepyt džumos mikrobų skystimu 
(rugėnomis). Tai gali tik gydytojas atlik
ti. Reikia, naikinti džumos mikrobai, viri
nant arba deginant užkrėstuosius daiktus. 
Reikia pačiam atsargiai ir švariai gyventi.

2) Kolera irgi smarki liga, kuri ne ma
ža milijonų žmonių išnaikinus. Josios die
gai irgi surasti — tai yra mažy telytos laz
dutės, tik per mikroskopą regimos.

Girdėti, kariaujančiose armijose tos li
gos besama jau ir galima laukti ir pas mus 
ateinant.
vandenyje 
daiktuose.
mikrobas ima sparčiai veistis žmogaus žar
nose, paleidžia vidurius, pridirba nuodų, 
kurie perėję į žmogaus kraują ūmu laiku 
gali žmogų pabaigti.

Kad koleros negautumėt, tai turite 
prisileisti prie savęs josios mikrobų.'

Taigi nevalgykite kolerai siaučiant
virtų valgių, negerkite nevirintų gėrimų, 
prauskitės bent prieš kiekvieną valgymą 
rankas su muilu, šluostykitės tik švariais 
rankšluosčiais, žiūrėkite, kad kolera ser
gančių drapanos ir patalinė būtų išvirintos, 
išžlugintos; žiūrėkite, kad kolerinio ligonio 
’išmotos nepakliūtų į šulinius, į tvenkinius, 
į šaltinius ir į upelius, tegul kolera sergan
tis atlieka savo reikalą i indą su karbo- t fc. c

Hum.
3) Beriamoji šiltine (rus. sypnoj tif, 

lenk, tylus plamisty). Tai yra liga, kuri 
paprastai prasideda ūmu laiku šiurpuliais, 
dideliu karščiu, ir tuoj paguldo žmogų į lo
vą. Kelioms dienoms praėjus šioj ligoj iš
beria kūną lyg blusų sukandimais. Žmo
gus išrodo lyg adatomis subadytas. Be
riamoji šiltinė yra labai limpama liga. Jei 
kur ja apserga vienas, tai neužilgo atsiran
da ir daugiau tokių ligonių. Ir čionai ligą 
sukelia tam tikri mikrobai, kurie nuo ligo
nio per utėlių, blusų, gal ir musių inkandi- 
mus arba stačiai nuo daiktų, išmetu, skre
plių persikelia į sveikuosius.

Gintis nuo šios ligos reikia tais pačiais 
ginklais, kaip ir nuo koleros ir džumos. 
Reikia naikinti utėlės, blusos, musės, ne
gerti ir nevalgyti nevirintų valgių, praus
tis dažnai rankas, nelysti, kur nereik, t. y. 
kur yra užsikrečiamų ligonių.

4) Paprastoji arba pilvine šiltinė ski
riasi nuo beriamosios tuomi, kad ligonį pa
guldo į lovą ne viena diena, bet pamažu, į 
kokią savaitę. Nors ir ji nuo tam tikrų 
mikrobų paeina, bet nei taip baisiai užsi
krečiama, kaip anoji.

Apsiginti nuo šios ligos galima tais pa
čiais būdais, kaip ir nuo anų ligų. Reika
linga švarumas, švarumas ir dar kartą šva
rumas.

5) Dizenterija arba kruvinoji, ši liga 
ir be karo dažnai lietuvius aplanko. Apsi
reiškia tuomi, kad žmogus ima su kraujais 
viduriuoti, su kraujais ima eiti laukan. Tai 
irgi mikrobinė užsikrečiama liga. Kariu- 
menėse jos jau nemaža besama. Sergėtis 
nuo jos reikia tokiais pat būdais, kaip ir 
nuo šiltinių, nuo koleros, t. y. neinsileisti į 
savo vidurius tos ligos diegų.

6) Pastyrimo liga arba (etanas (tam
pymo liga). Žemėj, ypač derlingoj sodų, 
daržų žemėj, juodžemyje gyvena tam tik
ras mikrobas, kuris mojęs per žaizdą j kū
ną sukeba tam tikrų smegenų dalių užde
gimą, ir iš to žmogų ima tampyt, traukyti; i 
toliau raumenys taip susitraukia, jogei vi
sas kūnas kaip koksai stuobris pastyra -r <

Visos tos ligos, nuo mikrobų paeina, 
Visos jos limpamos, užsikrečiamos.

Iš to išeina, kad tokioms ligoms pasiro
džius, pirmučiausiai reikėtų ligonis nuo 
sveikųjų atskirti, prašalinti į tokią vietą, iš 
kurios liga negalėtų toliau platintis. «

Tam tinka t k kgonbučiai tikrųjų dak
tarų prižiūrimi. •

Pertai gminos, parapijos, miestai, 
draugijos turi išanksto rūpintis, kad reika
le tokių ligonbočių kiek reikia būtų. Su- 
žeistiemsiems juk atsirado ligonbučių kai- 
kur net ir perdaug. Tad kodėl gi negali 
būti pas mus ligonbučių limpamoms li
goms? Reikalinga kad viršuj paminėtos 
įstaigos pradėtų jau dabar vyriausybės 
prašyti, idant tinkamose vietose būtų tam 
tikri ligonbučiai intaisyti, ypač limpamoms 
ligoms. Kada jos praplis, tada bus jau 
pervėlu.

Tai pirmutinis dalykas nuo pavietrių 
gintis.

Toliau, tokiais laikais niekas nepriva* 
Io niekuomet žalio nevirto vandens gerti, 
Kiekviena šeimininkė gali kas rytas/ pus
ryčius bevirdama, išvirinti didelį puodą 
vandens, paskui ataušinti ir paliepti šeimy
nai tik tokį vandenį gerti.

Kiekviena šeimininkė privalo verste 
versti visą šeimyną prieš kiekvieną valgy
mą bent rankas su muilu nusiprausti. Su
prantama, kad rankšluosčiai turi Hit šva
rus, nepanašus į sudėvėtą autą.

Su valgiais nėra ko skubintis mainų 
daryti. Reikia valgyti, kaip priprasta. Bet 
susirgus kiek, tuojau visus sunkius valgius 
atstatyti, valgyti tik skystimus. Nevalgy
ti ligonio kambaryj. Be to limpamos ligos 
platinasi per šermenis, kuomet tam pačia
me kambaryje, kur pašarvota numirėlis, 
geria, valgo, gieda susirinkusieji. Jau to 
būdo reikia liautis. Prie numirėlio reikė
tų kuomažiausiai artintis, pokylių pašarvo- 
jimo vietoj nekelti. Svečius gi pamylėti ga
lima but kur-kitur, kokioj arbatinėj, pas 
gimines.

Pagalios ligoniui numirus ar pasvei
kus, jei tik jisai limpama liga sirgo, reik jo 
kambarys ir daiktai prideramai išvalyti. 
Mat ten pasiliko dar daug ligos mikrobų, 
kurie reikia išnaikinti, nes kitaip jie ant 
vaikų užpuls ir vėl bus namuos liga. Kaip 
tai padaryti pasiklauskite artimiausiojo 
gydytojo.

Taip, jeigu tekiais būdais su limpamo
mis ligomis kariausite, tai labai daug bėdos 
nuo jų nematysite — ir sveikesni pasiliksi
te ir pinigų daugiau kišeniuose pas jus pa
siliks. K. Gr.

Vii niaus mieste ir visoj gubernijoj 1915 
m. buvo 2460 girtybės įstaigų; (jų tarpe 
286 valdžios monopoliai). Ligišiol visos bu
vo uždarytes. Norėdama girtuoklių reika
lavimus patenkinti, valdžia yra nutarusi 
leisti 1915 metais atidaryti 331 girtybės, • 
įstaigą. Sausio mėn. jau atidaryta 50 vy
no krautuvių.



LAIĮBVa

Knut Hampsun.

Biskutis Pa: Z1HUS
(“Pabaiga).

Duktė negali ramiai užsilaikyti. Iš 
pavydumo pradeda balti, kaip (uobė ir 
sako:

— Jeigu taip, tai eikite laukan iš čia, 
eikite laukan abudu! Greičiau!

Pasakius tuos žodžius, atsikėlė ir nuė
jo nuo stalo.

Ponas R. irgi atsikėlė, priėjo prie 
kietės, pasikalbėjo su ja ir ta nurimo.

Bet netrukus ponas R. ir motina
susiėjo į krūvą. Jiedu nelaukė, kuomet vi
si svečiai išsiskirstis, bet slapta dingo...

Kokietė tuojaus susirgo ir, nieko ne
laukdama, apsivilko ir išvažiavo pas dak-

ko

vei

R. Prakeiktasai.

SAPNAS
Jau 11 valandų laikrodis muša, bet aš 

dar sėdžiu pasirėmęs ir nuleidęs akis ant 
knygos skaitau. Viešpatauja naktinė ty
la. Niekas niekur nei nekukštelia. Labai 
darosi liūdna klausyt tokios tylos, bet aš 
jos negirdėjau. Aš skaičiau apie žmonių 
skerdyklą ir mano akyse stovėjo tūkstan
čiai ginkluotų vyrų su blizgančiais durtu
vais. Jų akys, pilnos žvėriškumo, tik ret
karčiais žvairavo ir, rodos, lyg laukė palie
pimo; laukė balso trimito, gatavos buvo 
šokti ir jieškoti, kur yra priešas, į kurią ša
lį žiūrėti.

Aš skaičiau ir skubinau, kaip greičiau 
pabaigti — dasižinoti, kas laimėjo toj sker- 
dynėj ir kas liko pavergtu. Man beskai
tant pradėjo akyse temti, temti ir visai 
tamsu pasidarė. Jau aš nemačiau nei kny
gos, nei lempos. Bet už valandžiukės pra
siblaivė miglos, nušvito - išaušo. Ir vėl aš 
matau. Matau tą baisiąją skerdynę, gir
džiu, kaip čerška kardai, sprogsta kanuolių 
bombos su perkūniškais trenksėjimais; ma
tau, kaip krinta aukos. Kraujas bėga upe
liais ir dūmai, kaip migla, apdengė padan
gę. Aš pasijutau tarpe jų. Pro mano 
galvą, zvimbė kulipkos. Girdėjosi dejavi
mai, šauksmai sužeistųjų. Kova vis virė ir 
virė. Baisu. Pradėjau bėgti. Bėgau be 
atdusio per laukus, per girias, per raistus 
ir visur pilna buvo žmonių. Visur gulėjo 
lavonai be galvų, be kojų, be rankų. Kur- 
ne-kur mačiau, kaip išalkę vilkai draskė 
pusgyvius, dar vaitojančius ir šaukiančius 
pagelbos jaunus vyrus. Kur-ne-kur bū
riai juodvarnių gėrė karštą, garuojantį, 
žmonių kraują ir skraidydami baisiai kran
kė. Aš greitai bėgau į savo namus, — jie 
toli dar buvo. Ant galo parbėgau savo kai
man, matau samanotą bakūžėlę šiaudiniu 
dangčiu. Nudžiugau. Žiūriu, tvorų nė
ra — išardytos; sesutės imtų darželis iš
mindžiotas, augštoji klėtelė išpustyta, vis
kas išnešiota, tuščia... Tvartų durįs atda
ros, nežvengia mano juodbėrėlis — nėra 
jo... Persigandau. O, dieve! — sušukau ir 
greitai įbėgau seklyčion.

Nieko nėra, nei gyvos dūšios nesima
to... Pravėriau vienas duris, antras — vi
sur dyka... 'Pravėriau trečias... Ogi guli 
apalpus matulė, ašarose paplūdusi... Ir už- 
verkiau aš, užraudojau...

“O, motulė mano, širdelė mano, pasa
kyki man, kas taip dvarelį išblaškė, kas 
augštą klėtelę ištuštino, kas nuplėšė klevi
nes tvoras... Kur yra mano broleliai, tėve
lis?”... Liūdnai pažiūrėjo motinėlė, pakėlė 
savo seną galvelę... Aš puoliau į glėbį, pa
kabinau, pabučiavau. Ji verkė, aš dar la
biau verkiau. Ji papasakojo man, kad tė
velis ilsisi kapuose, kad broleliai karėn iš
ėjo, o sesutės irgi prie sužeistųjų darbuo
jasi... Papasakojo man, kaip užpuolė vo
kiečiai, išnešė kas jiem patiko, apiplėšė... 
Pasakojo ir griaudžiai verkė... Aš irgi ver
kiau. Ir taip męs su ja šnekėjova, gailėjo 
mės ir raudojome...

Sudundėjo sieroji žemelė, suskambėjo 
stikliniai langai. Pašokau ir nusigandęs 
žiuriu per langą. Ogi pilnas dvarelis ka
reivių, pilnas ginkluotų žmonių. Ir štai, 
vienas drąsiausis nori įeiti seklyčion... 
Barškina duris. Aš pribėgau užstumiau 
spintą; bijausi įleisti. Kareivis iš visų pa- 
jiegų daužė kumščia duris ir šaukė:

“Leisk, nes kitaip tau mirtis bus!”
Nusigandau, drebėti pradėjau, bet pri

bėgau prie durų ir laikau drūčiai... Ne- 
. leidžiu vidun. Užpyko žiaurus kazokas ir 

sušuko: “Ura!” »*

Atbėgo dar keli jam į pagelbą, įtempė 
savo jiegas, atsispyrė į duris. Subraškė
jo namelio sienos, truko lentinės durįs ir 
įsiveržė gauja prakeiktųjų.... Nutvėrė ma
ne už rankų, suspaudė jas kaip geležimi ir 
veda po rūmus; reikalauja valgio, duok ir 
gana. Vieni jų prisiartinę prie motinos 
spyrė kojomis:

“Stavai baba, dai kušat!”
Sudejavo apalpusi motina ir prabylo:
“Vokiečiai viską išnešė, neturime nei 

grūdelio duonos; nieko neturim.... O jie, 
kaip žvėrįs, tąsė ją...

Aš supykau, sudrebėjo mano širdelė, 
užvirė kraujas ir aš ištraukiu iš kazokų sa
vo rankas, tveriu šalę stovinčio kazoko 
kardą ištraukiu ir kertu jam galvon. Nu
virsta. Pripuolu prie antro ir tam. Guli 
negyvi. Motina šaukia:

“Sūneli, brangusis sūneli, perstok, ką 
darai!”

Tuo sykiu vienas apžėlęs plaukais, vėl- daug daugiau, 
revolverį me- ■ _

mą pasaulio laikraštija daug 
daugiau rašo, negu apie ant
rąjį. Abiems :

‘mams vienas ir tas pats tik-

niškom akim, kazokas, išsiėmęs 
šauna man į krutinę, kulipka perėjo kiau
rai.

Aš noriu dar kirsti kareiviui, bet jau 
nebegaliu, krintu šalę apalpusios motinos, 
apsikabinu ją ir pradedam abudu verkti, 
abudu dejuoti...

♦* *
Kas tai vėl pradėjo belstis. Aš pašo

kau, dairausi — vienų-vienas savo kam
barėly sėdžiu prie knygos.

NAUJIENOS
I Tik dabar plačioji motei 

Da moterų šuva- publika pradeda apie jį p

ziavimu.
Haagoj (Olandijoje) irz 

Berne (Šveicarijoje) įvyko 
veik tuomi pačiu laiku mo
terų suvažiavimai. Pirma
me suvažiavime—Haagoj— 
dalyvavo buržuazijos mote- i 
rįs, antrame — Berne — so
či j alistės. Pirmame suva
žiavime delegačių buvo

dabar plačioji moterų! Mėnesini ] mokesčių 
_ " Ja“ ka po 25 .

tirt. Įgauna
I Štai “Laisvei” pranešama Pereit
i*
nais Lietuvaičių Kliubas jau 
svarstė 
prie P 
jimo.

Korespondentas J. S.
SO • , į . W v. J W VA. 1 V. V. A W1,

Balandžio 8 d., 'Lietuvai-'skaičius vis didinasi 
čių Kliubas turėjo savo mė- žengia laisvės ir 
nosinį susirinkimą. Iš šio ,keliu pirmyn.

# negu antra-:ju susirinkimo reikia pa- 
Apie pirmą suvaziavj- minėti šiuos svarbesnius 

žingsnius.
Išrinktas nuo Lietuvaičiu

mo- jūsų tos “garsios” organiza- 
r ligoj pašelpos cijos sktaitlius nyks, o mūsų 

.0 į savaitę. dauginsis. Man rodosi, kad 
s metais buvo pa- laikui bėgant ir jūs ateisite 

iš Rochester, N. Y., jog te- rengus pikniką ir šiemet pas mus. Taigi bereikalo* 
nutarė rengti ir net dieną jūs dabar taip smarkiai ko- 

apie prisidėjimą pasiskyrė. Taipgi draugys- vejate prieš šviesą ir tiesą.
rogresyvio Susivieny- tė turėjo surengus ir pra-1 

kalbų. I
“Birutės” draugystė gy-, 

Įvuoja gana puikiai, narių! 
J ir ji' 
progreso

užbaigti žmonių skerdynę.
Tačiaus, nežiūrint to pa

viršutinio panašumo, abudu 
tuodu suvažiavimu ' 
kita toli gražu nepanašus.

Tosios moterįs, kurios su-| "L j 
važiavo Haagoj, prisilaiko 
tos nuomonės, kad jųjų bal
sas būsiąs išklausytas tiktai 
todėl, kad tai yra “moterų 
balsas”. Josios mano, kad 
kareiviai vyrai paklausys 
karštų paraginimų liauties, 
kariavus tiktai todėl, kad 
vyrai visuomet nusilenkia 
prieš moterų maldavimus..

Panašiai protauti — reiš
kia daryti didžiausią klaidą. 
Josios užmiršta vieną ir pa

tik einu, ar ką veikiu — viskas mą nesise-Yį svarbiausi dalyką — ne 
ka. Rodos aš tam dievo ir sutvertas, kad visos moteris priešingos šiai 
visas pasaulio nelaimes ant savo pečių neš- ^?rei ,r ne VIS1 vYra> stoja 
ti. Šitai kad ir šitos kazyros (išima iš ki-ll,Ž' Yra moteni, ku- 
sumaus ir rodo kazyras), kurios visuomet lijos sufragistgs net neat. 
man prigelbedavo išvilioti iš pusgalvių cen-iSiuntė atstovių Haagos su- 
tus. Ir jos pradėjo man nebetarnauti. Gal važiaviman — todėl kad jos 
jūs netikit, todėl paklausykit, aš jum tą 
prirodysiu faktiškai, kaip man atsitiko. 
Vieną kartą nueinu į smuklę, sakau, tuom 
šventu vandenėlių nuplausiu savo suvytu
sią širdį ir prie progos gal pamatysiu savo 
rūšies draugų, su kuriais galėsiu kiek pa
lošti iš pinigų. Tuojaus ant drąsos išme
čiau apie porą baltakių, bučiau gal gėręs ir 
daugiaus, bet pinigų mažai turėjau, o antra 
ir tuos pačius čėdijaus, kad pakazyruoti. 
Todėl atsitraukiau nuo “baro” toliaus ir 
dairausi. Ogi štai žiūriu — du mano drau
gai čion beėsą. Na, vyrai, sakau aš juo- 
dviem, gal eisime kur iš pinigų pakazy
ruoti?

“Palauk” — juodu sako, — dar išsiger- 
kime gerai”.

Išgėrėme gerai ir einame visi į vieno kaTbėjo‘ varde 'milijonų mm 
lietuvio stubą. Sutikę šeimininką paklau-. terų iš darbininkių klesos. 
šiam ar neduotų kambarį, kuriame būtų ga
lima palošti iš pinigų? Šeimininkas ant to 
sutiko ir leido į savo skiepą, (mat ten sau
gi vieta nuo policijos).

Męs, gavę vietą, tuoj parsivežėm apie 
porą bačkų alaus, na ir pradėjom savo 
darba.

Pakazyravus mums 
laiko, žiūriu, kad pas mane pinigų jau ne-1 
bėr, kaip iššluota, (išverčia kišenių). Mat,1 
visus prakazyravau... Tada sakau: po šimts 
cibukų, kas reikia daryti? Ogi žiūriu, kad 
turiu laikrodėlį (žiuri į laikrodėlį). Už- 
stačiau ir ta ir vėl kazyruoju. Bet kaip be
matant ir to netekau. Ir likaus išmestas 
lauk. Na ar dar reik nelaimingesnio su
tvėrimo?

Antrą kartą susidėjęs keletą dolerių 
vėl einu į tas pačias vietas, ar ne pamaty
siu savo draugų. Ant giliukio vėl juos ra
dau. Na, susitarę ir vėl nuėjom kazyruoti, 
bet šį kartą man pasiutiškai sekėsi. Išlo
šiau ne mažai pinigų, ir jau rengiausi pa
likęs savo draugus sprukti per duris lauk.

Kaip štai pajutau kietą ranką ant savo 
sprando, kuri trenkė mane į žemę ir atėmė 
visus mano iškazyruotus pinigus ir, į užpa
kalį įspyrę, išmetė lauk.

Na ir ką nelaimingas aš galiu daryti? 
Policijai negaliu skųsti, nes ir mane gali į 
šaltąją paimti, turėjau taip praeiti. Ir vėl 
kita nelaimė — dažinojo apie tai “šmėkla”, 
socijalistai, mat ir mano vardas figūruoja 
socijalistų knygose ir parašė apie mūs ne- 
morališkus darbus į laikraštį.

O, nelaimingas aš sutvėrimas...
Judošius.

NELAIMINGAS KAZIRNlhKAS.
(Monologas).

(Kambarys mažas, surūkęs, buteliukų 
alaus matosi pakampiuose. Jame pasirodo 
viduramžis žmogus, su akiniais ir, smarkiai 
rankomis mosuodamas, pradeda kalbėti).

Ak, nelaimingas aš sutvėrimas! Kur

RUMFORD, ME.
8 d. balandžio, 5 vai. ryte 

mergrina S. P. išgėrė nuodų, 
norėdama nusižudyti. Gas- 
padinė, pas kurią ji gyveno, 
išgirdo mergaitės nepapras
tą alsavimą, įbėgo į kamba
rį ir rado ją besivoliojančių 
po kambarį. Tuojaus pa
šaukė daktarą ir nuvežė li- 

.goninėn.
Ar ji išgis, ar mirs — nė

ra žinios. Dabar žmonės vi
saip pasakoja: vieni sako, 
kad mergaitė sirgus ir dak
tarai liepę važiuoti kur ant 

į tyro oro ir gydytis, bet ji 
'neturėjus pinigų, tai suma- 

, . Jnius nusižudyti, kiti pasako-
angą n mylėjus vaikiną ir

kalbos. Reikia priminti, i 
kad tame kalta ir vakaro ve-'
triukšmą kelti. Žmonių už- Paskaityti prie ka-
silaikymas irgi blogas: ne- Pykstu aukos. I. B.

10 d. balandžio N. P. P. š. 
i merginų draugystė parengė 
i vakarą su perstatymu vei-

suvažiavi- j<Įįu|)0 delegatas į Lietuvos'
rknūnnnčĮŠclpimo Fondo Vietinį Ko-!...............

mitetą. Skaityta^ atsišauki- ,pa]ų “Salemono Sapnas” ir* 
“Dėdė atvažiavo”. Pirmąjį 
veikalėlį* atlošė gana gerai 

jir kaip nuo darbininkų, tai 
Inegalima geriau nei reika- 

. Antrą veikalėlį lo-

notas į moterų draugijėlės.
Lietuvaičiu Kliubo nare• • -te-4 i V VV » VV I VI H -A. X. L k v t KJ JL 1 A tej

vienas 1'dalyvavusios susirinkime iš-

. Yra moterų, ku
rios nori karės. Štai Ang-

mano, jog dabar metas ka
riauti, o ne šnekėti apie tai
ką. Francijos buržuazijos 
moterįs, lygiai kaip ir vyrai,

rę. Tas pats yra Vokietijoj 
ir Rusijoj. Todėl tai Haa- 
gos suvažiavimas jokiu bū
du negali kalbėti visų mote
rų vardu. Jeigu jisai to ne
paiso, tai tas tik parodo, 
kad suvažiavimo vadovės 
pražiūri stambiausius gyve
nimo faktus.

Kas kita Berno suvažia
vimas. Jame dalyvavo so- 
cijalistės moterįs iš Vokieti
jos, Francijos, Rusijos, An
glijos, Šveicarijos ir Olandi- 

Ijos. Jų buvo tik 28, bet jos

ė, kad gerai prisidėti'lauti.
t- 4. 4.’ šiant įvyko klaidų. x
;nutarta saukti sekantį susi- džiui, kada reikėjo eiti pei 
rinkimą per atvirutes ir jei- duris> tai per : 
gu susirinkimas sutiks, tai j ]iekui*iu aktorių nesigirdėj 
Lietuvaičių Kliubas prisidės pa]bos Reikia

Geistina būtų, kad susilie
jimas įvyktų, nes tik susi
dėjus vienon didelėm orga- 
nizacijon, galima daug kas 
nuveikti.

Hartford, Conn., kaip 
mums praneša, taip-pat no
rima sutverti kuopą Progr.' 
Sus. Hartfordiečiai reika-. 

ilavo iš “Laisvės” štabo kal
bėtojų.

Man rodosi, kad greičiau
kuri dalcido publikai !lus P'.1’1”0.’.' Priežastis ir ga-

Lietuvių Moterų Progre- 
apie šyvio Susivienyjimo G-ta kp. 

savo mėnesiniame susirinki-

tt.
Žmonių susirinko 

|150. Bet reikia pasakyti, 
;kad atėjo tik tie, kurie tru- me 11 d. kovo įnešė, kad vi- 
iputį daugiau supranta apie sos knygelės, kurios gautos 
naudą tokių vakarų, 
tųjų katalikų visai

Karš- mainais už Susivienyjimo iš- 
nebuvo. leistas knygeles, būtų duo-• v V Į *• te Vte V VA * te K-te » te %. V A te * V r. / UA ’ ' > • * V te ' • J J te^te tezte v

Męs pasiuntėme tą reika- q ga| jje jr neturėjo, damos narėms dykai, jeigu 
lavimą draugei M. Al. kiče- -jje užimti kitokiais da- jos išbuvo paskirta laiką 
llermim. Jlykais. ~ ~ \---------------
__Kajp gircteties,- tai irjparašė korespondenciją nu-i -i • — n • i i V i

Kada J. R. Pušinis (kokį? Red.).
Jei nors viena kuopa be-• i j ąt mt • x aa vi j ** uvi livro vislia nuuua mu’

Binghamtone, N. Y. norima rodinėdamas jų blogus dar- gyje 40 dienu parems ši įne- 
nroioii c?i i ei no v i n ri cn v m iri. , • •• _ • *.1 v ou v vi t *■arčiau susipažinti su veiki
mu Progresyvio Moterų Su- 
sivienyjimo.

Iš to visko matyt, kad da
bar L. M. P. S. pradeda sek
ties.

ŽINIOS

bus, tai jie norėjo jį sumuš-išimą, tuomet bus leidžiama 
ti, bet pabijojo, kad nereik-itas klausimas viešam apkal- 
1 v 12 . ♦ • 1 • . — . 1 • 1 M _ • • •tų šaltojoj atsisėsti.

Viską Žinąs, v v

MINDEN, W. VA.
Nors visur moteris tam

sios, visur jos atsilikę nuo 
vyrų, bet vargiai kur taip 
smarkiai kovoja prieš ap- 
švietą, kaip pas mus. Jeigu 
atsiranda moteris, kuri pra
deda laisviau mąstyti, lan-i 

’"’Į, j 
j moteris stačiai' 

pradeda tokią ypatą bom- Į 
Mat, jos nori,

bėjimui.
L. M. P. S. A. sekretorė 

K. Petrikienč.

Svarstydamos dalykus, jo
sios visai nestatė klausimo ■ 
taip, kaip tai paprastai da-! 
ro buržuazijos moterįs, jo
sios nekalbėjo, būk gyveni
mo blogumai pareina nuo 
vyrų, o visi gerumai nuo 

| moterų. Josios pasakė, kad 
apie 3 valandas moterįs darbininkės turi ko

voti už taiką išvien su vy
rais darbininkais, nes jie 

1 taip-pat nori taikos. Ta ko
va prives prie susikirtimo 
su Kapitalistų klesa, kurioj 
juk yra ne vien vyrų, bet ir 
moterų.

Pirmojo suvažiavimo bal
sas, kviečiąs prie taikos, ne
gali turėti pasekmių, nes pa
prastai šiandien valstybių 
vadai nesivaduoja santimen- 
talizmu.

Antrojo suvažiavimo bal
sas gali turėti pasekmes, 
todėl, kad po tais suvažiavi
mo nutarimais gali drąsiai' 
pasirašyti kiekvienas darbi
ninkas —• vyras ir moteris, 
— o jie juk ir sudaro tą vie
nintelę spėką, kuri priešin
ga karei.

Ar pakaks tos spėkos, tei
singiau, ar pavyks ją suor
ganizuoti, tai jau kitas klau
simas.

JERSEY CITY, N. J.
Iš moterų judėjimo.

Balandžio mėnesy sukako
metai laiko, kaip susitvėrė kytis ant viešų susirinkimų 
moterų draugystė “Birutė”, tai mūsų

Jau daug metų praslinko, į 
kaip šiam mieste gyvuoja barduoti. 
vyrų draugystės, bet apie kad visos mūsų miesto mo-. 
moteris nesirūpino.

Vieną vakarą L. S. S. 59 sumestų po keliatą centų, i 
kuopos.susirinkime buvo pa- gautų alaus ir begerdamos,' 
keltas klausimas, kaip mo-įimtų plakti savo ilgais liežu-i 
teris pritraukti prie Są- viais kiekvieną, kas tik pa- j 
jungos, arba sutverti mote- sipainioja po akių.
rų organizaciją, kurioj jos Sesytės, man rodosi, kad. 
galėtų darbuotis. Apsvars- jūs to nesusilauksite. Man' 

rodosi, kad diena už dienos

M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ “MOTERIS** 

ir jos ekonominis pa
dėjimas.

I. Perversmas moteriea 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijini* 
gyvenimas.

i - . . . - .------ , III. Moteris ir vaikų auk-
|terįs susieitų į vieną stubą, įėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 Amstel Boul,

Iš veikimo Lietuviu Mo
terų Pro gresy visko 

Susivienyjimo.
Lietuvių Moterų Progre- 

syviškam Susivienyjimui vis 
labiau pradieda sekties.

• čius tą dalyką, kuopa nuta-
• re sutverti moterų pašelpi- 
1 nę draugystę ir tam tikslui

paaukavo iš savo tarpo ke- 
liatą dolerių ir varde mote
rų surengė prakalbas. Kal
bėtojais buvo Jukelis ir M. 
Račiute-Herman. Jau lai
ke pirmų prakalbų buvo' 
parduota literatūros.

Nors kuopa buvo nutarus! 
tverti pašelpinę draugystę,! < 
bet čia tūlos draugės prade-' 
jo agituoti, kad sutverus , 
Lietuvių Moterų Progresy- 1 
viško Susivienyjimo kuopą. 
Bet tas pasirodė negalimu. I < 
Tuomet aš pradėjau suraši- 1 
nėti tas moteris, kurios no
ri pašelpinės draugystės ir < 
paėmiau* nuo jų mėnesines 
mokestis.

Kada jau susirašė neina- < 
žas skaitlius, buvo sušaukta , 
mitingas, išrinkta komite- < 
tas ir paskirta draugystei 
vardas — “Birutė”, kuri ir; , 
dabar gyvuoja. |«

“Birutės” draugystė pri- Į1 
klauso prie Sąryšio drau- J 
gysčių ir turi 50 narių. Iš- < 
syk draugystė buvo silpna ] 
ir tankiai keistai pasielgda- I 
vo, bet dabar jau pradeda s 
tobulintis ir turi savo kon- j 
stituciją. Susirinkimus ir- j 
gi tvarkiai veda ir nereika- i 
lauja vyrų pagelbos. t

PASINAUDOKITE
PROGA!

Per visą RCRir/ės mėnesį “Kovos” 
prenumerata per-pus nupiginta, te

Naudokitės proga ir užsisakykite 
“Kovą” tik už vieną do’erį metams.

Tasai nepaprastas manifestas su
teikiama iš priežasties “Raudonosios 
Savaitės”.

Praslinkus gegužės mėnesiui, pre
numerata vėl bus $2.00, todėl nepasi
vėlinkite.

Užsirašykit pats ir dar paraginki
te savo draugus užsisakyti “Kovą”, 
tą didžiausią ir geriausią darbo žmo
nėms laikraštį.

Adresas

229 N. Gth St., Philadelph
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HOBOKEN, N. J.
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BERISSO, F. C. S. 
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“žymus veikėjas
Iš kur tai atsibaladojo ne

pažįstamas lietuvis, pasiva
dino Stepuku iš Panevėžio,

Kad nesuklaidinus skaity
tu riu pasakyti, kad 
s pelnas buvo skiria- 
Lietuvos Gelbėjimo 

o ne Lietuvos Šelpi
ant 500 

50 įžangos

amatas. Darbai
Atsirado minios
Tai vienur, tai

kilnaus ir gero. Koleik jis,Šukio ir tt 
neturėjo karčiamos ir u * 
darbiavo laivų prieplaukoj 
tai tuomet jam dievas 
bažnyčia tiek buvo reikalin-'gystės 
gi, kiek šuniui penkta koja, i prakalba, išgyrė vietos lie 
tik pastaruoju laiku, kuo-į tuvius ir pasakė, kad tuo

Neveltui senų žmonių pa- 
rlė sako: “Jei kiaulė turė- 

moniją 
Šis prilyginimas 

tinka mūsų 
am sa-

tų ragus, tai visą 
išbadytų" 
gana puikiai 
tautiškai-katalikiš 
liūninkui ponui I 
jis turėtų galę ir būtų jam 
daleista, tai vienu rankos 
mostelėjimu išnaikintų vi
sus sccijalistus, nes taip 
šiauriai j's ant jn yra įpy
kęs! Ir kaipgi čia ant jų 
nepykti, kadangi nei vienas 
iš tu “nedaverkų” - :

voro. .
tikėjimas pavelija nuo žydo 
vogti.

Gėda

eityje nesiliaus kelti pana 
šias intrigas, šmeižti ii 
drabstyti purvais niekuo ne 
kaltus žmones, tai bus įvar 
dytas viešai ir tuomet 
pamatys, kas jis yra 
paukštis.

Kada
Kiaulėnas-Krakus, tai mūsų 
tautiškai-katalikiški laik
raščiai pastatė jį didžiausiu

kurie to laik- Ūkiška skraiste, tai ir pra- darbo.
dėjo neva lankyti bažnyčią chorą ir
ir nudavinėti, būk tai
esąs karštu ir dievobaimin- visuomet jų mokytojas gir-
gu kataliku. į tas. Paskui mūsų veikėjas

BALTIMORE, MD.
31 d. kovo I. W. W. unija 

ir “D. Balso” bendrovė pa
rengė prelekciją. Skaitė 
“D. B.” redaktorius J. Lau
kis temoj “Kaip įsikūrė pa
saulis?” Nors ir plačiai bu
vo išgarsinta, bet publikos 
susirinko mažai. Po prelek- 
cijos buvo klausimų, ant ku
rių prelegentas atsakinėjo. 
Atsakinėjimai buvo labai 
painus ir be nuoseklių išve
džiojimų. Paduotieji klau
simai irgi keisti buvo. Pa
vyzdžiui: Kurilaitis užduo
da klausimą: “Koks skirtu
mas tarp vyro ir moters, ir 
kodėl moteris ilgiau gyvena 
už vyrą ir esti dailesnė?” 
Ir daug panašių klausimų 
buvo paduota, apie kuriuos 
ir minėti neapsimoka. Beje, 
vienas užklausė, kaip reikia 
elgtis, kad žmogus liktųsi 
nemirtinu, tai prelegentąs 
liepė nevalgyti mėsos, kvie
čių, negerti ir tuomet gali
ma būsią gyventi tiek, kiek 
tik panorėsi 
mas daugiai 
gas.

daktorium. Chicagos “Ka- 
įkas” N. 67 vadina jį redak- 
jtorium Worcestery išei
nančio laikraščio. Tiesa, 
“Ka-kas” neva perduoda 
New Britaino policijos virši
ninko žodžius, bet, mato- 

|mai, ir tas viršininkas tiek 
(supranta dalykų stovį, kiek 
“Ka-ko” redaktorius.

Kada Kiaulėnas pribuvo 
iš Lietuvos, tai ir savo pa
vardės nemokėjo pasirašyti. 
Pagyvenęs Montelloj, nuėjo 
išsiimti pirmų pilietiškų po- 
'pierų, bet ir tuomet nemo
kė/ net savo pavardę pasi- 
(rašyti. Miesto sekretorius 
'nepriėmė nuo Kiaulėno apli
kacijos ir liepė eiti į vakari
nę mokyklą, o kaip pramoks 
rašyti, tuomet ateiti išsiimti 
pirmas pilietiškas popieras. 
Kiaulėnas taip ir padarė. 
1910 metais nuėjo ir išsiėmė 
pirmas pilietiškas popieras. 
Paskui jis taip ir trankės, 
nesimokino ir nieko neveikė 
ant visuomeniškos dirvos. 
Sykį bandė eiles deklamuoti, 
bet ir tas nepavyko, nes vi
sai iškalbos neturėjo.

Taigi bereikalingai sako
te, kad Kiaulėnas buvo koks 
ten vadas ir veikė ant visuo
meniškos dirvos.

Pavasaris.

patikėjo tokiam 
Jis griebėsi už 
Tuojaus sutvėrė 

pradėjo mokinti, 
jis Kada dainininkai susirenka,

SPECIJALIšKAS NUPIGI
NAMAS ŪKIŲ LIETU

VIAIS APGYVEN-
TOJ VIETOJ.

78 akrai geros, lygios že
mės, tiktai 3 mylios nuo 
miestelio ir viena mylia nuo 
mokyklos ir kelias į mokyk
lą ir į miestą geras. Puikus 
sodas, 57 medžiai, namas 
16x24. 10 akrų ariamos že
mes. Kaina tiktai $2,000. 
Pusę reikia įnešti, o likusią 
sumą išmokėti per 5 metus. 
Nepraleiskite progos
Grimmer Land Company, 

1286 Milwaukee Ave.,
Chicago, HL

Antroj dienoj Velykų so
cijalistų kuopa parengė va
karą su perstatymu veikalo 
“Petro Laidotuvės” ir links
minosi kodailiausia. Neku- 
rie tautiečiai ir katalikai ir
gi parengė “vakarą”, tik ne 
svetainėj, bet ant gatvės ir 
sulošė dramą “Peštynės ir 
šaudymasis”. Lošimas pa
vyko labai gerai. Kada pri
buvo policija, tai vieną “ak
torių” nugabeno ligonbutin, 
nes, sako, kulka į kaktą at
simušus,—kitą į belangę, o 
gabesnieji spėjo pabėgti. Su
žeistasis yra lietuviškas bo
selis, kuris “darbuojasi” ant 
tautiškos dirvos, naikinda
mas socijalistus.

Kunigo žentas.

kuopą ir įsteigęs knygyną 
vertės $500; susipažįstąs su 
visais Sąjungos veikėjais ir 
esąs geras draugas Juozo 

;. Atvažiavęs į 
(Argentiną šviest lietuvius ir 
pradėsiąs drabuotis.

| Laike “Vargdienio” drau- 
3 susirinkimo pasakė

MASON CITY, IOWA.
P aga 1 su ska i ty m ą 1915 

metų, miestas turi gyvento
jų 17,221. Lietuvių yra ne
mažas būrelis. Sugyvena 
gražiai.

Laikraščių pareina viso
kių, galima sakytie, kad čia 
lietuviai linkę prie skaity
mo.

JŲ STREIKAI.
17 d. balandžio sukako ly

giai 2 metai, kaip kriaučiai 
užbaigė generališką streiką. 
Streikas tęsėsi 12 savaičių 
ir užsibaigė darbininkų lai
mėjimu.
Streikui užsibaigus, kriau

čių sąlygos buvo pusėtinai 
geros. Kavalkinis darbas 
buvo panaikinta, dirbta nuo 
dienų, nedaugiau, kaip 50 
vai. savaitėj. Išnyko taipgi 
ir viršlaikiai. Užmokestis 
buvo taipgi vidutiniška.

Tie geriejie laikai tęsėsi jie 
apie metus laiko (1913 ir 
pradžioje 14 m.). Tame 
laike bedarbių visiškai nesi
matė, dirbo visi, kas tik no
rėjo. Reikalavimas darbi
ninkų buvo ū 
kad prie jų pristojo pusėti
nas SkaitUuS H- U. < >-
kų kriaučių. Rašėsi į uniją 
kalviai, šiaučiai, mašinistai 
ir kiti. Kriaučių amatas pa
kilo, todėl daugelis šliejosi 
prie jų, kad užtikrint 
geresnį duonos kąsnį, 
siems tada buvo gerai, visi 
džiaugėsi, kol buvo geri lai-

KI EK VI EN AI MOT ER EI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistas Moteriškų Ligų.
<14 E. 50th St.. New York

O El SO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p« 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nekėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

D R. J. LIPMAN
314 E. 50th St.. NEW YORK.N.Y

Kalbamo lietuviškai

MINDEN, W. VA.
4 d. balandžio L. S. S. 218 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. Stasiulevi
čius iš Philadelphia, Pa. 
Kalbėtojas aiškino apie 
krikščionybės išsivystymą, 
kaip dabar ji gyvuoja ir 
jos vadovai elgiasi; paskui 
aiškino apie socijalizma. Bu
vo ir deklamacijų. Kalbė
tojas publiką užganėdino. 
Žmonių buvo nedaug. Mat, 
pirma diena Velykų, tai 
daugelis^ mėgsta Kristaus 
kraujo už lūpos užsipilti. 
Taipgi buvo ir šermenįs,tai 
dauguma ten praleido visą 
laiką.

Dalykas štai kame. Nuo vaikščiojimo gegužinės, mi- 
draugystės baliaus liko pel- tingas atsibus 29 d. balan- 
no $45.00 ir J. Pocevičia džip vakare, 1010 So. Main 
aukavo $1.00. Viso gi $46, St. Pradžia 8 vai. vakare, 
kuriuos ir pasiunčiau Lie-,Visi nariai privalo atsilan- 
tuvos Gelbėjimo Fondui per 
“Lietuvos” redakciją. (Žiū 
rėk atskaitų “Lietuvos” N8

kurių gal nei 
neskaito tų 

Čia reikalas y-

gu kataliku
Tai tiek šiuom kart apie pradėjo kitokiais nelegališ- 

tą žmogų. Bet jei jis ir at- kais darbais užsiimti ir,“ap- 
švietęs” draugystės kasą, iš
važiavo nežinia kur.

Taigi pranešu ir kitų 
miestų lietuviams, kad apsi
saugotų nuo tokio “švietė
jo”, kuris rūpinasi ne vi
suomenę šviesti, bet jos ki- 
šenius. Be to žingeidu ži
noti, ar ištikro L. S. S. S. A. 
buvo toks veikėjas ir ar da
lyvavo 19 kuopoj? Taipgi 
jis rvrėsi, jo" buvęs M. Pet
rausko pagelbininku ir ge
rai "Mis chorą vesti.

Beie, tūlose vietose vadi
nosi S. Eidrigev;č.

Kaštonas.
Nuo rod. — Kiek mums 

Žinomo 
v o

mas
Fondui 
m o Fondui, nes ii 
plakatų ir ant 
tikietų buvo pasakyta, kad 
pelnas skiriamas L. G. F. 
Tokiu būdu vietos L. š. F. 
komitetas nieko bendro ne
turi su tais pinigais.

Į draugystės balių atsi
lankė apie 200 žmonių ir 
kaipo žmonėms, taip muzi
kantams ir salės savininkui 
buvo sakyta, kad visas ba
liaus pelnas bus skiriamas 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 
Taip ir pasielgiau—išsiun
čiau ten, kur buvo paskir
ta, o ne taip, kaip C. Shi- 
lingas rašo.

Šv. Jurgio Kareivio drau
gystės buvęs sekretorius

J. II. Alikonis.

WINNIPEG MAN., 
CANADA.

Išgirdę, kad visur renka- 
aukos nųkentėjusiems

prezidentu pašelpines drau- 
L. K. Mindaugio So. Broo- 

1’lizinas, pabėgę 
o 9 d. 1915 

iš draugystės bankos $300.00. 
išdininko $75.00 ir dingo. Jis 

turi men- 
balzganus plaukus, nuo kaktos 
plikas. Veidas apskaitas, pil- 

Išveizda balta, bet ne aiški, 
nuo gėrimo, tiesa pa- 

Augščio turi 
pagal savo augštį at
gal sverti apie 208 

amato yra karpenderis, 
Kalba lietuvis- 

enkiškai ir angliškai, bet visas 
tankiai vartoja (ho, Sure, 
Tarnavo keletą metų Suvie- 

Valstijų kariunmnėj. Ka« 
apie jį praneš, tas gaus $10. 

prireikėtų jo aiškesnių fo- 
informaeijų, arba kitokie 

jo, meldžiame kreip
ei uo adresu: 
Vidžiūnas,

387 — 3rd z\venue, 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone 4203 South.

Nei vienoj 
tmn bloga
Todėl, da

bar. kada darbininkai dirbs 
bp unijos, jn padėjimas bus 
blogesnis, negu vergų.

K’t^s kriaučių firmos pa- kovos 
csnkė Tnlbot. Viena iš tų riais” 
“Leopold Morse and Com- tės ir

moka vogti. Mūsų kunigė- 
ini irgi pasakojo savo para- 

pijonams nežiūrėti i kunigu 
darbelius, bet tik klausvti, 
ką i’e šoko. Bet jeigu atsi
randa tokių, kurie nradeda 
ir kunio-elin darbelius per- 
krntineti, tuomet jie visu 
smarkumu užsipuola, ant tu 
žmonelių ir nradpda juos 
plakti už netylėjima.

' Buvę 
' gystės 
I klyne, N. Y. Joną 
pereitą pėtnyėią, baland 
paėmė 
o nuo 
yra apie 40 metu senumo 
kus 
kiškį 
n as. 
išrodo išpurtęs 
traukia rudį ir degtinę 
apie‘6 pėdas 
rodo storas i 
svarų 
dirbo prie strytkarių 
kai, \ 
blogai 
jes). 
nytų 
mums 
Jai kam 
tografijų 
dalyko kas link 
ties j komitetą, 

Maliauskas ir

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

K. SIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

22o Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

A P T I E K A

MONTELLO, MASS.
Mūsų kunigėlis per pa

mokslus ir vyčių sorkinin- 
kai per savo prakalbas nuo
latos plūsta socijalistus, būk 
jie nedorai elgiasi. Mat, so- 
cijalistai neina išpažinties 
ir neduoda save už nosies 
vedžioti, per tai jie ir nedo
rėliai. Bet kaip “dorai” pa

is tu “nedaverkų” - raudo- sielgiajiekurie katalikai, tai 
nųjų neateina ir nenrageria nei vyčiai, nei kunigėlis ne- 

kruvinai uždirbtu cen- pamini.
tų jo tautiškai - katalikiškoj i Su bato j prieš Velykas bu- 
karčiamoj! Užtat žmogelis vodidelė audra ir pūga.Snie- 
kovnja ir deda visas savo go prisnigo apie pusę arši- 
pastangas, kad kain nors iš- no 
vengus to pavojaus, kuris su vežimu truktų ir užėjo 
gresia iš raudonųjų nusės, pas vieną kataliką pasišildy- 
T<k vien naila, kad visas jo ti. Kada žydelis įėjo į stu- 

būdas su “rau^nnni- bą, o vežimas liko ant gat- 
remiasi ant melages-,vės, tai nekurie katalikai ir

nuo kavalkų. Jie pasiprie
šino tam, nesutiko ir apskel
bė streiką. Šioj kompanijoj 
išimtinai dirbo visi beveik 
lietuviai, išskiriant keliatą 
italų ir žydų. Nesnėjo lie
tuviai išeiti į streiką, tuoj 
kompanija nradėio 
zuoti streiklaužius. Lietuvių 
vietas pradėjo užiminėti ita
lai ir žydai. Streikas ir po 
šiai dienai dar tebesitęsia, 
t • tšnukfns nuo 24 d. gruo
džio pereitų metų, bet pra- 
Immėcas, kadangi neturi ką 
veikti nei patįs streiklaužiai, 
visiškai nėra darbo. Rasta- 
ramjam laike, kain teko pa
tirti. lietuviški Talboto kon- 
traktieriai atleidžia italus ir 
žydus ir priiminėja dalį lie
tuvių.

Talbot komnanija buvo 
viena iš atkakliausiu firmų 
Bostone, kuri tiesink smau
gė darbininkus 
firmoj nebuvo 
dirbt kaip čm

kiaus padaro ir jam pačiam 
nelabai malonų įspūdį.

Ant kiek melagingi to 
žmogaus argumentai prieš 
socijalistus, tai parodys kad 
ir šis atsitikimas: mėnesis 
laiko atgal, laike D. L. K. Algirdo draugijos susirinki- išnešę antjou vertes ta- .aviej.j menesiu mu 
mo, jisai pakėlė didžiausį voro. Matomai, katahkiskas, sų kasienus nieko 
lermą prieš socijalistus— 
nurodinėjo, būk 59-ta L. S. 
S. kuopa neturi savo čarte- 
rio ir kuomet prisieina 
jiems rengti kokis vakaras, 
visuomet pasivagia čarterį 
tai D. L. K. Algirdo drau

gijos, tai S. L. A. 71-mos 
kuopos. (Nors tasai žmo
gelis ir pats kitados priklau
sė prie 59 L. S. S. kuopos ir 
gerai žino, kad kuopa turi 
nuosava čarteri ir svetimu 
nereikalauja). Ir griežtai 
reikalavo, kad iš dr-jos ko- 

|miteto būtų prašalinti visi 
(socijubstai. (Mat, minėtoji 
'draugijoj veik visas komite
tas iš socijalistų susideda.).!
Ir, suprantama, draugija, 
išgirdusi tokius užmetimus, 
priversta buvo paskirti ko
misiją ištyrimui,ant kiek tie 
užmetimai yra teisingi. Ir 

(štai, laike paskutinio drau
gijos susirinkimo galutinai; 
paaiškėjo, kad viršminėtai 
kuopa turi savo čarterį, ku-1 

iris, išimtas 1906 metuose ir 
niekad nėra rengusi jokį pa- 

isilinksminimo vakarą po 
i svetimu čarteriu. Čia žmo
gelis užsipelnijo nuo dr-jos 
gana aštrų papeikimą ir ne
galėdamas visą tą pernešti, 
pakilo nuo sėdynės ir, krai
kydamas savo kreivąsias a- 
kis, apleido susirinkimą.

Negana to, jis buvo ir te
bėra didžiausiu priešu rinki
mui aukų nuken tėjusiems 
nuo karės ir kuomet buvo 

! renkamos aukos, tai netik 
ikad pats ir visas jo štabas 
1 neaukavo nei supuvusį cen
tą, bet dargi kolek.tp ’ius 
išvadino vagimis ir kitokiais 

komplimentais. 
, kad 

per jo “užtarimą” valdžia 
uždraudė 59 L. S. S. kuopai 
statyti scenoje veikalą “Ku
nigo Gramulos Raštinyčio- 

nes uždraudimo dienoj 
jis lankėsi policijos stotyje, i

Dabar gal tūli pamislys,! pasisakė esąs Lietuvių Soci- 
kad jis yra karštu kataliku, jalistų Sąjungos Amerikoj 

narsiai kovoja narys ir žymus veikėjas, su- 
prioš pirmeivius? Nereiks tvėręs Brooklyne L. S. S. 19 
jam tų baikų! Jis yra na 
turališkas laisvamanis, ku

ROCKFORD, ILL. 
Pranešimas.

. ___  , _ Lietuvos Sūnų ir Dukterų
doleriai sų miesto korespondencija/ draugystė laikytame susi- 

kurioj C. Shilingas nurodi-, rinkime 4 d. balandžio nuta- 
" *", būk šv. Jurgio Karei- rė dalyvauti gegužiniam ap- 

vio draugystės sekretorius vaikščiojime, kurį rengia
DRAUGAMS Iš MASSA

CHUSETTS.
Man labai nesmagu, jog 

>er “RaudonąjąSavaitę” ne
galėsiu būti Bostone ir apie- 
linkėse. Juo labiau nemalo
nu, kad kaip kur jau ir gar
sinta apie mano prakalbas.

Meldžiu nekaltint tame 
Mass, rajono, valdybos, nes 
aš jai buvau pažadėjęs ap
lankyti bent keturias kuo
pas. Visa nelaimė tame,jog 
daktaras man griežtai už- 
draudė tūlą laiką prakalbas’clothing’Workers, bet atva- 

žiavę ponai iš Bible House, 
t. y. senosios unijos, viską 
suardė. Tuoj pradėjo jie or
ganizuoti streiklaužius. Vi
s' bedarbiai ir buvę streikie- 
riai nuėjo dirbti. Pirmiaus 

BOSTONO KRIAUČIAI IR dirbtuvėj dirbo italai ir žy
dai. Iš oOO kriaučių, vos te
dirbo ar 10 lietuvių. Išėjus 
jiems streikan, dalis lietu
vių Talboto streikierių pra
dėjo užiminėt jų vietas, sa
kydami, jeigu italai užėmė 
’-'lūs vietas ir sulaužė strei
ką, tai męs einame ten, kur 
gauname darbą ir dirbame. 
Turėdamas liuoso laiko, nu
einu pažiūrėti pas dirbtuvę, 
kaip ištikro ten yra. Tiesa, 
streiklaužių yra, bet dau
giausia žydų ir italų, lietu
vių apie 30. Atkalbint juos 
nuo darbo sunku, kadangi 

še vr a i ” streiklaužį au j a. 
Bet keisčiausia tas, kad pa
skutiniu laiku patįs strei- 
kieriai nepikietuoja. Gal pa
tįs nuėjo dirbti?

Buvo rūgojama ant lietu
višku sociialistiškų laikraš
čių, kad jie nesirūpina šiuo 
streiku. Aš pats kiek pir
miau pranešiau, kad strei
kas tebesitęsia, kogi dau
giau reikia? Žinome, kad panašiais

Streikas ir atsiradoUan’F 
streiklaužių, bet ar socija-.................. ....... .

listiški laikraščiai gali daug 
tame pagelbėt, jeigu patįs 
streikieriai tuomi nesirūpi
na? Juk jie nesustabdys tų I?

1914 m. Suvienytose Vals- streiklauž 
tijose apsireiškė krizis—be
darbė. Puolant žemyn visai 
išdirbystei, su tuom puolė ir 
kriaučių 
sumažėjo 
b^dqrb’H.
kitur iškildavo nesusiprati
mai. kurie d"”" bin-’’''- -n. 
atnešė nei pačiai organizaci
jai, nei dhiM.iHi 
buvo tik prisirengimai, de
monstracijos prieš darbinin
kus iš darbdavių pusės.

Darbdaviai pamatė, kad 
jiems geriausia proga bus 
pasinaudoti po skvlimui U. 
G. W. unijos. Esant dide
lėms minioms bedarbių ir iš
kilus ginčams pačioj organi
zacijoj, jie pastebėjo, kad 
drumstam vandenyj gerai 
žuvis gaudyt. Ir štai pir
miausia kriaučiams iškirto 
“šposą” Talbot kompanija. 
Darbininkams liepė dirbti vėliau

nešė ir paliko tik bulvių Lietuvoj nuo karės ir męs DES MOINES, JOWA. . 
maišą, kurio, matomai, ne- sukrutom. Buvo sušaukta Atsakymas p. C. Shilingui. 
pakėlė. Sako, kad ir mote- f mitingas ir išrinkta kasie 
rįs vogę iš vežimo visokius rius, surinkta 32 
fruktus. jaukų ir paliepta

Na, ar nepuikus pasielgi- kad tuos pinigus pasiųstų į nėja, 
mas? Žydelis pasakoja, būk Lietuvą. Praslinko daugiau j"’“

- _y---- r jdviejų mėnesių laiko, o mū-1
i nesako, 

'kur tuos pinigus padėjo. 
Vieni norėjo jį areštuoti, 
bet dauguma patarė, kad 
vėl sušaukti visuotiną susi
rinkimą. Kada buvo su
šaukta visuotinas susirinki
mas ir pirmininkas pradėjo 
aiškinti apie kasieriaus pa
sielgimą, tai kasierius pašo
ko nuo kėdės, pradėjo pir
mininką kolioti ir pasakė, 
kad tuos pinigus išsiuntęs 
Tautos Fondui.

•Tai matot, kaip karšti ka
talikai pasielgia.

Ten buvęs

Mokiname Angliškai
Visese dalyse Amerikos ir Kanados 
Vicnintcld mokykla, kurioj kiekvienas Bali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, fios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose lahse. už labai mažą at- 
lygrinuną; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik *r 
rašyk platesnių žinių.
Amorlcan School o£ Language*

vienas ir 
laikraščių? 
ra pačių streilderių irunijos, Je\g'u taip 
Kas gali geriau žinoti apie 
streiko begi, kaip unijos 
valdyba? Bet jie tyli. Ir 
už tai kaltinti socijalistų ris laisvas nuo visko, kas tiki 
laikraštiją, kad netalpina ; .... j:--------------
straipsnių apie streiką?
Tai daugiau, negu juokinga. 
Socijalistai ir jų laikraščiai 
visur ir visame padeda ko
voti, jeigu yra reikalas. 
Visiškai netiesa, jog nė
ra streiklaužių iš žydų ir i- tik pastaruoju laiku, kuo-(tuvius ir pasakė, kad 
talų tarpo. Anglų socijalis- j met užsidėjo karčiamą ir , jaus sutversiąs chorą,įsteig
tu laikraštis (vietos) vedė a- pamatė, kad tarp tamsūnų siąs knygyną ir t.t. Vietos 
gitaciją ir laike ’ Talboto galima daug geresnį biznį lietuviai 
streiko, bet ar sustabdė tuos padaryti prisidengus kata-j veikėjui.
streiklaužius
raščio neskaito, o gal 
žino, kad jis išeina? 
santikius socijalistų 

pakalbėsim

MAHANOY CITY, PA. 
Kunigų darbai.

Čia noriu paminėti atsi
buvusius šv. Juozo atlaidus. 
(Kaip į visus atlaidus, taip ir 
į šiuos privažiavo kunigų iš, 
visų pusių. Suvažiavę užsi
ėmė keikimu laikraščiu, 
knygų ir pažangesniųjų 
žmonių. Jie, pasimainyda
mi, keikė viską, kas tik ve
da prie progreso. Bet dau
giausia kliuvo “Laisvei” ir 
“Keleiviui”. Kada pradėjo 
tuodu laikraščiu keikti, tai 
rodėsi, ot, tuojaus, atsivers 
žemė ir praris tų laikraščių 
spaustuves, visas mašinas, 
leidėjus ir net skaitytojus. 
Bet išeina atbulai: juo ku
nigai daugiau keikia, juo tų 
laikraščių agentai daugiau 
prenumeratorių ' gauna. 
Reiškia,kunigų keiksmai at- 

ineša naudą, tik ne jiems, bet 
tiems, kuriuos jie keikia.

Tokį pamokslą pasakė ku
nigas dieną. Vakare pradė
jo kitas sakyti. Visųpir- 
miausia pradėjo keikti orga
nizacijas, susivienyjimus ir 
redaktorius ir t.t. Bet ko
kias organizacijas, susivie
nyjimus ir redaktorius kei
kė, tai nepasakė. Taipgi net 

I nepasakė nei kokių pakrai
pų tos organizacijos ir tie 
žmonės, kurie pažymėti pra
keikimui.

Ant kiek aš supratau ir 
matau iš katalikiškų laik
raščių, tai “Vyčių” didžiau
sia Amerikoj organizacija ir 
S. L. R. K. A—didžiausias 
susivienyjimas; paskui se
ka blaivininkų organizacija 
ii' Sąryšis kokių ten seserų 
arba minyškų. Tai tiek aš 
žinau Amerikoj. Lietuvoj 
yra “Saulės” ir kokios ten 
“Zitos” draugystės. Išeina, 
kad kunigėlis keikė tas or- 
organizacijas ir jų vadovus, 
išvadindamas razbaininkais, 
žmogžudžiais, vagimis, pa
leistuviais, apgavikais ir ki
tokiais vardais. Matomai, 
jie pasielgė gana bjauriai, 
nes kunip-ėlis nebūtų taip 
juos iškeikęs.

Mūsų kunigėliai neatsilie
ka nuo čigonų. Kada čigo
no pati vagia ir ją niekas 
nepagauna, tai čigonas link
smas ir pačią gerbia, bet ka
da iau pačią pagauna, tai jis 
ją lupa, tik ne už tai. kad 

tai j o kimnoi nehu- vagia, bet už tai, kad ne- 
fnpio “vcikėio”. Pabiro 
knd koks nnrs šarlata- 1 

uoqĄ žinantįc: Sąjungos vei- 
l.-nv-<c- v^ž’nčia no Argenti
ną ir apgaudinėia Fetuvuis. 

toki vpikėia visai
Tuomet važiavo žydelis išvyti iš lietuvių tarpo.,

i pany”. Čia užsimanė pava
ryti iš darbo keliatą darbi
ninkų, žinoma geresnius u- 
nijistus. Kadangi ši dirbtu
vė buvo viena iš geresniųjų, 
taip bent darbininkai kalbė- 

Į davo. tai čia dirbo beveik 
visi Joint Board nariai, ku
riuos kompanija ir užsima
nė pavaryti. Apart to, čia 

j buvo ir kitokios priežastįs. 
Ši firma vartoja lėbelį U. G.

1W. ir buvo pasirašius ant 
sutarties, kaip pasakoja, 

ivartoti iėbelį Amalgamated
sakyti—nes tai kenkia mano 
sveikatai.

Gal kada vėliaus atsitei
siu.



LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI
| — Nežengk taip plačiai, 
nes kelnes perplėši, — per
spėjo vežėjas.

‘ Gyvas skyrius”.
“.dvynės” redakcija, įve

dus savo laikraštyje naujų 
skyrių “Laiškai į Redakci-

ISO

FARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriau 

sias, gatavas farmas su bu 
dinkais, sodais, užsėtais ja 
vais. Turiu visokio didume 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiem* 
javams, daržovėms, šienu 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu am

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

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

BERGEN M EG. CO., Dept. A. 
MASPETH, N. Y

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir gera^ nuošimtis.
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ATPIGO RUSSKI PINIGAI I

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Orakule! T ' 

priežastį bedarbes. Kodėl 
taip daug žmonių palaidų?

Kunigo žentas.

ryt tą skyrių gyvu. Ir kad 
parodyt gyvumo pavyzdį 
redakcija pirmiausiai patai-i lengviausių išmokėjimų. Že 
nino j ta skyrių Baltimorčs ,niė atsakančiai gera, di 
lietuvišku sabotažninku jdžiausioj Amerikos Lietuviu 

o vm-i mišką. Jeigu tame j Parmenu Koliomjoj, kur a;
lesu jau pardavęs 320 farmt 
! lietuviams, apielinkėje mies 
I to Scottville, Mason County 
Michigan, kuris yra turtin 
glausiu farmerių miestu

. skyriuje ir daugiau panašių 
Iseksplmny k Jaįškų tilps, tai šių r, kad 

tas sKyrius bus gyvas, nes 
uurvyne visuomet atsiranda

NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50
SIUNČIU PINIGUS | RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJA PA- 
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, G V \ R. \ VITOJ U. kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS 'IAU Pl NT M UI ANT 1O 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STE1 TO NEW YORK. užtat jūs pinigai gva | 
raliuojami per valdžią. PADARAU IR l 'ž'fVI RTI NU \ ISO- 
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoji ir Angliškoj, 
kalbose. PADARAU APDR A I DIM US (Insurance) gyvastie.- 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rudose patari 
mai DYKAI.

Atsakymas: — lingiausių ir gražiausių lau

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVU, KI RIU z 
DU SYKIŲ f SAVAITE IŠEINA Į RUSIJA. Dabar JAU G 
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS | AMERIKĄ PER EINLIAN 
DIJĄ. Visiems pasažieriam.s parūpinu pasporfus, pasitinku am j tr! 
dypo ir palydžiu ant laivo. 'Taipgi su absoliutiška atsakomyln 
oersiunčiu pinigus Rusijos kareiviam'-, pateku-iein.-i nelaisvei 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkilčs šiuo adresu:

fe

I rųm 
Į

I Į.< '

aG-tJ METAI PASTOVAUS BANKAVIA1O, 
šitoks vra rekordas vieno didžiausiųjų Chi- 

agos bankų—STATE BANK OE CHK AGO, 
Tai vienas ištikimiausių, pastoviausių ir 

saugiausių bankų Cliiragoj, juo labiau, kad tai 
neprivatinis, bet VALSTYBfiS BANKAS, 
VALDŽIOS PRlžlrRIMAS IR APSKAITŲ 

111 T() K O M’ROLH 'O J AM A S.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

4š4,r>( )(),()( )().<><>
MOKA 3'a METAMS.

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

STATE BARK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50.

bes leido pats dievas. Mat Kimiuos: — K*’d tu nei-
katalikai per ištisus du tuk-]11' išpažinties, tai aš atsiųsiu 
stančius metij baderiavo ubagus, kad jie tave surišę

atlaidų, atvestų,
v t v - išpildė: l“:i: j'T 

užleido sunkius laikus ir pri" 
vieni is daroininkų gavo pu ! 
300 dienų atlaidų, kiti po padarysiu. 
1000, o treti dar daugiau. ----

voti plentai, upės ir ežerą 
pilni žuvies ir Scottville yr<. 

.visas vigadas tarmeriams 
Į Broliai lietuviai, neklausy 

Kam tu kit kompanijų ir jų agentų
. atsiusk kurie vilioja žmones, kač 

sveikus, tai aš juos ubagais’pirktų smėlinus ir pūstynes

BANK! EKG .> JOHN KoVACS
i(> GRAND STREE’r 1

BOROUGH OE BRO()KLY?<
NEW YORK

Manau* rtk»»w»tMwuv»Mi jv***1

K SLI’.AM Lll.il \ IsK \l.

da katalikai darbininkai ne
prašys pas dievų atlaidų.

Perspėjimas: —
Šviesiausias Orakule! 

Šiuomi telegrafuoju tau, 
kad nabašnykės tautiškos 
“a arkos” uusia atlėkė į 
Scrantona ir pradėjo tar
kuoti kiekvienų cicilika, už 
tai, kad tie nelabieji rašinė
ja į gazietas apie tautiškas 
vakarienes, balius ir kito
kius galus. Girdėjau nuo 
vietinių tautiečių, kad ir ta
ve tame dalyke Įtaria kal
tu, ir sako, kaip tik Scran
tono cicilikus pabaigs tar
kuoti, tai ateis kaleina ant 
tavęs. Nors aš esu tautie
tis, bet guįla man tavęs,mie- 

. las Orakulėli! Daug tu man) 
gero padarei, daug kvestijų! 
išrišai, mokinai mane gry
nos tautiškos kalbos ir kit-

si i “Tarkos” dantis, bus po 
viskam... Neturėsiu aš prie 
ko Kreiptis. Jeigu suspėsi, 
išsinešk kur Į kita miestų, 
nes tik tokiu būdu galėsi iš
sigelbėti nuo pavojaus.

Tautietis.

Vi<»nas parapijonas turėjo 
I didelį piktumą ant savo pra- 
baščiaus ir ketino jam kokiu ' 
nors būdu atkeršyt. Kartą! 
jis nuėjo į bažnyčią ir klau
so, kad prabaščius

.žodžius iš rašto švento: “Jei 
tau kas užduoda per vieną 
ausį, tai atsuk ii* antrą”.! 
?alauk — mano sau parapi
jonas, aš tave pamokinsiu!

iš bažnyčios, parapijonas 
priėjo prie jo ir sako: “Gerą 
pamokslų pasakei, prabaš- 
čiau! Jeigu kas nors su
duos tau per ausį, tai turi 
atsukt ir antra”... — ir išta
ręs šiuos žodžius — pykšt! 
kunigui per ausį.

Prabaščius kitos 
neatsuko, bet sako:
tam rašte yra pasakyta: ko
kia miera mieruoja, tokia 
atmieruok ir tu jam”... — 
tai pasakęs, pykšt! parapi- 
jonui į ausį.

Žmonės žiurėjo ir nesu-

ant kurių žmogui yra va r 
gingas gyvenimas visa am 
žiu. Atvažiuokite pas mani 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausią žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 

■tų žemių, geriausio gatunku 
1Xtl1 L4 kokių gali rasti Amerikoj 
r t " apgyventame, gražiame kra 

SKa_°|šte. Nusipirkęs nuo manęt 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greita 
bagetų farmerių. Norinf 
,-irkti geni fanąų. rašykit* 
tuoj, o gausite žemlapį (ma 
pą) Lietuvių Kolionijos i’ 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON MEDIS, 
Peoples State Bank Buildirn 

Scottville. Michigan.

gauti DYKAI dvi jįc ras štukas M 
ir Didelį Kiitaliojįą visokiu ma- ra 

V<S įišku štukii iv kitokią visokią
dalylių, kuiintu Labai nori, o 
nežinai kur ją Uaut? Atsilįskra 

I savo pilną ir aiškų adresą ir už ai, 
Į 6 centus stempų dėl uždengimo® 
f prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus ® 

tą Kataliogą ir štokas tau tutsių-K 
Sim DYKAI. Ądresuok: pj

JUOZAS J. SZLIKAS, ŽJ 
(MAGIKAS) H'

3261 S. Halstod SI. Chicago, III. ft

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

A. 8RRUPSK!
Y

k’

LJl'/J UVI^KA

APTIEK A
Žeminu pamineigyduole? gulimi 

apturėti per pačią:
Nuo Reumatizmo...',........................ $1.0'
K »aujo Valytojas............................... $1.0<
V d irių Regulistijęius ....................... 5(>
Trojanka.......................... ?Be, 50c ir $1 t (

Ir visokius k.to n.- gyduoles riu- 
visokių ligų kurios čin -Gr nepamink 
tos galima gauti (n?r pHČta.

P Y URB KNįVinUb
MetropdilAtt A 
Brooklyn. N *

Ai

FARMOS, FARMOS'

ausies 
‘Žven

AR NORITE GAUTDOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

savo draugų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ.

HENRY J. SCHNITZER,
141 Washington St.,

New York City

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

persitikrinsite.

norinti pirkti gerą žemę 
rašykit man laišką, o as 
urisiųsiu mapas ir žemės

Kunst Albers.

61 S.Žnd st., Brooklyn,
J. A. ŽEMAITIS,

FAUNTATN. MK II

Xi.S NEWARK’O LIET UVlbKA APTiEKA
Apielinkes lietuviams fraiKŠu, kad atidariau

nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
pik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę,

Grand St.,

Telephone 652 Newtor.

FOTOGRAFAS

savo r orą.
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

ir MALIORIUS
MASPETIL

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS ;knyga

Atsakymas: —
Už pranešima dėnkių ve

ry mač, bet pavojaus jau 
nėra. Kada “Tarkos” dūše
lė lėkė iš Scrantono į Brco- 
klynų, tai kelionėje ja nu
čiupo po velniukai ir nuta- 
račkino i peklą už apgaudi
nėjimų žmonių.

“Tarkos” duselė bus pe
kloje tol, kol “Vėžys” savo 
krauju jų neatpirks.

Bijo teisybes.
Smailinkienė: — Pasakyk 

man, Antanai, kaip aš galiu 
atgauti užsi tikėjimą pas sa
vo vyrų?

Antanas: — Tamista būk 
atvira savo vyrui, visuomet 
pasakyk jam teisybę apie 
save.

Smailinkienė: — Jezau- 
Marija! Jei aš jam viską

viena dienų su manim negy
ventų... K.

NEWARKO
AKUŠERKA

Paba'gusl Impcratricl Marii A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simnt.o- 
mais visų moterškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe
Jauniškaitė

SIS Walnut St., NEWARK, N. J.

Telefonas Market

gauti visokias gyduoles keKhis tik Lietuvoje gau-
. * —’ -

XI.‘s

Žrr

Xife

receptus su didžiausiu a’srrguuiu.
KALIBATA

Žuvinis I)eguta> 
gera ir saugi gyduolė dėt 
plaučių ligų, kosulio, užkinti . 
nv ’•'ronchitis ir kvėpavime

Prekė............................. *) T „
įrankių.

Klausimas: —
Sei, Orakule! Pasakyk 

man, kodėl kiekvieno žan
gaus plaukai ant galvos pir
miau pražyla, negu barzda?

Triksas.

Atsakymas: —
Todėl, kad galvos plaukai 

dvidešimts metų vyresni už 
barzdų. Jesery!

Geras patarimas.
Vienas ligonis skundėsi 

daktarui, kad negali nei se- |j| 
dėt, nei stovėt, nei gulėt.

— Pasikark, tuomet bus I 
gerai, — atsakė daktaras.

X'i.N

KALIBATA TONIC
BITTER:- 

laba1 gera gyduolė del ne 
tvarkos skilvio ir inalitm 
įrankių, suteikia sveikų ape
titą, pabudina išdalinimų, ne
sulygintas dėl malimo: su 
grązėna normališkas spėkas 
vpatinvas stiprintojas del vi 
bo organizmo. sfl r

Prekė...........................J V C

K ALI B A T V
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas del pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se: sulaiko plaukų slinkimų 
ir pestekninį pleiskanų tvėri
mas!, taipgi niežėjimų galvos 
odos; suteikia naujų augimų 
ir blizgėsi plaukams ir su
gražina spėkas. Cftn

Prekė ........... JVC

MOTERIŠKE ir MEILE
i e tik jauniems, bet ir seniems. 

Jaunimas Joje ras daug gražių, .naudin-

Mūsų pirmininkai.
Brooklyne laike vieno va

karėlio pirmininkas palipa 
ant estrados ir sako:

— Gerbiamoji publika, 
pasiimkit už sėdynių ir už- 
silaikykit ramiai, nes pro
gramas jau prasidės...

Tas priminė man kito pir
mininko žodžius laike pra
kalbų :

— Vyrai, herūkykit, nes! 
moterų yra, tai smirda...

Svirplys.

/Naujiena.
Skurdžius: — Žinai, 

čiule, iš visų valgių g 
džiausią yra kepta žąsis.

Pati: — Ar gi tu j: 
nors valgei?

Skurdžius: — Aš 
bet mano tėvas 
kaip jo ponas

giau, 
.tavo, 
davo.

pa-

ncval-

valgy-

Nežengk plačiai.
Viena panaitė, išėjus 

Grand Central stoties, New 
Yorke, klausia vežėjo:

— Kiek tamista imsi už 
nuvežimų iki Fifth Ave.?

— Vienų dolerį, — atsa
ko vežėjas.

iš

Mažos vertes.
“Meldžiu paneles daleisti 

man duoti tamstai šią dova
nėlę”, atsiliepė poetas į mer
gelę.

“Ne, ne, aš atsisakau 
dovanas”.

“Bet tai yra mano 
knyga”.

“Ak, tai kas kita! 
nebūčiau tamistai daleidusi 
duoti man ką-nors 
brangaus”.

imti

eilių

labai

Kų valgo?
Antanas: — 

man. ka valgo sahotažninkų
— Kaip tai! Už 40 žings- daraktorius Laukis?

nių vienų dolerį?! — stebisi Jurgis: — Tų, ka ir visi
panaitė. laukiai. Pričepka.

SERGANTIEJI 
LIETUVIAI!

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBES jusi,) ligoje?

Diena po dienai, savaite po 1 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, ! 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jurmj gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mu liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatine pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškjs jums ligą 
Gydau jau per 20 metų kuopa 
sėkmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo
dijamą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius i»- garsius aparatus 
Elektrikus ir X— Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi to’-'us aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likro.-kopiškai ištiriu kraują Ir !

šlapumą. Nr at įdėliokite ant 1 
( vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 

garsų

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

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro; n edčl dieniais 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite ’aha; žingeidžią kny
gelę dovanai!

X’l. ■

Xi.'< 
zr

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių. od» 
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai- 

TT $’00

KALIBATA
Gydanti Mestis 

’»ib:ii geras ir čystas prepa
ratas del skaudulių, įsipjovi
au), sudeginimų, apsišutini- 
mii. nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų.

Prekė . . .......................
KALIBATA,

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduole, dėl 
orašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė- 
iimų. 1!K

KUP VII-NYBB. 'IENAI IR GALYBEI

IBI
PHARMACIST

N, ar Van Buren Street
Neb ark. FN. J.

Telephone 10135 Market.

AR
Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo- 
k’j bei saty
ros laikraštj

TURI TIKIETĄ į DANGŲ?

“šakę” 
užsirašęs tu
rėsi progą 
susipažinti 
su šv. Bibli
ja, su šventu 
Petru ir vi- 
saisfiventais 
danguj, ant žemos ir pragaro. Turėdamas “Šakę” savo namuose gili 

2 but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia į tavo namus neįeis. Skaitant 
g “Šakę” tavo visa šeimyna jausis kaipo Ju kų Danguje.
fi Su 1-ma Gegužės, 1915 m., “Šakė” eina 16-kos puslapių didumo 
2 ir du sykiu į mėnesį, su daugybe įvairiu paveikslų.
K “Šakės” prenumerata metams tik $1.00. Pavienis numeris 5c. 
r Siųsk Pinigus ant šio adreso:

e “ŠAKE”, 149 Millbury St. —Worcester, Mass.

1 i 
it m

3
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bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių ::

K A INA .
Reikalaukit šiuo adresu:“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

^^►Užsirašykite
Pirma Lietuvių Dienraštį

“Pi/WJlEiMOS”
Kinis iau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abclnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

“NAUJIENOS” yra dainininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“N A U 1 IENOS" laipina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias,

“NAUJIENOS ’ leidžiamos daugybės daibininkų, 
žmonių apšviet i ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatus ir dalytum pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, CLicagoie nu tams $6.00; pusei 
metų $< 50. Kitur, ne vhieagoje, metams S5 00; 
pusei metų $3.04; dvum mėti. $1.00. Europoje 
ii Kanadoje met.$7.Uu Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šilą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.
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Įima pasakyti ir apie Gele- Severa’s
Skin Ointment

10 ir 25c.

kas tilpo Brooklyn, N. Y1.83 lt(»ehlinw Si..
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Kasos Globjėai:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

539 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

K. Martinkus
Penn Ave., Pittsburgh,

(SoveroR Odinė Mostis) yra puikus tepalas, 
liuosuoja odų nuo bjaurinančių ir

SEVERA’S
MEDICATED SKMI SOAP

(Sovoros Gydantis Odinis 
Muilas.)

puikus tnl muilas visi ) 
ii-.'.mylios nariui.

K.'if.ioja 25 centui,.

sault
ir
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Liuosuotojns 
ir 
ir

GREIT ATSIŠAUK. TAVO PROVA

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
pa rstupo 
rheum ’ 
vasarinių

Pajieškau draugo K. Bendiko, 
Kauno gub., Telšių pav., Varnių kai
mo. Taipgi pajieškau ir P. Vaitkaus, 
Kauno gub., Telšių pav., Varnių 
rapijos.

St.
P. O. Box 48,

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis 
Malonus . 
Vaikams 
aiųms.

Kaštuoja

U
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Iv f) 1. • - buvo mokama riebi alga, ka-socijalistiški laikraščiai vir-
|C įjAllirnnrA^ streikieriams darbinin-!to melo ir pagiežos skelbė- VU’ kams užtekdavo $3.00 ant jais, ir darbininkų klesos 

savaitės pragyvenimui, net klaidintojais?” Pasirašo: 
. Ir! “Darb. Balso” komisija:“Darbininkų Balso” N. 7 ir su šeimyna gyvenant.

šių metų taip vadinami in- kaipgi tokiam Knebliui bus J- Lietuvninkas, J. Galinai- 
dustrialistai sustatė visą ei- negeistina kuoilgiausiai. tis, G. Kybą, A. Kurelaitis,dustrialistai sustatė visą ei- negeistina kuoilgiausiai tis, G. Kybą, A. Kurelaitis, 
lę bjaurių šmeižimų socija- streiką užtęsti?! Tą pat ga- A. Degutis”.

Istorija viršmineto 
šmeižto buvo tokia. Kybą, 
kaipo administratorius “pa- 

______ ___ šaulio pramoniečių” organo, 
mintingo kovos būdo nepri-’sufabrikavo tą “Atsakymą” 

ten plakatus pažino, tie pas kumščios ga- komisijos susirinkime 
įkalbėjimais liunus apturėjo vardą: pro- perskaitė, bet A. Degutis ir 

1 grįžtų vokatoriaus, šnipo, parsida- A. Kurelaitis nesutiko po 
įjuom pasirašyti del to, kad 

pra-'ten viskas yra melas ir rei- 
per laik- kalavo pataisyti, 

raščius. štai “Vienybės tos dienų, buvo 
Liet.” N. 50, 1913, telpa ko-' 
respondencija iš Baltimorės 
užvardinta: 
provokatoriai 
žiai!”

Štai kelios ištraukos:
“Tarpe lietuvių (streikie-

listams už pralaimėtą 
Schloss dirbtuvių streiką. 
Būk tą streiką pralaimėjo 
dėlto, kad vietiniai socijalis
tai visokiais būdais trukdė 
ir kokius 
spauzdino su į 
streikieriams, kad 
prie darbo. Toliaus gi, me- včlio, boso šuns ir tt. 
ta priekaištus laikraščiui' Streikui užsibaigus, 
“Pirmyn” ir jo redaktoriui sidėjo šmeižimai 
P. Grigaičiui nebūtus daik
tus prikiša.

“Laisvės” N. 17 šių metų, 
atsakydamas į tuos “pramo
niečių” organo šmeižimus, 
pareikalavau faktų, tik tų, 
kuriuos jie sakėsi turį lai
kraštyje “Pirmyn” ir kurie 
“visiems plačiai žinomi”.

Kad skaitytojus geriau 
supažindinus, kur yra teisy
bė, pakartoju tą, 
“Laisvė” N-ry 17.

Toliaus “D. B.” 
jis (P. Grigaitis) nekalbėjo įr 
visur ir nerašė savo organe' darbininkai",’ _ ___ ___ v
(Pirmyn”.—K.G.K.), kad I. geradarių - socijalistų dar- 
W. W. turi šitą streiką p ra- bų. Taį vaisiai socijalįstiš- 
laimėti! Tai yra dalykai, bu laikraščiu, ypatingai 
kurie vietos žmonėms yra .“Kovos” ir “Laisvės”.

Sąjungiečiai tampa pro-

Kas nesutiko su jų takti
ka, kas tik panašaus neiš-

“Socijalistai 
ir streiklau-

ardė vietinės socijalistų 
kuopos vadovai. Kada jie 
tapo sugauti, einant pas . . , .
Schlosa su raportais, tada

ar tapo išmesti iš Pild. Kom.”
• • 1 Irnd i ni• tt.

Už kele- 
“ pasaulio 

pramoniečių“ unijos susirin
kimas ir čia komisijos na
riai atsinešė tą savo “sopu
lį”, kad po juo pasirašytų ir 
kiti komisijos nariai. A. 
Degutis buvo “pasaulio pra
moniečių” pirmininkas. Ka
da jis, A. D., buvo užimtas 
pirmininkavimu, komisija 
pakiša jam pasirašyti saky
dama: “Jau pataisyta, tik 

nes reikia iš-

Matot, draugai-■ 
, vaisius mūsų

! kad jau keturi yra pasirašę 
sir, neturėdamas laiko skai
tyti, pasirašė.

laimėti! Tai yra < 
kurie vietos žmonėms yra 
plačiai žinomi”. Kad “pla- 
čiai žinomi”, tai katogonš-'vokatoiiaK’sYreikiaužiais ir 
kai reikalauju iš ''Darbiniu- darbininkų vienybes ardyto- 
kų Balso” redaktoriaus ir L jais”.

Nors I. W. W. unijos 192 
kp. 2-ras skyrius gerai žino
jo, kad L. S. S. 14-ta kp. au
kavo iš savo iždo $10.00 
streikierių pašelpai, jos na
riai irgi gausiai aukavo ir 
darbavosi; žinojo ir tą, kad VtTJlČ* 4 V 
nė vienas socijalistų kuopos p^ts

W. W. republikonų p n rody-Į 
ti, kokiame numery •“Pir
myn” (tai yra nuo pradžios 
streiko rugpjūčio 22 dienos 
1913 m., iki užbaigimui 
streiko, lapkričio 24 dienai 
1913), buvo pasakyta: “kad 
I. W. W.. turi šitą streiką 
pralaimėti!” JJž prirodymą narys nebuvo išmestas iš 
skiriu $10,00 į Lietuvos Šel- Piki. Komiteto už praneši- 
pimo Fondą. Ir turi būt 
prirodyta ne vėliaus, kaip į 
trįs (3) savaites po pasiro
dymui šio atsakymo.

Praėjo paskirtas laikas 
prirodymui tų “faktų”, I 
riuos p. Laukis gyrėsi turįs. 
Aš abejojau, kad Laukis drį
stų taip begėdiškai meluoti 
’ • šmeižti savo artymą!

•lų gale pasirodo, kad jis 
(Laukis) yra toks žmogus, 
kuris negali prirodyt savo 

, bjaurių įtarimų. Jisai apsi- 
, ' šaukia bjauriausiu 

gium. Sako, jog “Pirmyn” 
tas ir tas tilpo, o kada pa
reikalauta darodymo — ji
sai pamojo!

Šitokis “pramoniečių” or- daužyti. Taipgi turiu pasa- 
gano redaktoriaus Laukio livti, kad socijalistų kuopos 
morališkas nuskurimas yra joki vaidai to streiko neiš- 
visoje jų organizacijoje, jei- šaukė ir nevadovavo juom. 
gu jie nepakelia savo balso Panašių šmeižimų, kaip 
prieš tokį organizacijos (L anksčiau minėjau, buvo be 
W. W.) puldytoją. 'galo, bet jų neminėsim a-

Štai, kovo 24, 1915 metais part incidento Jakimavi- 
I.W.W. unijos skyriai (pre- čiaus su “pasaulio pramo- 
seriai ir kriaučiai) priima niečių” organu. “Ateities” 
kokio ten Kybos sustatytus “korespondentas” J. Janku- 

■“Laiškus į redakciją”, nas ir Komp. per “A.” NN. 
Ten vėl naujų melų ir šmei- 22 ir 25 1914 metuos skalino 
žimų prieš kitas unijas ir apie socijalistų kuopos na- 
laikraščius ir pasirašo L W. rius nebūtus daiktus, o kaip 
W. unijos komitetas. tas atsibodo, tai pradėjo

Kad jau taip “pramonie- staugti, kad J. Jakimavi- 
ciai” mėgsta kalbėti nebūtus čius sudegino “pasaulio pra- 
daiktus ir šmeižti savo ar- moniečių” organo 300 egz. 
tymą, tai nieko daugiausj “Ateities” N. 27 ir “Lie- 
nelieka daryti su “p^aulio tuvos” N. 28 1914 m. patil- 
pramoniečiais”, kaip tik vi- po organo komisijos sekan- 
suomenei pasakyti, kas jie tis šmeižimų užtvirtinimas: 
yra. Visuomenė turi nuo jų “Kada fanatiškai aklas so- 
apsisaugoti. 'cijalistas J. Jakimavičius

• Schloss’o dirbtuvių strei- degino “D. Balsą”, I. W. W. 
ko laiku viso vadovavimo unijos organą, kuriam tūk- 
galė buvo pavesta K. Gele- stančiai industrialistų au- 
želei. Geležėlė myli “fones” kauja savo skatikus, kad jį 
krėsti, o “pramoniečiai” įsteigti ir palaikyti, kuria-

mus streiko silpnybių 
Schloss’am ar kam kitam. 
Bet kada gruodžio 17 d. 
1913 m. I. W. W. unijos lai
kytam susirinkime unijos ir 

ku- L. S. S. 14 kp. narys P. Gla
veckas pakėlė klausimą a- 
pie viršmineto laikraščio 
“korespondento” šmeižtus 
ir reikalavo susirinkimo, 
kad I. W. W. presos komi
sijai būtų paliepta atšaukti, 
tai “pasaulio pramoniečių” 
unijos pirmininkas J. Lie- 

mela- tuvninkas ir agitacijos ko
misijos narys K. Geležėlė at
sakė: “Ką atšauksi, kad ten 
teisybe parašyta”, ir pradė- 

ijo kumščiomis į sėdynes

$

©

Ji apsaugoja ir pa- 
skaudančiu išbėrinię. Kašt. 50c.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
' : -ilo' ' ’ i jifigar'-inl i ir., o

lai !į, i. itnc prnntf. 
v<i . (><inu> jMosIih g.
gk'iuiluiii:) koją, Kuri 
buvo ištiniiKi ir apibi-i 

s iAbėrlrnnls. Pu 
irtų, koja iAgyjo 
kontfijnn ir nei 

negulėjo pagelbėti. ” 
MuthvHH Kotas. 

Box 53. Silverhill,

.Jusų ap t i e l< or i u h užlaiko visokius Scviros 
kniaukite Soveros. Neimkite jokių užvaduotojų, 
k;, kite tiesiai nuo

I'reparntiiR. Būtinai roi- 
Negalftdnmi gtiuti užsisa-

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
F. Deveikis (sekretorius),

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

1 10 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

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

803 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Choro vedėjas L. Ereminas,

324 Barreman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią 

“Sokolų“ svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., ,8 vai. vakare.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai.

Toje knygoje aprašoma 
įsos karės baisenybės. Ją 

oerskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per 
<kait} (i.

Keikalauk šiuo adrenu

Juozas Raulinaitis, vadinasi Auk
sutis, angliškai Goldins buvo sužeis
tas Yonker Mason Hanger Co., skun
dė iŠ Hoboken, N. J. Atsišauk pas:

F. Jančauskas,
197 Washington St., Jersey City, N.J.

Pajieškau savo pusbrolio Mikolo 
Žerolio, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Baublių kaimo. Girdėjau, jog gy
vena Pennsylvanijoj; dirba mainose.

; ar pažįstami praneškite ant 
šio antrašo:

Pajieškau brolio Vincento šeiboko, 
Kauno gub., Vilkmerge.*, pav., Traškū- 
nų parapijos, Karčių kaimo. Męs jo 
seserjs turim labai svarbų reikalą.

Me’džiam atsišaukti ant šio adriso: 
M. Rinkevičienė,

501 Steuben St., Sioux City, Iowa.

Pajieškau . švagierkos Emilijos 
Gaidžiūnaitės, Kauno gub., Panevė
žio pav., Vabalninku parapijos, Ma- 
suliškių viensėdžio.

Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 
M. Karpavich

169 Ames St., Montello’, Mass.

Pajieškau bro’io Andriejaus Trei- 
niuko ir pusbrolio M. Jokubausku- 
čio. Jie patįs arba kas žino malonės 
atsiliepti.

J. Trcinis
1611 E. Maffet Ave., Springfield, Ill.

IGYK NUOSAVĄ 
NAMĄ.

Męs turime 300,000 akrų žemėi 
Wisconsin ir Michigan valstijose de 
apgyvenimo. Toji žemė yra galim* 
lengvai išdirbti, nes visai mažai jai 
liko kelmų. Žemė gera. Yra gražių 
ežerų ir upelių. Klimatas toks kaip b 
Lietuvoj. Męs jau seniai parduodat? 
farmas ir daug jau pardavėm lietu 
viams. čia yra daug farmų su gra 
žiausioms trioboms ir sodnais, kurit 
priduoda daug smagumo čionykščiarr 
gyventojui. Jei tamsta pirksi 40 ak 
ru ant syk ir apsigyvenęs išdirbsi po 3 
akrus ant metų, tai tamsta busi pa 
liuosuotas nuo mokėjimo taksų per f 
metus. Jei tamsta ant syk įmokės’ 
$200, tai tamstai nereikės mokėti per 
5 metus. Mūsų prekės yra nuo $8.0C 
iki $20.00 už akrą. Reikalaukit infor 
macijų arba patįs atsilankykite apžiu 
rėti. Nelaukit ilgiau, kol visa gėrės 
nė žemė parsiduos.

Adresas:
GRIMMER LAND CO., 

1286 Milwaukee Ave., Corner of 
Paulina St., 3rd floor, Chicago, Ill

LIETUVIŲ KELIONEI I’AŠELI’OS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, ’ 
Sekretorius S. Karvelis,

199 N. 6th St., Brooklyn, : 
Iždininkas J Butkevičia,

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

kuopos Brooklyne —■ L. Deveikis,
148 Grand Št., Brooklyn, N. Y. 

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

kuopos White Plains, N. Y.,
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

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

213 — 27 St., Brooklyn, N. Y.
K. Liutkus, ' ,

131 Grand St., Bixioklyn, N. Y.
A. Zaperiackas,

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

550 W. 52 St., New York City.
Sim aitis,

174 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y-jjeTUVIU PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI: 
Prezidentas I. Daukšys, 142 No 6tb 

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

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

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st 8t. 

Brooklyn, N. Y.

IR ATĖJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru, kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį, 
kaip jaunikaitis savo mylimą merginą—džiaugsmingai. Vienok toks 
džiaugsmas nevisiems, nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno sistemos tą didžiausią 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogįs ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybės iki neišvarysi i6 savo organizmo Hiros.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMIS—SILPNYBĖMS, jeigu
gali būti išgydytas, kaip tūkstančiai kitų, kurie pirmiau kentė ligų silp
nybes, o dabar jau džiaugiasi tuomi geriausiu skarbu, tai yra su gera 
sveikata, nes linksmybė, ateitis ir laimė, tik sveikiems žvdi.

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

GARBINGAS DAKTARE:—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svei
kas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti, taipgi ir kosulys visai išnyko. 
Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantia 
tik Philadelphijos M.
3231 Emeruld Avė.. Chicago UI.

Klinikai. Su guodone M. P. Sakalauskas.
LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas, 
Vandalia Box IGO, Collinsville, III. 

Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, III. 
Fin. Rast. —■ J. Baronas,

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

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo užiuretojas — V. Raudonius, 

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

sio l-mą ir 3-čią nedėhlienį, l-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il'inois.

LIĖTUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Ave.
Vice-pirmininkas F. Raškevičius

539 Island Ave. I
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. VaraSis, 12 

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

J. Gataveckas, 1
109 Cross St., Carnegie, Pa.

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rocks, Pa.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Habited St., 
Chicago, HL 

' Vice-Prezidentas 2) S. Mankus, Cor 
l°th & V’ne St., Phi’adelpl la, Pa.

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St., N*w 
York, N. Y.

Susinešimų Sekretorių? 2) J. Ne- 
viackas, 183 Roebling St., Brooklyn. 
N. Y.

T. L. Dundulis, Box 511, 
Westville. Ill

Finansų Sekretorius 2)J. Stasiulevi
čius, 1815 E. Moyamensing Avenue.

Iždininkas K. Šidlauskas, 226 W. 
Broadwway, So. Boston. Mass.

Kasos G'ohėjai: M. Čėsna, 56 Mar 
ket Št., Brighton, Mass.; J. Gegužis 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.;

J. J. Gerdauskas, 73 Welles St.. 
New Britain, Conn.,

J. Jukelis, 695 East 139th St.
New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill,, kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
jis Įrašęs f knygas pasiųs iždininkui

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

krėsti, o “pramoniečiai” įsteigti ir palaikyti, kuria- 
klausyti, kaip dergiama so- me kiekvienas darbininkas 
cijalistai, A. D. Federacija,'galės išreikšti savo skaus- 
ir laukia, kada “streikieriai mus ir mintis apie kovą už 
atneš Schloss’us maiše pa- pagerinimą ekonominio bu- 
kabinti į svetainę, o ‘pašau-'vio, tai, “socijalizmo” gany- 
lio pramoniečiai’ užvaldys tojų nuomone, p. Jakimavi- 
jų dirbtuves”. Taip ir slin- čiaus darbas yra geras, iš- 
ko savaitė po savaitės ant mintingas, ir, turbūt, dar 
zaunų - šmeižimų, kol galų socijalistiškas. Bet kuomet 
gale, pritruko žmonėms Jankūnas (“Ateities” “ko- 
kantrybės streikuoti ir pasi-Į respondentas”. — K. G. K.), 
baigė aukos plaukusios. Di- kaipo industrialistas, iškėlė 
džiausiąs tų vaidų kaltinin-! aikštėn tą dalyką, kuomet 
kas, tai yra streiko organi-1 parodė visuomenei, kad so- 
zatorius Kneble, atsiustasis cijalistai sudegino "" 
iš Philadejphijos. Jis kurs- Balsą”, užtai, sulyg 
tė tuos niekonesuprantan-!myn” rimtojo chamo nuo- 
čius tamsius žmonelius vis mone, draugas Jankūnas tu- 
streikuoti toliaus ir toliaus,1 ri būt išmestas iš I. W. W. 
nors gana buvo aišku, kad unijos. Puikus patarimas! 
laimėti nėra kas. Kneble' ‘Argi jau ištikrųjų mūsų

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki gerixuHioB rūšiea <iry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankvkita, 
» persitikrineita.

JONAS MATHUS 
(Lietuviu Savininkas)

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

(Deiimts žingsnių nuo Liatavių 
Labdarystės Draugijos mama).

“Darb.
“Pir-

KONCERTINIS
T0URNE1

Mikas Petrauskas, pradėjus ii 1B < 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncai 
tų. Kas pageidautų koncerto, 
susižino su

M. PETRAUSKU, 
395 W. Broadway, So. Boston, Mast.

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Ga’dinas, P.

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

Box 116, Export, Pa.
7 kuopos S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.
ADRESAI VIRŠININKŲ •LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS 
KENOSHA, WIS.

Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 
Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

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

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

J. šereikis, 616 Market St., iždinin
kas. i

Kasos globėjai: J. Ix?ščauskas, 607 ■
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee '
Ave., J. Sukelis, 712 Park Ave. i 

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 j
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

N.

Kas užsirašyi 
pas man* 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se 
kančias dova 
nas: "Laisvę 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Tė 
vynų” ar “Vie 
nybę Lietuv 
ninku”, ai 
"Lietuvą”, ai 

“Amerikos 
arba knygų ver 

už $5.0C 
ir

Lietuvį ', ar “šakę”
tės $2.00. Taigi Tamista
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
mista atsimink, kad užsirašęs "Nau 
jienfis” gausi dar vieną visai dykai pei 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

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

Netrotikite vilties I Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūksančiai jau likot 
išgydytais. Gydymas DYKAI I 

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Brundza Co.. St a. W.. B’lyn. N. Y.

Padarome ant užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI

SOKIUS
DRESES

KOTUS, SIUTUS 
IK TAIP TOLIAU.

Ateikite ir persitikrinkite pas

A. GLASS
115 Sunbury St.
MINERSVILLE, PA.

ir . darbą gvarantuojame, taip 
kam atsilankiusieji yra užganė
dinti iš visų atžvilgių. Taipgi 
užlaikome “DRY GOODS”, ir 
visokių dresių.

I). Burdzlnekwi
Box Perry. N.Y.

J. Paskelnls
I Box 237. Olean. N Y.
I Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos nuo jkirios ligos 
I Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norwood, Mass., Airs. I). Kara.-eviczien** 
I 63 Bank St., New Britain, Conn., Mr. K. Olszewicze, 1444 Ross St. 
K Camden, N. J. ir tūkstančiai kitu dėknvoia
I PHILADELPHIA M. KLINIKAS KAD APSIIMA, TAI IR IŠGYDO!
■ Gcrcsnię faktę nieks negali reikalauti, ką užtvirtina didelės daugylvėa Bgydytą.
!| THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
fl todėl greičiau ir geriau už kitus daktarus išgydo, kad čionai kiekvienam 
| atsišaukusiam užrašo specijališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
S medikamentų, ir todėl, kad prie Phila M. Kliniko yra net keliatas 
g ProfesijonaliŠkų Daktarų su augščiausiu mokslu.
a ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
| JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoti sveiku ir laimingu, ir 
S džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra- 
į šyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk, 
k kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiau- 
3 giasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir tuos, kurių kiti negalėjo išgydyti, 
į kaip šviežias, taip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran- 
5 koše, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, Šonų; išbėrimai spuo- 
m gaiš nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės, sėklos nubėgimo, nu- 
a silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pailsimo, nerviškumo, silpno ir nu- 
3 mažėjusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytiškų ligų, širdies, kepenų, inks- 
v tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo, slogu,
■ blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
I liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingą 
S mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
9 MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankyk po šiuo adresu:
I THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,-H'7 r.-
I VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. šventadieniais nuo 10 iki 3 vaL
■ Utarninkais ir PėtnyČiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo
S Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS”.________________ _

Mrs. G. Kaliau 
1128-5th St.. Sacramento, Cal.

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligonių, gali kreiptis 
ęrie Kliniko, o apturėsit rodą.

"kultin*

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir huno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; ( 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio...................
i’ . ”■ ’ ’
Skilvinės proškos..........
l’igulkos <lel kepenų... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti inostis..................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai................... 50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Treyos Devynieroa 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. L, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

50c. ir 
50c. ir

25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 

10c. ir

$1.00
75

1 00 
1.00 

.50 

.50
.50 

1.00
.25
.10 

3.00
.25
.25 
.50 
.25 

1.00

Nuo ealvos skaudfjlmo.lOc. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo pergalimo............. ............ ..
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir 
I.inimrntas arba Expclleris.. . 

laukų žilinto 
teutnatizmo.. 

lytiškų ligų. . 
dusulio.
kirmėlių.........

Nuo nl 
N uo K 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mestis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.,

50c.
50c.

10c. ir

.15 

.28 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00
.50 
.25 
.55 
.25 
.25 
.25

Jk

Taippat

MjTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynusfe^Bi 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodama 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

falgn jums brangi yra jūsų sveikata, '.ai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydaati ■M® 
atsilankydam: ’ Lietuviikq Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Apti.koriu.,
tt> Bedford Avenue Kampas North 4-toi gatvės
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LAISVĖ

a lankytis į prakalbas

Narys.

• l '/*R

tai n in is

Brooklynan atvyko kun

V. ž-as.

Reporteris.

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNESI.

MUO

Tai E5UW GrssnpoJnt 
Pnikistiflia lietnviain* rietn pa*

Greita* ir vhdeaiM prieinamas mokiniiaotrf Mdaa yra mokfaiti* 
jer kareapondeneijaa, mokinti* savo namuose. Pagal mO*ą vartoja
mą metodą, kiekviena* žmogus gali išmokti aritmetiką ir aaglą Kalbą 
Ifaeauoee nao darbe valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

Jei neri žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką ir oaglvėft***, 
tai paružjrk jam**, e rausi pilną paaiKkinimą dykai. Įdėk *toa*wą ap
sakymui.

Adreaaak:

Lietuvių Korespondencijiuė Mokykla, 
1516 Wabansia Avenue, Chicago, IU.

Broliai

UPIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YOWKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

JUS 
Mūsų 

tokius

VIFTINPQ 7INIOC rašė 9 nauji nar^a^- I Kadangi dauguma kriaučių 
V1E1111EO ZjllllVMą čia žmonės nepripratę nedirba ir negalima dirbtu- 

lankytis į prakalbas. Apart 
to, kunigėlis nuolatos juosDėlei klaidų pp. Draugelio ir 

Shrupskio apskelbimuoseTII HOoIKlVz GPkoAvlUllIlU v * • i

Mėnesis tam atgal, taisant baugma Pragaru ir drau- • -...........s a lankytis j prakalbas.
io-n_ Kunigėlis gerai žino, kada 

žmonės susipras, tai nebo
ki ausis ir jo.

Reikia pažymėti, kad yra 
ir tokių, kurie save “susi
pratusiais” skaito ir visų

“Laisves” apskelbimus, [ 
neapsižiūrėjimų P. Drauge
lio apskelbime buvo įdėtas 
neteisingas gatvės numeris, 
o Shrupskio apskelbime — 
neteisingas telefono nume
ris. Nors tos klaidos tuo- ... , . v . -
jaus buvo pataisytos, vienok; laikų praleidžia losda-

vėse jiems pranešti apie mi
tingą, tai pasirūpinkite vie
ni kitiems pasakyti, kad ant 
mitingo ateitų.

Komitetas.

V

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

atsirado piktos valios žmo
nių iš tautiško štabo, kurie 
nubėgę pas tuodu biznierių 
pripasakojo, būk “Laisvė”

imi kortomis. Mat, ir lošti 
reikia susipratimo. Nors 
tokie žmonės turi užsirašę 
laikraščių, bet kas iš to, kad

30 d. balandžio Lietuvai
čių linijos 54 skyrius rengia 
balių, kuris atsibus Tautiš
ko Namo svetainėje, 101— 
103 Grand St., Pradžia 7 
vai. vakare. Visi vietos ir 
apielinkių lietuviai kviečia
mi atsilankyti.

tyčia tas klaidas padarė,kad pe‘laiko neturi jų perskai-
- - - - - .. j tyti.užkenkus jų bizniui. Šiuo- 

mi pranešame, kad męs,lais- 
viečiai, nei prieš gerb. Drau
gelį, nei prieš gerb. Shrups- 
kį nieko neturime ir velija
me, kad jiems biznis sektų
si kuogeriausia, o už įvyku
sias klaidas atsiprašome.

Administracija.

balandžio buvo bor- valstiečių.
mitingas Lietuvių 

unijos 54 skyriaus.
Buvo skaitomas protokolas.
Paskui atsisakė board of di
rektorių sekretorius. Kas 
bus naujai išrinktas—neži
nia. Po to P. Mačys išda-

18 d. balandžio buvo mi
tingas rusų rezervistų. Su
sirinko apie 500 žmonių, 
daugiausia rezervistų iš 

. Kalbėtojai nuro
dinėjo blėdingumų karių, 
kas jas pradėjo ir kam jos 
neša naudą. Visi susirinku
sieji pasmerkė kares ir net 
išnešė protesto rezoliuciją.

Pasirodo, kad ne visi su
tinka važiuoti ir ginti savo

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky eprėdalų. 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane 
voras gera ir prekė* pigios.

K. LIŪTEI
131 Grand St.. 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

th

DR. J. C. BROWN
žinomą daktarą-specljellatą. kari* p**ekmlng*l gydi Hgonle* per 85 meta*, dabar 

t ipnK’iTTQ tu nimTI I1F.M54 PATARIMUS

Delionis, kuris Tautiškame ,vė raportų ir pranešė, jog 
Name pasakė kelias prakal-‘New Yorko kriaučiai ren- 
fca8> Iriasi prie streiko. Manoma

____ streikan išeiti pradžioj žie- 
Pereitoj subatoj Tautiš- minio sezono.

Kaip tas viskas pavyks, 
nieko negalima pasakyti, 

’ypatingai dabartiniu laiku, 
kuomet kriaučiai labai su
vargę, 
reikia pažvelgti į aplinky
bes.

kame Name įvyko “Aido” 
choro vakarėlis.

“Aido” artistai lošė kome- 
dijėlę “Žilė galvon—velnias 
vuodegon”. Išėjo vidutiniai. 
Keli aktoriai lošė gana ge
rai, bet vienas visai ne
kaip.

Gerai pagriežė ant smui
kų pp. Kalikauskas ir Ru
peika.

“Aido” choristai sudaina
vo kelias dainas. Išėmus 
vieną danelę, kitos išėjo 
prastai.

Kodėl?

L. S. S. 19 kuopos pusmė- 
r.esinis susirinkimas atsibus 
panedėly, 26 balandžio, Tau
tiškame Name. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi draugai 
privalo atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų.

Sekr. J. Neviackas.

kriaučiai labai su-
Išeinant streikan,

Kliubo atidarymas.
24 d. balandžio, ateinan

čią subatą, vakare, Liet. A- 
merikos D kęsų Kliubas ren
gia iškilmingą vakarėlį, kai
po atidarymą savo naujos 
vietos, kuri dabar randasi 
po 803 Driggs avė., Brook
lyn, N. Y. Šitame vakarėlyj 
prikviečiama visus narius 
su moterims, draugėmis da
lyvauti. Yra parengta dai
lus programėlis, susidedan
tis iš muzikos, deklamacijų, 
monologų, prakalbų ir tam 
panašių smagių pasiboviji- 

Vakaro pradžia nuo 8 
vai. vakare, ir nariai - drau
gai kviečiami yra nepasivė-

26 balandžio Lietuvių Siu
vėjų 54 skyriaus, Preserių 
58 skyriaus ir merginų 54 
skyriaus yra šaukiama eks
tra mitingas, kuris atsibus 
Tautiškame Name, 101—103 mų. 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visų trijų skyrių nariai dinti patįs atsilankyti bei ki- 

malonės susirinkti, nes yra i tiems nariams plačiai pra- 
septyni svarbus klausimai,Įnešti.
kuriuos turėsime apkalbėti.) Programos Komitetas.

New Yorke yra nemažai 
lietuvių ir draugysčių, bet 
veikimas ant visuomeniškos 
dirvos labai silpnas. Iš lie
tuviškų draugysčių dau
giausia veikia L. S. S. kuo
pa ir Liet. Politikes Kliu
bas. Katalikiškos draugys
tės nieko neveikia, apart 
parengimo balių ir tai ne dėl 
apšvietus, bet dėl pelno ir 
“paūžimo”.

Šiomis dienomis Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugystėj 
parengė Bronxe prakalbas;' 
buvo ir deklamacijų. Kai-, 
bėjo J. Jukelis ir J. Neviac-' 
kas. O. Klimiūtė sudainavo' 
keliata dainelių ir M. Jake
lienė padeklamavo. Nors 
publikos buvo nedaug, vie
nok prakalbos pavyko pui
kiai ir prie draugystės prisi-

500.
: 21 perlinį raktą, 8 perliniu* basus.

Išduoda gražiausi balsą. Vertas 
$16.00, tik už $8.50.

Šitas puiku* Armonikai, turi

401. Tos pačio* rūiir.u armonikas 
au 21 perliniu raktu, 12 perliniais 
basais, plieniniais viduriais, varta 
$25.00 už $14.50.

Aitas didelis Gramafonas su ge
riausia triūba vertas $40. už $1*. 
Gvarancija ant 10 metų.

Męs užlaikome daugybę Armonikų, Maadslinų. Smuikų, Balalaikų, 
Gitarų ir t. t. Taipgi visokių rūšių Victor ir Columbia. Granaafonų. 
Turime lietuviškų rekordų ir visokių kitokių.

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumieriu*.
K A TALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

Rūtų geriau, kad rašytumėt laiškus rusiškoj kalboj.
I’aatebūtinai geras tavoraa ir ypatingai žemos kaino*.

j- ŠITA NAUDINGĄ DOVANĄ DUO- T\ A I 43 D AME KIEKVIENAM PIRKĖJUI U I Ik Al
WARRANTED

20 
YEARS

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, viuokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ešganėdintt

73 Grand st, Broooldyn
Paled Wythe Ave.

Vlalemn gerai i_____ _ ______ ___________ _
U2DYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS tekančiom!* dies** 
mia: Nedėlioinia, Utarninkai* ir Pėtnyčiomi*.

DR. J. C. BROWN yra baigę* vieną ii geriausių Ameriko* universitetų ir turi aukrinj medalĮ oi 
etpižyrnėjimą moksle. Jo ofisaa yra įrengta# su naujausiomis stebūklingomis mašinom!*. X-apinduIią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su Ja yra permatomas visas žmogau: kūną*, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdo* liga. Neturint gi to* mašinos, «u paprastom!* akimi* nieke negalima salinėti, 

dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.
DR. BROWN PASEKMINGA! IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

Lips Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No 
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome

be operacijos.
ODOS LIGAS. KRAUJO flUGRDIMI S, REUMATIZMĄ. GĖLĄ IR KITAM LIGAS, karte* perdaag vtelee 
ežirotų čia išdėstyti, gydsa su gerixMidomi* pasekmėm!*.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga Jūs sergate bet tuojau* ją permeta*, odp vali 
radyje, nei< man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebūklingos mažino*.

Nesiduokite nare bereikalingai pjaustyti, bet aieikiie pas mane, o apturėkite patarimą, ar jfl* Ilgą 
galima išgydyti su maistais, ar ne. Ai Ižgy ižiau daugelį ligonių su vaiatai*, be Jokių eperaclją. Tue* li
gonius kiti daktarai buvo Jau atsisakę gydyti *u vaistais Ir sakė, kad būtinai yra reikalinga eperaclja ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėti* pagalbos.

ATMINKITE, JOG Aš I4GYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi Ir Išgydo ant visados. Aš negydau per laišku*, ne* to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laišku*. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzezninuoti. tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jum*, kad ai egzaminuoju ir duodu patari®“** 
DYKA! Nedėliotu**, Utarninkai* ir Pėtnyčiomi*.

DR. J. C. BROWN
■th St., arti 6-th Ave., New

OFFI8O VALANDOJ NEDALIOMIS i
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pi*tq. N®e • vai. ryte iki X vai. pc piet
Nuo 1 vai. no pi>»t. iki S vai. vakare

MOKINOTĖS SAVO NAMUOSE

DYKAI :: DYKAI :: DYKAI!
8 mėne*iamg duodame išbandymui gramafoną ir 30 geriausių dai

nų, norėdami, kad kiekvienas žinoti} mūsą firmą Suvienyto*© Vainojo
te ir Kanadoj, todėl parduosime “Empire” gramafonus Nl, kuri* pir
miau kaštavo $58.00, o dabar už nužemintą kainą, tai yra už

$30.00

duodame 49

Schneider

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir orerkotus ir duoda
me materiją iš tikrų vilnų.

Siūtus ant oredrio padarome 
už $15.00 ir augsčiau. *

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėį 
norėdamas turėti gerai pa
siūtą siūtą, nepamiršk mū« 
adreso ir Schneider Brolių

SCHNEIDER BROLIAI
236 Grand SL,Brooklyn,N.Y..

Apart to
geriausių dalau Ir 

albumų kiekvienam 
perkančiam graniafoną.

Duodame iv 
ant išmokesčio 

po $1.00 į menesi

siunčiame dykai ir priuiuaHm*Ant išbandymo vienam mėnesiui 
ifkaačiua apmokame ir rašytą gvarantiją ant 10 metų. 

IŠBANDYMAS DYKAI!
Reikalauk mūsų iliustruoto katalogo, męs pasiųsime Jum* dykai.

EMPIRE PHONOGRAPH CO.
24.0 Bvwery. Dept. 56, New York City

P. ORLOWSKY
Mfl»ų ĮateJge yra atidaryta kiekvieną vakarą iki 1© vai., taip kad 

Novr York® gyvanantiejie gali užeiti, kada nori.

AR BUVAI KADA NORM
Jeigu nebuvai, tol nieik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS IJ1TTTL 

VISKAS MOTELIS NEW YORK CITY
VIEŠBUTIS arba KOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitokį visokį 1™"*^ 
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę del VESTUVIŲ, Sa
kių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir Į visas dalia JJ*- 
šaulio. Siunčiam ir iimaiaona Pinigus visų viešpatysčių, kas kokių rei<ai*»ja.

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit *•
Mū-ų antrašai yra tolas:

0BO. BARTASZIUS & CO.
498 Washing** Street w-

New Y*rk City So. Doaton. ii***.

Telephone 9587 Sprint

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Ctitor Serina Street SOUTH BOSTON, MAHNKW YORK CITY, N. Y. m/v.t
120 Bank Street, Waterbury, Conn.

Žiūronas (padinimo stiklai arba stereoskopas) su 24 paveikslais 
iš Didėsčs karės ir daugybe kitokių (kaip paveikslas rodo) daiktų viso'

37 daiktai. Tiktai už ........................................................................................$7.00 1

J. GIRDĖS, 103 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y. Į
Reikalaukite katalogo, priglaudžiant už 2c. štampą jo pasiuntimui.

I ■mmhmmI

TIKTAI NUO MŪSŲ FIRMOS GALI PIRKTI GERIAUSI 14 K. GOLD FILLED LAIKRODĖLĮ 
PILNAI GVARANTUOTĄ. Kam mokėti brangiau, kada nuo mūs gali pirkti už $5.25 ir bus daug geres
nis laikrodėlis, negu pirktas iš kitų firmų ir nėra jokio skirtumo tarp to laikrodėlio, kurio knina yra 
$25.00 ar $30.00. Dėl persitikrinimo męs jum prisiusime elegantišką laikrodėlį dengtą trimi viršukais, 
vidutiniško didžio vyrišką ar moterišką, su geriausiais viduriais, ir apart to laikrodėlio duosime VISIŠ
KAI DOVANAI TAS 25 NAUDINGAS DOVANAS: elegantišką retežėlį su kabučiu, kišeninį peiluką, 
naujos mados revolverį, pypkę, fontaninę plunksną, veidrodį ir šukas, ir kitus daiktus, puikų žiedą, špilką, 
mankietų guzikus kalnierių guzikus, moterišką branzalietą, moterišką laikrodėlį su špilka, britvą, dir
žą, šepetį ir gražų baksuką dėl dziegoriaus.

Jeigu nori turėti gražų ir gerą laikrodėlį ir tas nugšČiau minėtas dovanas, iškirpk šitą apgarsinimą 
ir prisiųsk mums sykiu su savo tikru adresu ir 25 centus, kaipo depozito (stampoms ar sidabrinį kvote- 
rį), kas užtikrins mus, kad jūs tikrai norite pirkti. Taipgi paminėk kokį laikrodė’į nori, vyrišką, ar 
moterišką ir reikalaujamas laikrodėlis, tuojaus bus išsiųstas ir SYKIU ŠIOS 25 GRAŽIOS DOVANOS, 
VISAI DYKAI. Kada aplaikysi ir, persitikrinsi, kad laikrodėlis yra toks kokis garsinamas ir dovanos 
yra visos ir geriausiame stovyje, užmokėsite likusią SUMĄ $5.00 UŽ LAIKRODĖLĮ ir visai mažai už 
persiuntimą dovanų, kurias duodame visai DOVANAI. Kitaip jūs neturit nieko mokėt nei vieno cento ir 
jeigu nepatiks, męs sugrąžinsime jūsų depozitą.

PIRKDAMI TIESIAI NUO MUS NUO DI DŽIAUSIOS AMERICAN KOMPANIJOS, 
GAUNATE GERESNĮ TAVORĄ, NEGU KUR KITUR ir apart to šias gražias dovanas dykai, 
kompanija nieko bendro neturi su kitomis firmomis ir su firmomis iš New Yorko. Duodame 
daiktus, kokius garsiname. (Iš Kanados reikia prisiųsti visus pinigus sykiu su užsakymu).

Visus užsakymus ir laiškus siųskite šiuo adresu:

AMERICAN JEWELRY COMPANY, DEPT, A 667, SAINT LOUIS, MO




