
BMM

CU1U JlUlVd 1UUIYU > 1 14. ,

smarkių susirėmimų neįvy-1 Vokiečiai tvirtina, kad , 
1. n<-.X 1 --- ________ ? X. ' . . • U 1 1 , C i 1 r. . Atalkininkų mėginimas at

gauti senąsias pazicijas ne
pavyko.

agentui tik už arklius, įgy
tus Amerikoj, užsimokėjo 31 
milijoną dolerių.

JEIGU KARĖ TĘSIS IKI 
RUGSĖJO...

Jeigu karė užsitęs iki

Telephone 5231 GreenpointNo. 34

GYVENIMO
šundaktariu

RUSAI VĖL JAU SALE KLAIPĖDOS
at- prie vėliavų šį pavasarį.

vokie-

DUOS

jau
“sėdė- minėjom apie lenko Bikow-

mingi dipliomatai ir litera-

LAIMĖJO.

fana-!

nariai
neva

be.

*

J ©.-.il'sefiSw

$2.00
3.50

Šidlauskas patraukė Tui- 
nilą teisman ir 21 d. balan-

1 įauginusia kaliniu
” už betvarkę, kurių sukė- 
neblaiviame stovyje.

ALASKOJ PANAIKINTA 
MIRTIES BAUSMĖ.

Žemutinis Alaskog atsto-

les. Pastarieji sakosi 
mušę rusų atakas.

CARAS APLANKĖ 
LVOVĄ.

SAKO, AMERIKOJ BUS 
PASITARIMAI APIE 

TAIKĄ.

cIurr mftl’tpr M»rch 11

$1.00
1.75

SAKO VOKIETIJA 
AUSTRIJAI ŽEMĖS.

Olandų socijalistų laikraš
tis “Het Volk” rašo, jog Vo-

tariamuosius Vokiečių ambasadorius
(kasmet, būdavo, ant vasaros

Prezidentas Wilsonas iš- 
, kad visi ex-

tyčia 
sveikus žmones ir 
juos pas stebuklą da

li* pasirodė, kad iš
PALIKO MIRTIES 

BAUSMĘ.
Senatas Connecticut vais
ios atmetė billių, kuriuo

RUSAI VĖL JAU ŠALĘ 
KLAIPĖDOS.

Petrogradas. — Pusėtinai 
drūta rusų kolonna vėl jau

ap
šmeižė K. Šidlauską, kaipo 
Labdarystės dr-jos kasierių 
reikale kokių tai Čekių išra-, 

‘šymo.

K. ŠIDLAUSKAS BYLĄ 
LAIMĖJO.

“Laisvei” extra praneša
ma iš So. Bostono.

RUSŲ IR VOKIEČIŲ AR
TILERIJA.

Lenkijoj ant karės lauko

vos.
Vokiečiai, atsilygindami i 

už tai, metė 150 bombų ant! 
Baltstogės (Gardino gub.).

ra tiek ir tiek.
0v III C.X 1

<v

Vokiečių laikraščiai dabar 
__ pajuokia anglus: kodėl gi niversitetas. 

svarbus. į tasai garsusis anglų laivy- siteto studentai ir profeso-

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVE”

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

ratyviška Spaudos Bendrovė.

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje.................................
Kanadoje ir užrubežiuose ...

PUSEI METŲ
Amerikoje ...............................
Kanadoje ir užrubežiuose ...

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
“LAISVĖ”

183 Roebling St.. Brooklyn, N

Pavadų ir liudininkų' |<;li jau «Laisvgs» skai. 
adar'US y' .tylojams yra žinoma, tai So. 

oinuo jau .-.cinai !! .. , ^Bostono tautininkai (veži-
tokios medžioklės,! Sakoma, kad areštų bus njnkaj\ mėgino pakišti koją 

i. dar daugiau. Apie tuos ste-' tickoriui K. Šidlauskui, 
bukladarius męs pranešime k , a iž(linillku Lietuvos 
per Laisvę ir daugiau zi- šc)pim<> Fon(|o. Tautininkų 

gi pėtnyčioj prie.niW. . . pravadyrius p. Tuinila ap-j Jeigu kas nors is lietuvių I; v-sidlnnska. kaino

106
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AREŠTUOTA 58 STEBUK
LADARIAI.

New Y orkas jau 
nematė i 
kokia buvo surengta perei
tą seredą, kuomet tapo su
areštuota 54 šundaktariai. 
Pereitoj 
tos kompanijos pridėta ma-L 
garyčių dar keturi stebuk-jkupmet nors tapo» prigautas, i 
ladariai. tai ^a*lte pranešti apie tau

Perdaug jau priviso New Per ‘Laisv? > 0 jaV Pri‘> šymo. Apie tai “Laisvėje” r/^npq T^riičio Vr Saldu" 
Yorke įvairiausių šarlatanų, <!“e visas laislFs> ,kaiP.° savo laiku buvo daug rašy- Gumbmes> isrucl° ir Saldu“ 
kurie varė plačiausią biznį hudijimus, tiems, kas tą vi- 
daugiausia per laiškus su sa dalykiI veda. 
nepatyrusiais svetimtau-1 
čiais.

Šundaktariai, vienį dides
niu, kiti mažesniu pasiseki- ■ 

steigė savo muzėjus, kur

Rusai ir vokiečiai vieni ki
tiems neapsileidžia.

Pereitoji savaite pasižy
mėjo nepaprastu orlaivinin- 
kų veikimu.

Rusai metė bombų ant

The Lithuanian semi-weekly 
“LAISVE” 

Published by
rhe Lithuanian Co-operative Pub. Society 

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

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
In the United States............................... $2.00
To Foreign Countries........................... 3.50

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to: 

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

Telephone 5231 Greenpoint V /Vetas

varė medicinišką biznį, XV butas nusprendė panai- 
Viiv kinti mirties bausmę. Pa- 

žmoneliai buvo gązdinami na?.us nutarimas jau seniai 
baisiausių ligų pavyzdžiais. iP^JUĄtas senate.

Tų šundaktariu ofisai už-1 Dabar bereikia tik, kad 
daryti, šalę jų stovi polici- bernatonus pasirašytų po 

- - - J bulium.ja ir detektyvai. Nekurie 
stebukladariai į laiką pa
spruko į šalį ir tokiu .būdu, 
bent laikinai, ištrūko iš tei
singumo rankų.

Kasgi įtaisė tą visą me
džioklę? Ogi New Yorko 
daktarų draugija ir Darbo 
Departamento pramonės 
biuras. Tos įstaigos gauda
vo tūkstančius laiškų, ku
riuose suvedžiotieji žmonės 
skundėsi, kaip šundaktariai 
juos prigaudinėjo. Tuomet 
New Yorko daktarų drau
gija išvien su pramonės biu- 50 kartų, 
ru ėmėsi darbo. Per septy- 
nius mėnesius tyrinėjo ste
bukladarių 
samdė 
siuntė 
rius. 
sveikų žmonių stebuklingie
ji daktarai padarydavo ligo
nius. Įšnekėdavo jiems ne-įnorima buvo panaikinti mir- 
būtas ligas, įgązdindavo, o ties bausmė, 
paskui lupdavo devynius! 
kailius.

Buvo atsitikimų, 
kelis lašus “magn 
dens” arba už 
“magiškų piliukių” (neva 
džiovai gydyti) lupdavo po 
kelis šimtus dolerių, o tos 
piliukės ir tasai “magiškas 
vanduo” jiems patiems kelis NEVALIA KRITIKUOTI 
centus tekaštuodavo. | p / _

Nekurie iš tų stebuklingų- reiškė norą, 
jų daktarų turėjo labai pla- prezidentai liautųsi kritika- 
čią praktiką, ypač tarpe Vę esantį tarnystėje prezi- 

italų, dentą.

DAUGIAUSIA PRASI
ŽENGĖLIŲ KATALIKŲ.

Mihvaukes pavietavam ka
lėjime 1911 metais sėdėjo vi
so labo 3,759 kaliniai.

2,517 iš jų pasisakė esą 
katalikų tikėjimo. Taip pra
neša to kalėjimo viršininkas 
William H. Momsen.

Iš visų kalinių 1,471 buvo 
ateiviai. 20 iš kalinių yra 
užkietėję prasižengėliai, ku
rie nusidėjo prieš įstatymus

dzm įvykęs teismas pnpazi- igaistOgėje yra užmušta ga
no K. Šidlauską teisiu. Va- na jaug žmonių. Kuomet 
lukoniui IaJP“Pa^ |ur^s buG virš gelžkelio stacijos pasi- 
uzmoketa $18.00, kuriuos p. nrlnivininl™;
Tuinila nenorėjo užmokėti. 
.Teismas nusprendė užmokė
ki ir teismo iškaščius, kurių 
bus į $70.00.

. ^a £’ dabar sakys veži-i,a vojęje^Įu rankose. Vrmas 
ninkai ? Jie turės atšaukti!.............................. 4.x zirr

tuos bjauriausius šmeiži
mus, kuriuos paleido ant do
ro ir gerbiamo žmogaus per 
savo laikraštpalaikį.

Pasirodo, jog mūsų tauti
ninkai “bytinami” visur: 
draugijose, laikraščiuose ir 
net teismuose.

.rodė vokiečių orlaivininkai, 
tai mieste kilo neapsakoma 
panika.

Rusu aviatoriai bombar- 
įdavo Plocką, kuris dabar y-

Irusų aviatorius metė ol5 
į bombų ir tomis bombomis 
pažeidė kelis vokiečių lai
vus, stovėjusius Vysloje.

Rusų aviatoriai metė bom
bų ir ant gelžkelio stacijos 
M lavoje.

Uja Muromec.
Rusai įsigijo naują orlai- 

Įvių tipą, vadinamą “llja Mu- 
Caras apsilankė Lvove,ku- romec”. Tai yra gigantiš- 

rį rusai laiko savo rankose ki aeroplanai ir įtalpina sa- 
jau nuo pereito rudens. !vyje daug sunkios ammuni- 

| Ant stacijos Brody caras cijos.
susiėjo su gavo dėde, didžiu j Ligišiol manyta, kad “Uja 
kunigaikščiu Nikolaj Niko- Muromec” tipo aeroplanai 

yra labai rizikauni, bet jie 
pasirodė esą gerai subuda- 
voti ir patogus.

To tipo aeroplanai 
čiams pridirba labai 
nuostolių..

lajevičiu.
Raportai iš Lvovo skel

bia, kad caras buvo labai iš
kilmingai pasitiktas ir žmo
nės būk tai labai džiaugėsi, 
pamatę pusgalvį Mikę.

Caras pasakęs dar mažą 
prakalbėlę nuo balkono ge- 
neral-gubernatoriaus namo.

Kad lvoviečiai būtu džiau
gęsi pamatę carą—tai jau 
melas. Galicijos lenkai ne
apkenčia Romanovų.

LIETUVIUS UŽMUŠĖJUS 
NEPALEIDŽIA.

“Laisvei” rašoma iš
sey City, N. J.

Pereitame “L.

skio užmušima ir 4 lietuviu 
4, V

suareštavimą. Du iš juod- 
viejų Zaranką ir Klikūną 
net už kauciją nepaleidžia. 
(Plačiau apie tai žiūrėkit 
korespondencijoj iš Jersey 
City šiame “Laisvės” N-ry).

dasi netoli Klaipėdos.
Tatai praneša “N. Y. A- 

merican” korespondentas. 
Oficiališkų pranešimų apie 
nauja rusų įsiveržimą į 
Prūsus nebuvo.

JERUZOLIME BADAS.
Londoniškio “Morning 

Post” korespondentas pra
neša, jog padėjimas Jeruzo
lime led diena eina blogyn 
ir blogyn.

Maistas pabrango net še
šis sykius daugiau, negu bu
vo ligi kares. Pinigų apy
vartoje nėra.

Daug žmonių jau mirė ba-

Išpradžių senato komisija 
i stovėjo už tai, kad mirties 

kad už bausmė Connecticute būtų 
:> van-’panaikinta, bet užmušimas 

New Britaine kunigo Žeb- 
rio padare ant senatorių to
kią įtekmę, jog jie nutarė

tamsių rusų, lenkų, 
sirijonų ir lietuviškų 
tikėlių.

Tūlas Šėrėj onas per me
tus turėdavo 17,000 ligonių i 
ir surinkdavęs iš jų kišenių' 
pusę milijono dolerių.

VOKIEČIAI 
Berlynas \ 

'Anglų-belgų-francūzų linija 
mūsų katalikus užviešpata- tarpe Ypres ir šiaurės jū- 
vo tokia tyla, kad girdėtum 
musės lėkimą. Nei vienas 
nei žodelio, tarytum, nei ne
žino apie tą tragediją.į/ IV V V * V V.

Lenkai sako, kad lietuviai Langenarck, 
tyčia užmušė tą žmogelį.

Mušeika Klikūnas, kelias 
dienas prieš tą tragediją,su
ėjęs vieną socijalistą, užpuo
lė, kam tasai neinąs bažny
čion.

Tai matot, kokie jie!

ros tapo atmušta net per 
penkias mylias.

Berlynas sako, kad vokie
čiai užėmė sekančias vietas:

, Steenstraete, 
liet Šas ir Pilkelen. Vokie-| 
člai paėmė nelaisvėn 1,600 '

TURKAMS SEKASI.
Kaip sekasi karė Užkau- 

kazy—veik jokių žinių nėra.
Tik neseniai turku gene- 

ralis štabas paskelbė, jog 
turkai veikė rusų teritorijo
je ir yra užėmę visus kelius 
į Batuiną, ant Juodmarių 
kranto.

SU ANGLIJOS LAIVYNU 
PRASTAI.

šiaurinėje jūroje praside- 
francūzų i’r britų, o taip-pat 'da aktyviškesnis veiklumas, 
ir 30 kanuoliu.

Anglai sako, jog francū- 
zai ir anglai todėl turėję pa-

LIETUVIS — ANYKŠTIE 
TIS NUSIŽUDĖ.

Tetervinas praneša “Lais- kiečių^ yra 
vei” iš Sioux City, Iowa. —

Jaunas vaikinas Silvest
ras Tuskenis, anykštietis,ne
seniai dar pribuvęs iš Lietu
vos, nusižudė 17 d. bal. Ji
sai nusišovė.

Namiškiai pažino jį, kaipo

DANBURY KEPURNIN
KAI BUS IŠGUITI Iš 

SAVO NAMŲ. 
200 Danbury (Conn.) ke- 

- XT-, .- .. . . Ipūminkų-unijistų bus iš-|
Nekurie is stebuklingųjų gUįįį savo namų, jeigu iki 

daktarų turėjo savo muze- y- . geffužės neužsimokės . . . .jus. Tuose muzėjuose bu- i)ausmfs Loewe komnaniiai lgerą zmo^ ir niekam ir l 
vo pilna baisiausiu “baubų”.'aVsmes k?ml)ai}1JaL Igalvą negalėjo ateiti, kokios i® S įstosi dabar jau
pūsdavo iki didžiausio laips-'Danbury kepumin^ unijos inebegyvo 1 uskeni° galv°j 
mo, taip kad mažai nusima- narįaj tUri užmokėti tai1 
pančiam žmogui, žiūrint į kompanijai $252.130, neva1 
'V * 1 J a • T • • a. 1 už boikotą, kurį jai apskel-1 Kinkos drebėti. Ir jeigu toks 
nelaimingas žmogus turėda-i 
vo kokią nors menką ligą,1 „ ... RĮNIT AM
tuomet ta liga įsivaizdinda-1' ” AMBASADORIAI.vo jam, kaipo baisiausia li
ga. Ir žmogus papuldavo Juodu gyvena dabar Wa- 
į šundaktario kilpas, nes shingtone, kaip šuo su kate, 
tuose muzėjuose visuomet; Vienas su kitu bijo^ susitik- 
būdavo pilna įvairiausių a-.ti, bet po karei vėl šampaną 
gentėlių, kurie tempdavo gers, 
žmones pas ' ’ ’ T7~
daktarus.

Nekurie iš stebuklingųjų išvažiuoja į Newport, bet 
daktarų yra pasidirbę sau šią vasarą nebevažiuos ten 
paliudijimus, bet dabar tas1 atostogoms, kadangi išgir- 
viskas kils aikštėn. Visi jie do, kad teų mano ęavėsiąuti 
stos tiesom j ir rusų ambasadorius. .

vokiečių tranšėjas 12 vers
tų atstume. Vokiečių armo- 
tos taip toli negali pasiekti.

Prie rusų artilerijos pri
sideda ir orlaivininkai, ku
rie nuolatos nurodo artileri
jai vokiečių tranšėjas. Su 
pagelba orlaivių rusų artile
rija sunaikino vokiečių 
traukinį, prilioduotą grana-

Iš TURKIJOS KARĖS 
LAUKO.

Ant pussalio Gallipoli tur
kai iškasė tranšėjas ir gerai 
apsiginklavo.

Talkininkų laivynas bom
bardavo turkų liogerius ties 
Bulera, o francūzų orlaiviai 
į tuos liogerius metė bom
bas.

Turkų pozicijos ant pus- 
kietija sutinka pavesti Aust- salio Gallipoli nuolatos bom- 
rijai dalį Silezijos, bile tik barduojamos.
Austrija sutiktų atiduoti I- 
talijai Triesto apygardą.

Vokietija daro viską, kad 
tik priverst Austriją nusilei
sti Italijai, kad išvengus ka
rės tarpe Italijos ir Austri
jos.

Anglai nusiuntė naują šar
vuočių į Dardanellų intaką. 
Šarvuočius turi 8 kanuoles 
16 colių kalibro.

Pagal paskiausias žinias, 
turkai tapo sumušti ties Žai
bu; pakeliuj paliko automo
bilius ir vežimus su ammu- 

iiiicija. Komandieras Suli- 
nian Askeri nusižudė.

Jeruzolime žmonės badu 
miršta. Miltų maišas kaš
tuoja $15. Bulvių kainos 
pakilo net ant 600 nuošim
čių. Cukraus ir naftos visai 

nil'Į1Iu’ , . , .. nėra. Kasdien daugybėManoma kad greitu laiku'žlnoniu n,iržta iš bado. A- 
Amenkoj, Washingtone, su-lpart. Palestinos laukuose 
sirinks Įtekmingų veikėjų pasil.0(1ė sąrančiai ir viską 
konferencija. Sakoma, kad !Paj|<ina> 
tam pritaria ir prezidentas 
Wilsonas. Veikėjų bus iš 
Norvegijos, Olandijos, Ame
rikos, Ispanijos ir tt.

Fritjov Nansen, buvęs

Vokiečių laivyno dalis buvo 
išėjusi a t viro n jūron.

Iš tos priežasties mena- 
sitrauktųkad"vokiečiaiVar- mil> kad greitoje ateityje į- 
tojo nepaprastai nuodingas vyks stainbųs mūšiai juroje, 
gesinės bombas.

Į Šitas laimėjimas dėl vo- 
labai i 
veikiausia, vėl 

'mėgins prasimušt prie Dun- 
kirko.

Kaizeris vis daugiau ka- 
! reivių siunčia ton vieton.Tik 
ką naujai pribuvo 80,000 
vyrų.

norvegų ambasadorius Ang-! rugsėjo mėnesio,tuomet Eu- 
lijoj, jau išvažiuoja tuo tik-(ropos kariaujančios vaisty** 
siu New Yorkan. bes duos kariškų užsakymų

—----------- 'Amerikai net už du šimtu
milijonų dolerių.

Tokį išvedimą padarė vie
nas iš žinomiausių Wall St. 
bankieriu.

NAVATNAS UNIVERSI
TETAS.

Rytų Prūsijoj, mieste Sal
dau, atidengta navatnas u- 

Visi to univer-
44 1 fe A J . V . 1 - V, K. V/ «

nas neužpuolė ant vokiečių Iriai—belaisviai, daugiausiai 
laivyno? ,belgai. Atidengta tris fa-

Kur dingo ta nepaprastai kultetai—juridiškas, 
išreklamuota reputacija giškas ir komerciškas. 
Anglijos laivyno. -

' Garlaivinis susinešimas 
tarpe Vokietijos ir Olandi
jos laikinai apsistojo.

teolo- 
Prie 

universiteto yra ir priren
giamosios klesos. Į priren
giamąsias klesas įstojo labai 
daug rusų belaisvių.

e.
Manoma, kad nusižudė iš 

Ipriežasties bedarbės. Ilgą 
laiką nedirbo. Pastaruoju 
laiku buvo gavęs kiek dar
bo, bet tuoj darbas vėl nu
trūko. Prasiskolino krautu
vėje ir įpuolė nusiminimam

Kunigai nebeleido palai
doti ant katalikiškų kapinių.

Tebus jam lengva šios ša
lies žemelė.

PRANCŪZŲ ORLAIVY- 
NAS VEIKIA.

London.—Prancūzų orlai- 
vyno eskadronas vėl ataka
vo gelžkelių pozicijas Parei- 
nėje, pasekmingai bombar
duodamas Muelheimą ir 
Habsheimą.

MųšIAI TIES ČERNOVI
CAIS.

Iš Berlyno praneša, jog į 
šiaurę nuo Černovicų eina 
smarkiausi mūšiai tarpe ru
sų ir austrų.

KARPATUOSE.
Austro-germanų kariume- 

nė mėgina užpulti ant rusų 
iš dviejų flangų—nuo kraš
tutiniai dešiniosios puses ir 
ties Gorlice.

Rusai prisileidžia austro - 
germanus labai arti. Paskui 
eina ant jų durtuvais.

Rusai sako, kad tokiu bū
du daugelį austro-germanų 
atakų pavyko atmušti.

Ties Telenaču taip-pat at
mušta austrų atakos.

Ties Užšok rusai vėl norėr 
jo prasimušti pro austrų ei-

SANTIKIAI TARPE JA
PONIJOS IR CHINIJOS.
Japonija pastatė Chinijai 

ultimatumų. Jeigu Chinija 
išpildys tą ultimatumą, tuo
met ant josios nugaros užsi
sės visa savo sunkenybe ja
ponų militarizmas ir kapi
talizmas.

Japonija davė chinams 3 
dienas apsimislyti ir atsaky
ti.

ko. Mat, kaip rusai, taip ir 
vokiečiai deda visas pastan
gas Karpatuose. Į Karpa
tus dabar sutraukta daugy
bė kariumenės ir eina tokie 
mūšiai, kokių dar niekad ne
buvo.

Lenkijoj šaudosi tik arti
lerija. Kaip žinoma, rusai 
gavo iš Japonijos naujau
sios sistemos anuotų ir da
bar tas anuotas vartoja 
prieš vokiečius Lenkijoj. Iš 
pranešimų matosi, jog tos 
armotos labai daug rusams 
pagelbsti. Daugelį vokiečių 
batarėjų visai sunaikino.

NORI ĮSTEIGT FINŲ KA- 
RIUMENŲ.

“Bergen Tiende” praneša 
girdėjusi, jog caras norįs at
gaivinti Finliandijos konsti
tuciją ir įkurti finų kariu- 
menę.

Manoma, kad senoji fi
nų gvardija bus pašaukta Rusai iš tų armotų naikina

VOKIEČIAI EINA 
PIRMYN.

Vokiečiams vis dar sekasi 
Belgijoje, apgygardoje j 
šiaurius nuo Ypres.

Vokiečiai šturmavo ir pa
ėmė miestelį Lizerne, į va
karus nuo Yser kanalo.

Išviso paimta 2,470 belais
viu. >

DARDANELLAI VĖL 
BOMBARDUAJAMA.

Keturi talkininkų karės 
laivai išnaujo bombardavo 
Dardanellų fortus. Bom
bardavimas tęsėsi tris va
landas.

Fortai atsakė ugnim*, 
Nuostolių betgi nėra.

ANGLŲ JAU YRA 750,000,
Britanija jau turi Bei gi- 

joje ir Francijoje 750,000 
kareivių.



SAS PO KARES?

kitaip

Seimas

gerb.

H: *

Menkas iš jo kovotojas,

*

pacių mušimą

** *
Mūsų Tai kaip,

ilgesnis

Vienok

pinigų sumas, 
užsimoka teis-

Liet.’...”
Oi jūs

eis
Štai kodėl

Ponas Kemėšis jau Bosto- 
karės’ne, svečiuos pas Burbanosį.

ATSAKYKITE!
So. Bostono katalikiškų 

tautininkų laikraštėly “A-

ar kitokiam tvirtinimui.
Pirmiausiai turime neiš-

gerb. Ji, mat, kairesne! 
Tokiu būdu, avinai!

Lietuvoje visai kitaip, negu joigu apleido Chicagos po- 
buvo manyta laike Visuoti- ziciją • ir nubėgo Bostonan 
no Seimo. Tuomet buvo ma-1 naujas katalikiškas tranšė- 
nyta, kad bent tame darbe Į jas pilt.

j Velnias taip stiprus Pa- bar kariauj 
bepar- tersone, jog Billy Sundaylu"~ : ‘

h neiskrapsto jo ir gana.
Per paskutinę sorkių sesi

ją Billy Sunday turėjo jau

f

DAR KARTĄ APIE MARGOS MINTIS AR BUS PROGRE- vyriškoji jaunuomenė, ku- 

AUKŲ SIUNTIMĄ APIE VISKĄ 
VILNIUN Mūsų tautiški laikraščiai 

Ijau šaukia, 
Prieš mus stovi grynai apgarsinimai

praktiškas klausimas: ar mas į Amerikos liaudį) yra 
Lietuvos Šelpimo Fondas tu- vokiečių pinigais apmokėti, 
ri siųsti aukas per Lietuvių- Ir vėl sumelavo! Tie at- 
Mokslo Draugija?

“Keleivis”, “j
“Kova” atsako tan 
man užtvirtinančiai. 

“Laisvė” visiškai 
žiūri į tą dalyką. 

Tiesa, Visuotinas
buvo užgyręs Mokslo dr-ją, trialistai
kaipo aukų dalintoją, I

Karė prarys daug dailės, kiekvienoj šalyj
kad tie didieji mokslo ir išdirbystės įstai- P? 1į1Joriai, vienok didziausio- 

(Atsišauki- gų, daug žmonių i

! Ir vėl sumelavo!
Ų n sišaukimai apmokėti žydu
Naujienos” ir Hammerlingu, (ateiviu iš 

klausi- Austrijos). Jisai vienas 
tam tikslui davė $100,000.

** *
Nekurie lietuviški indus-

1 sako šitaipos: 
bet “mums perdaug dešini soci- 

dabar jau galutinai paaiškė- jalistiški laikraščiai, nes jie 
jo, jog ta dr-ja aukų nebe-; perdaug įtikėję į balsavimą 
dalina. Tą aiškiai liudija ir.— todėl męs jų neskaitome,
p. Basanavičius savo laiške o sukaitome 
į L. Š. F. iždininką, 
K. Šidlauską. r" 
Mokslo d r-jos rolė, kaipo 
aukų dalintojos, nupuola pa
ti sava imi.

Nukentėjusių nuo 
šelpimo reikalai susidėjo

visos Lietuvos partijos 
ranka rankon.
ir į Mokslo d r-ją pažiūrėta, 
kaipo į bendro, bepartyviško 
darbo idealą ir nepašykštė
ta išreikšti jai užęitikėjimo. 
Niekam ir į galvą neatėjo, 
kad ten, Lietuvoj, kilsią ko
kie kivirčai ir todėl visi 
lengva sirdžia sužiuro į M. 
D., kaipo to bendro darbo 
pavyzdį.

Taip buvo manyta laike 
Seimo, bet išėjo visai, o vi
sai kitaip. Visos iliuzijos, 
visos svajonės apie bendrą 
darbą šiupuliais subirėjo. 
Šelpimo darbe kuniginiai ei
na savo keliu, pirmeiviai — 
savo ir, galima tikėties, jog 
ir darbininkai atras savo 
vagą. Panašiai dalykams 
susidėjus, į M. D. jau jokiu 
būdu negalima žiūrėti, kai
po į bepartyviško darbo į- 
štaigą. Tos draugijos na
riai apkalbamame klausime 
nesudaro jokios čielybės — 
nes vieni jų (didžiuma) uo
liai veikia kuniginėje drau
gijoje, kiti-kur kitur.

Štai kodėl, mums rodosi, 
ir kalbos negali būti apie 
talkininkavimą tai draugi
jai. Męs, amerikiečiai, ne-Į 
galime kalbėti apie I 
tyviškumą ir bendrumą, 
kuomet net Lietuvoj, kur 
karė s;aučia, to bepartyviš- 
kūmo ir bendrumo nėra nei 4^ 159 mokinių. 
i>z sudilusį verdmgį. | Kurgi dingo tie tūkstan-

.........į triūso ir P JU Jalis yra vaikai, seniai 
proto. Ims ilgą laiką, kol ir_ vidutiniško amžiaus žmo- 
viską galima bus atitaisyt, • f®8’ kurie tai nesupranta 
atbudavot, vienok, ir tai blogumo priežasčių, tai jau 
drįstu tvirtint, jog daugineJuri noro ir energijos ko
kas bus pražudyta ir neati-1 Yp^jmes jj. Moters irgi tik 
taisoma. To, kas vadinsis į , 
senąsias vėžes grįžimu, ne-, 
galima bus pavadint progre-Į 
su. Bet jeigu ir pasitikėt 
teisingam senovės priežo
džiui, jog kiekvienas blogu
mas atneša kokį nors geru
mą, visgi kol kas nesimato, 
kokį gerumą galėtų pagim- 
dyt dabartinė karė. Dau
gelis tikisi, jog ja pasibai
sės visa pasaulė ir išnaikys 
kares ant visados. Aš apie 
tai jau rašiau “Laisvėj”, jog 
tai tik pasitikėtojii užsiga- 
nėdinimas, neturintis savyj 
stipraus i 
Jeigu kuri š 
toja, da didesnių karių gali
ma tikėtis ateityj, kol poli
tiška spėka pasilieka turtin
gųjų rankose. Be abejonės, 
Rusijos caras ir kiti kruvini 
valdonai su Carnegie ar ki
tais milijonieriais vėl va
žiuos, kalbės apie amžiną 
taiką, arbitraciją ir kitką, 
kaip ir pirma darė, bet sti
prioji arba stipriosios šalįs 
vėl tik lauks progos. Žmo
nės, panašus į mūsiškį Sir
vydą, pūs didelius burbulus 
apie valdonų ir turčių dar
bą link sutvėrimo amžinos jtų; negamna ukcus, Kau ta 
taikos, bet ta “taika” vieš- ai’ kria monarcluska vaIdzia

. Moters irgi tik 
jaunesnėsės prisideda prie 
politiško judėjimo. Nors jų 
skaitlius nedaug sumažės, 
vienok į veikimą jas įtrauk
davo tankiausiai tik vyrai. 
Sumažėjimas veikėjų tarp 
vyrų sumažins veikėjas ir 
tarp moterų. Iki šiol sako
ma, kad jau pora milijonų 
kareivių žuvo iš visų pusių.

desnė. <
nę 20 metų bernukus. Jei 
karė pasitrauktų per keletą 
vasaros mėnesių, tuomet žu- 

r ; tu da keli milijonai jauni-, . J J •i’.. --
reališko pamato. | KaiclU-. v. .. _

alis išeis apgalė- kant> judinančioji Europos

*

Prieš dešimtį metų Ame
rikoj buvo toksai lietuviš
kas kunigas, kuris ir socija- 
listams imponuodavo. Tai 
kun. J.Žilinskas. Partijų kū
dikystės laike būna didžiau
sių navatnumų.

Dabar jau nieko panašaus 
ir įsivaizdinti negalima.

Męs augame.
♦■ * sk

Aš paduočiau gerą propo
ziciją bile kuriam “Laisvės” 
skaitytojui.

Jeigu jūs turite truputį 
la5ko, tai jums būtų visai 
nesunku vesti statistiką a- 
reštuotų lietuvių ir traukti 
daiktan tas 
kurias jie 
muose (už peštynes, gir
tuokliavimą, -*• 
ir tt.).

Kad statistika būtų pilna 
reiktų sekti ne vien “Lais-, 
vę”, bet ir kitus laikraščius, i

Pažiūrėtume, kiek pinigų ir patyrę žmonės visada žiu-1 
susideda į metus. Pabandy- ri, ar yra pamatas tokiam 
kite kas nors!

**

pasakyti, jog jeigu M. D. 
aukų nebedalina, tai jinai 
gali patarpininkauti. 
Fondas nurodys, kam siųsti, 
o jau M. D. komitetas išpil-! 
dys jo valią.

Ir taip daryti, mums ma
tos, negalima.

Pirmutinis precedentas į 
(atsitikimas) su nusiųstai-' 
siais iš L. Š. F. pinigais ro-|...... ......
do, kad ne mūsiškis fondas, į kariaus!

O ji kaip nekariauja, taip 
nekariauja! Nieks taip ne
meluoja, kaip tie laikraščių 
antgalviai.

** *
Kaip su lietuvių zecerių 

unija? Ar ji tariasi su an
glų unija?

Jeigu ne, tai kame jos 
raison d’etre?

Čiru-Viru.

su 
klausimu apie privatiškus 
laikraščius?

Ar jau jis išrištas?
** *

Aš jau bent šimtą sykių 
patėmijau didžiausius laik- 
iraščiuos antgalvius: Italija

SVfi

rios didelė dali's liko išmuš
ta ir da nežinia kiek liks iš
mušta. Nors gyventojų 

i skaitoma

Tuomet, taip sa-

PIGI ŽMOGIENA. $300 Į MENESI?
GERIAU MIRTIS!

daugybę,nuo ir paduoda paviršutinę 
imrr. ntslciiitu cavn iH'Jiffvvpnimn

užtiko ant gatvių 
kiaulių, godžiai ėdusių lavo
nus vokiškų kareivių. Fran-

Po mūšių Galicijoje, spa
lių mėn., kovos lauke tūno
jo daugybė kareivių lavonų 
— rusų ir austrų. Buvo iš-

Skaitlinė gali but žymiai di- cūzai tuojautės tas kiaules 
desnė. Jau ima į kariume- nušovė, bet gandas spėjo jau

** *

išsiplatinti, kad kiaulės min
ta žmogiena. Dabar karei
viai tranšėjose nebevalgo 
kiaulienos.

riumenes būrys užėmė jau 
išgriautą sodžių i

Balandžio 19 d. atsibuvo 
— rusų ir austrų, jduvu ls-į teismas Chicagoj prieš tei- 
kasta ilga grabe, žmogaus sėją John McGoorty, ku- 
augštumo pločio ir jon su-Iriam ponia Norene Lay

KNYGŲ LEIDIMO 
ORGANIZACIJA 

“DARBAS”.
Tai, turbūt, betgi pavyks 

prikelti iš letargo miege 
cmgouvmiu piuviu ii jvn ou-iiicim jjvinu iiuivnc i Darbo organizaciją,^ kuri
dėta lavonai dviem sluogs- skundėsi, būk ji neužten- susitvėrė socijalistiškoms 
r.iais—vienas greta kito. Ta'kanti $300 į mėnesį ant pra- 'knygoms leisti.

1 .v-.d.xxj. Ji yra buvusioji1 Bent kelis metus “Dar- 
ipati sekretoriaus National das” miegojo. Jo formališ- 
Life Insurance Company of kas gyvavimas nedavė jokių 
United States, kuris su ja praktiškų vaisių. Tiktai 4# 

šėrininkų retkar- 
„Ji tvirtina, kad geriau čiais prisimindavo, kad 
būt nubaustai mirtim, negu kiekvienas jų turi penkių 

- ‘ ,dolerių vertės šėrą. Bet

niais-
grabe buvo ilgio septynių’gyvenimo 
viorstu. €

Po kelių dienų šaudymo iš persiskyrė ir vedė kitą pa-1 Darbo 
kulkosvaidžiu, francūzų ka- čią. <T‘ 

„H" 
ant Izero gyvent su $300 per mėnesį. 1
Kareiviai Ji reikalauja $500 kas mė-jnuo to ant širdies nepasida- 
daucvbe’nuo ir paduoda paviršutine rydavo lengviau... visviena

atskaitą savo pragyvenimo.
Randos i mėnesį moka 

$70.00.
Tarnaitėms algos $40.00.
Už telefoną $6.50.
Už valgius krautuvinin

kui $50 — 80.
Už rubus sakosi negalinti 

pasakyt.

knygų nėra ir gana!
Kaip kas, ypač iš tauti

ninkų, gardžiai pasijuokda
vo. Jiems linksma buvę, 
kad “Darbas” jau miręs.

Perankstybas juokas, po- 
nučiai ’.

“Darbas” nemirs. Jisai 
netik nori gyvuoti, bet mė-

progresą pajiega visai nu
silpnėtų. Bet jau ir dabar 
ji silpnoka. Paskui jauni
mo seka ir da nesubrendu- 
sios ir jau kiek nusenėjusios 
pajiegos. • Jaunimas yra 
priešakinė eilė progrese ir 
jis veda kitus paskui savęs. 
Europoj jaunimas liks ne
skaitlingas, todėl negalima 
bus tikėtis greito pasiprie
šinimo bile kokiom valdžios 
priespaudom; negalima bus 
padaryt tinkamo spaudimo 
'ant valdžios, kad ji nusileis
tų; negalima tikėtis, kad ta

Kas metas perka naujos g*ns >>' reformuoties.
mados automobiliu ir laiko<■ Pereitą nedėldienį “Lais

vės” bute įvyko kelių žymes- 
Kaip matote, vienai senai'nilJ darbiečių pasikalbėji- 

r__ Imas. Pasikalbėjime dalyva-
i numirti vo’ r°d°si, dešimts žymes- 

sutinka, negu su tiek gy-'n^ draugų.
vent. Netoli visų darbini’n-Į Pranešiu, kas ten buvo 
kų gi vidutiniškas uždarbis nutarta: 
yra tik 40 dol. į mėnesį, jei 
atmesti bedarbes, orderių tuomi, jog

* *
Vokiečių karės vyriausy

bė bijosi, kad Belgijoje išti-'šoferį, 
sos apygardos neužsikrėstų L__  _____
ligomis, nes ten augštesnio- moteriškei neužtenka $300"į i 
se vietose laidojante daugy- mėnesį ir velyk ji i
bė kareivių, užmuštų karės 
lauke ir mirusių ligonbu-' 
čiuose. Todėl vokiečių val
džia vėl liepė iškast tuos la
vonus, gabenti juos Vokie
tijon ir ten jau galutinai pa
laidoti. Lavonus suriša vir
vėmis po keturius sykiu ir

stovinčiame pavidale deda įlrį pragyventi 6 _
tavorinius vagonus. Tik iš ~ ‘ - - - -

Visi vienbalsiai sutiko su 
j “Darbas” turi 

mainymus ir kitką. Dauge-’permainyti savo organizavi- 
lis ne tiek neuždirba. Ir iš mosi pamatą. Vieton Šerų 

[tų $40 ar mažiau tankiai tu- sistemos reikia įvesti metinė 
• 7 žmo- nario mokestis (75c. į me- 

Jeigu darbininkas tu- tus). Tuomet atsiras dau-nes.
viršaus pridengia šienu ir ri pačią ir bent 4 vaikus,’gybe narių, tuomet organi-

taikos, bet ta taika vies- greįtai prašalinta. Be veža Vokietijon traukini po \iėl kurių apžiūrėjimo moti-'zacija taps prieinama pla- 
pataus tik iki tol, kol vėl ka-. sugrižš e'alvbPs sužeis- kaukimo. na dirba visą laiką ir negali čioms minioms. Tuomet so-
Tettim. m,, ir . padėt vyrui uždarbiaut, tai Ralistų ir jų šalininkų spė-

net jeigu jau n nebus / qvnrfia ;r jšblaškvtas šei- . v. ^ant kiekvieno šeimynos na-fkos nesiblaskys visose pa-

bet Mokslo dr-jos valdyba' 
sava valia paskyrė auką 
Prūsų Lietuvių Globos 
draugijai. Patsai Fondas 
jau todėl negalėjo paskirti 
tos aukos “Globai”, kad 
siųsdamas ją, net nežinojo 
ar tokia draugija gyvuoja.

Kaip sau norite, tai jau 
ne tarpininkavimas, bet ga- 
spadoriavimas, ko mūsų 
Fondas negali leisti daryti. 
Taip begaspadoriaujant, ki
tą mūsų auką ponai komi- 
tetninkai paskirs Olšausko 
draugijai, su kuria jie yra 
artymoje dvasios giminystė
je... — o nuo tokių galimy
bių mūsų Fondas turi apsi
drausti.

Todėl męs ir patariame L. 
Š. F. valdybai nebesiųsti an-1 
kų per M. D. komitetą, bet 
tiesiu keliu mums žinomoms 
draugijoms.

Visuomenės balsas sutar
tingai nurodo į Gydymo ir 
Maitinimo draugiją. Ji vei
kia uoliai. Ją giria visa 
progresyve visuomenė. Yra 
žinių, kad ji daugiausia rū
pinasi darbininkų klesa. Jai 
išpultų nusiųsti stambi au-įfesionaliais chamais ir šmei- 
ka.

gvarantijos prieš karės įvy- 1 kimą, mažu visgi pasiseks !mynas' 
įvykdint žymias visuomeniš
kas ir politiškas reformas, 
po šios karės? Tūli svajo
ja, kad mažos tautos išgaus 
autonomiją, bus suteikta 
gyventojams daugelis lais
vių ir privilegijų, valdžia 
liks žmoniškesnė. Niekas 
nėra pranašu ir negali tik
rint, kad tas ar kitkas neį
vyks, bet praktiški žmonės

sį skurdą ir išblaškytas šei- 
. Prasidės savo var

gų aprūpinimas, stengimasi 
atbudavot tą, kas liko su
griauta. Karė, kaip mato
te, progresui nieko gero ne- 

ipadarys, o tik labiau sustab
dys jo žengimą. Ji yra pra
gaištinga pirmeivybei iš vi
sų atžvilgių, 
vartot visas 
greitesniam 
Tik klerikalai

todėl reikia 
įmones jos 

sustabdymui.
ir. turčiai

trokšta karių, nors jie tyčia 
j ir kalba prieš jas, nes jos iš

žudo veikliąją jaunuomenę 
ii* suteikia jiems pelną.

A. Baisus.

Laike pastarųjų vokiečių rio išeina tik po 6 dol. 66 kampėse — bet bus sutrauk- 
centus į mėnesį. Iš to rei- tos krūvon savo locnam dar- 
■kia ir randą užsimokėt, ir bui. 
apsirėdyt, ir pavalgyt, iri 
daktarui, kunigui ir kitiems nięs neturime 
užsimokėt. j

Jeigu ponios Lay $300 ati- nok, susirinkimo 
duot 6 darbininkams, kurie * 
neturi šeimynų, 1 ‘ ‘ _ ___
po 50 dol. ir džiaugtųsi', kad kia tik teirauties,“ jieškoti tu 
gali gražiai išgyvent. <T~ 
tie darbininkai turėtų po |

sturmavimų vienos rusų po
zicijos ties Varšava — vo
kiečių kareiviai tiištomis 
kolonomis ėjo į atakas. Va
karop visos tos nebsuskaito- 
mos atakos tapo atmuštos. 
Susidarė tikra lavonų siena, 
ilgio per kelis viorstus taip, 
jog rusai nebegalėjo šaudy
ti. Iš tos kruvinos, besiju
ok inančios lavonų krūvos 
skrido nesustojantis dejavi
mas. Kada sutemo ir rusų 
prožektoriai nušvietė tą vie
tą, tai aiškiai buvo matyties, 
kaip ta masa kruta, siubuo-

ošimą. (nuo į banką padėtų.

Daug kalbėta apie tai, jog • . 
; gerų knygų, 

nes nėra kas jų parašo. Vie- 
i nuomone, 

tmęs turime ir rašytojų ir 
visi gautų1 raštų, reikia tik pinigų, rei-

i.lteity” (N. 16) tilpo žinutė, 
būk vienas iš laisviečių kuo
met tai išplėšė Veiverių se- 

’|minarijos kasą, o kitas nu
pjovė Griškabūdžio klebono 
žalius rugius. j

Reikalaujame, kad tasai 
laikraštis nurodytų mums 
vardus ir pavardes tų lai
sviečių, kurie būk tai pana
šiai pasielgę.

Laiko duodame iki 22 d. 
gegužio, o vėliaus jau męs 
žinosime, kas daryti su pro-

ja didelės valsty
bės ir, beabejonės, karė ne- 
sitęs tiek, kad tūlos jų lik
tų visai sunaikintos. Apga
lėtojo i gaus naujas provin
cijas ir jausis tiek sustip
rėję, kad nebus ko bijot. 
Įveiktieji liks Šiauresniuose, 
rubežiuose ir turės mokėt 
ko n t r i buc i j ą ap gale to j am s
arba duot jiems dideles pri
vilegijas. Įveiktosiose šaly
se gyventojai bus apkrauti 
didelėm mokestini ir kito
kiom pareigom; apgalėju
siose šalyse valdžia jausis 
tiek galinga, kad ji gali įve
sti da didesnę priespaudą, 
da labiau užgniaužti buvu
sias laisves, da aštriau atsi
nešti į mažas tautas. Val
džios interesas visada yra 
išnaudot savo gyventojus 
kaip galima daugiau ir po 
karės tas jos instinktas ne
sumažės. Juk ir pati karė 
vedama tik todėl, kad už
griebi daugiau ploto ir gy
ventojų. Valdžia niekad 
nieko gero neduoda ūkinin
kams ir darbininkams ge
ruoju. Jeigu jie ką gauna, 
tai tik per kovą, per prispi- 
rimą. Nevisuomet yra rei
kalas daryt aktiviškus pasi
priešinimus: kartais šis ar 
tas duodama taip greit, kaip 
valdžia perstikrina, jog ne
atsilaikys prieš tą ar kitą 
reikalavimą ir jog 
laukimas gali išeiti jai ant 
didelės nenaudos.
kol valdžia jaučiasi galė- 
l'siaųti bile kuo įveikt savo 
gyventojus, ji niekad neda
ro nusileidimų. Dabar kį- 
la klausimas: “Ar Rusijos, 
Vokietijos ar bent vienos iš 
kariaujančių valstybių gy
ventojai bus labiau sustip
rėję atstovėt savo reikala
vimus, negu buvo prieš ka
rę?” Atsakymas daugiau 
negu abejotinas. Iki šiol

KIEK AMERIKOS LEN
KAI SUDĖJO AUKŲ

Lenkų Centralis pagelbos 
teikimo komitetas, 

.go $82,000.00.
Lenkų Tautiška

Chicago $52,000.00.
Lenkų Tautiškas 

nyjimas, Chicago $61,000.00.
Rymo Kataliku Unija, 

Chicago $5,000.00. “
Lenkių Moterų Susivieny- 

jimas, Chicago $16,000.00.
Lenkų Sakalų Sus-mas, 

Pittsburgh $24,000.00.
Lenkijos Šelpimo Komite

tas, Buffalo $14,000.00.
Lenkų Raudonasis Kry

žius, Pittsburgh $2,600.00.
Lenkų Biznieriai, Chica

go $5,500.00.
Amerikiečių ir Lenkų ko

mitetas New York $27,000.
Am. ir Lenku kom. Bos

ton $37,000.00. ‘
Viso labo $326,100.00.
Taigi, Amerikos lenkai 

jau sudėjo nukentėjusiems 
nuo karės sušelpti saVo bro
liams ir seserims veik jau 
trečdalį milijono dolerių.

(Iš “Free Poland”).

Chica-

Taryba,

Susivie-

Sako, kad laike paskuti
nių miesto viršininkų rinki
mų Chicagoje pralaimėjo ne 
tiek demokratai, kaip vokie
čių kaizeris.

Mat, demokratų kandida
tą į majorus rėmė visi vo
kiečiai ir austrijokai, gyve
nanti Chicago j.

Tik jau ir galingas tas 
kaizeris! Net Chicagą no
rėjo užkariaut.

Tikri stebuklai!

ja ir išduoda tylų 
Naktį • būta speigo 
žiauri siena nutilo...

Jei.raštų.
v. . . .. - - J Susirinkime būta ir ginčų

pačią ir 4 vaikus, tuomet uz ^uomet kilo klausimas apie 
ponios Lay pinigus kasjnė- Įaį, ar gaiįma įsileisti “Dar
ulio išgyventų 36 žmonės ir |}an” įr nesąjungiečiai. Bū- 
i 7 j “m j i r' ta dviejų sriovių. Drg. J. tas net da po 10 dol. kas me- gukyS karščiausia gynė ir 
/ -....Ib’as- įšrodinėjo, jog “Darban” te

ta tai kalbant, ponia Lay pra- gali priįuieti tik sąjungie- 
jrija tą, kuo užsiganėdintų ,čiai L. Pruseika taip-pat 
.36 žmonės is darbininkų šei- htbai karštai įrodinėjo, kad 
Į mynos ir da skelbia, būk ge-i - .

iš Iriau pasikart, negu tiek ma
ma no, kad

jaustųsi da gerai stovį, o ki-

ras- išrodinėjo, jog “Darban” te-

“Darban” būtinai reikia pri
imti ir simpatizatoriai soci- 
jalistų, kitaip “Darbas” ne-

Laike šturmo vieno
Port Arturo fortų, japonų |žai gaut. __
rota, aplenkusi visus saviš-l$500 būtų kaip tik pakenčia- atsieks savo tikslo.
kius, buvo jau bepasiekianti-ma suma.
drūtumos viršūnę, bet to
linus eiti nebegalėjo.

Minėtoji insurance kom- 
T\io panija nėra perdaug didelė, 

tarpu, šturmas buvo atmuš- jnes yra už ją didesnių, ir. 
Tik ta viena rota likosi ponia Lay nėra da perdaug! • J — • • 1 T'l _ _ • I • A 1 J • *1 •• 1—1tas.

“mirties ertvėje”. Rusai!aristokratiška, nes ji padė- 
jos negalėjo pasiekti, bet ir t jus vyrui kovot už būvį, ka-, 
'atgal sugrįžti nebuvo gali- da jis da tik 100 dol. į mėne- 
ma. Japonai nenorėjo pa- sį gaudavęs. Tą laiką ji va- 
siduot, o rusai neėmė nelais- dina baisia vergija. Męs tu- 
vėn. Pirmą dieną kareiviai rime turčių, kuriems $500 ir. 
valgė sniegą (vandens nebu
vo). Paskui visi badu nu
mirė.

Anglų kariškas agentas 
prie Japonų kariumenės ap
lankė tas vietas, kur japonai 
šturmavo tą garsiąją pozi- 
ziją, 203 metrų augštumo, 
kurią gynė Kondratenko. 
Štai ką jisai pamatė: rusų ir 
japonų lavonai, įminti pur- 
vynan ir molio žemėn; kū
nai' suplėšyti rankų bombo
mis; štai guli atitrauktos 
rankos, kojos, kraujuoti 
drabužių sklypai, patronų 
gilzos — viskas sustiro užė
jus šalčiui 20 gradusų... Vis
kas !

Apie ginčų turinį nerašy
siu, nes apie tai kaip kas ža

idėjo labai plačiai parašyti.
“Darbo” tarimai eina per 

i referendumą. Taigi, galu
tinai “Darbo” persiorgani
zavimo reikalus atliks visuo
tinas narių balsavimas. Ap
rašytasis čia susirinkimas 
tik išdirbo savo vyriausias 
persiorganzavimo proble
mas.

Užbaigdamas pasakysiu: 
neužmirškime, jog mums 
reikia gerų knygų ir “Dar
bas” mums reikalingas, kaip ,/ 
lašas vandens.

Dalyvavęs.

savaitei neužtektų. Į insu
rance kompanijas darbinin
kai moka savo kruvinus 
centus, o jų viršininkai šim
tus už nieką skaito. Ki
tiems turčiams darbiriinkai 
dirba per dienas ir naktis, 
prakaituodami, alpdami ir 
vienas kitą ėsdami, kad 
darbdaviai kas savaitė galė
tų išleist po kelis šimtus ant 
pragyvenimo ir da daug 
tūkstančių pasidėt į banką.

Negalima perdaug kaltint 
ponios Lay. Ji atvirai pa
sako, kad $300 mėnesyj nė
ra didelis pinigas ir tik pra
gyvenimui užtektinas. 
Mums rodos, kad tiek gau-| Manifestantės šaukė: “te
nant, kartis nereikia. Ir 
kiekvienas darbininkas tu
rėtų bent tiek gaut, nes jis 
uždirba. Tuomet jis galėtų 
kiek žmoniškiau gyvent. 
Dabartinės darbininkų uba
giškos algos tiesiog laiko 
juos skuhle, vergijoj, varge, 
nešvarume, ligose, tamsume. 
Gyvenimas ant tokių algų 
ištikro beveik kartesnis už 
mirtį ir nestebėtina, kad 
tūkstančiai darbininkų pa
pildo savžudysies, o jei jie 
būtų tokios nuomonės, kaip 
ponia Lay, tai visi išsižudy- 
tų. M. Volungevičius.

gyvuoja Liebknechtas!”
Vokiečių laikraščiams aš

triai įsakyta šiukštu apie tą 
demonstraciją neužsiminti.

Manifestacija Berlyne.
“L’ Humanite”, francūzų 

socijalistų dienraštis, ražo, 
kad Berlyne (Vokietijoj) 
priešais parlamento namą į- 
vyko didžiulė demonstraci
ja, kurioj dalyvavo daugiau
sia moterįs.

** *
Prie stacijos artinasi ka

riškas sanitarų traukinys. 
Jau nebetoli nuo Petrogra
do. Pašėlęs staugimas ir 
riksmas veržiasi iš to trau
kinio. Tai ne sužeistieji. 
Tai transportas pamišėlių... 
Jie pamišo ant pozicijų...

(Iš “Naše Slovo”

Lenkijos sufragistės.
Lenkų laikraščiuose tilpo 

atsišaukimas, kviečiąs tos 
tautos moteris pasekti pa
vyzdžiu anglų sufragiscių 
ir tverti moterų kariumenės 
pulkus.

Užsirašymas jau prasidė
jo, bet laikraščiai konsta 
tuoja faktą, kad ūkvatnin 
kių veik visai nėra.



Vokiečiai Lietuvoje
SEIRIJAI, SEINŲ PA V.
“Kurjer Litewski” rašo:
Įnėję į Seirijus, vokiečiai 

pirmiausia puolė į gerįau- 
sius namus. Mat norėta 
turtinguosius nelaisvėn pa
imti, bet tai nepasisekė, nes 
kas galėjo, tas anksčiau bė- 
go. Vokiečiams pasisekė 
paimti tik vieną Gegužinskį, 
kurį ir išvežė Vokietijon.

p - - - -. _

paėmė apie 5 tūkstančius gyventojų taip-pat ne vie-

Žmonės čia gyvena už
darbiais, žemės mažai te
žiūri. Mat, arti Druskinin
kų kurortas (3 — 4 viors- 

28, 29 ir 53 rusų divizijos, tai), iš kurio žmonės ir pel- 
Rusai norėję persilaužt, di- nosį, tai su -----------

džiausiu atkaklumu mušę-! mis> SĮ’ybais, —

lenkų laikraščiai,' tai man 
atsake, kad nuo Naujų Me
tų. v

(Iš “L. Žinių”).

ARTOJAS

... Ar išteisybes rusai
si, bet nepavyko jiems. Kas produktais ir tt. Gauna dar kllvn Fain ZVPriški 
nenorėjo pasiduot, likęs už-, paspirties is Amerikos isei- UUVU Ldip £VCIlbKI
muštas arba sužeistas; kiti 
balose sau mirtį radę. Ypa
tingai atkakliai mušąsi Si- 
byro pulkai. Bet paimtieji 
į nelaisvę kareiviai tankiai 

Įsaką: “męs nežinom, dėl ko 
Seirijų apylinkėj vokiečiai męs turime įnirti”. Vietos 

paėmė apie 5 tūkstančius gyventojų taip-pat ne vie- 
jaunų vyrų, karvių, arklių, ipas buvęs, užmuštas mūšio 
vežimų ir tt. ZZ____ __ ’ \ .
pat pjovė, mėsą sūdijo ir dė- rupinę prašalinti tų vietų 
jo į bosus. Apylinkės vals- gyventojus, kur mūšiai eina, 
čiuose sudeginta daug dva-(Kur prašalino, nesako”, 
rų ir sodžių, būtent: Man-i -------------
kūnai, Sagava, Ginčionys, j PAŠĘLPOS IŠDAVIMO 
Noragėlė, dalis Gervėnų, 
Staigų ir Šventežeriu, žmo
nėms duodama 10 minučių steigiami suvalkiečiams pa- 
išnešti savo daiktams, o pa-diegeliams trjs punktai: Va
škui uždegama. Viską plė- rėnoje, Alytuje ir Druski- 
šia ir naikina. Miestelyj ninkuose, kur bus isduoda- 
šrapnelis užmūšo 2 žmogų ir ma pašalpos vargingiem-! 

iems pabėgėliams. . 
nuošė užmušta keletas žmo- tuose punktuose darbuojasi 

__t_, apylinkėj R.
didelis vargas, savomis spė- į tikisi greit įgyti vežiojamą- 
komis žmonės jo nemisikra-isias virtuves, 
tys!

Karves ten laiku. Paskui vokiečiai pasi-

sudegino 8 namus. Mankū

KARO LAUKE
(Iš “Liet. Žinių”).

Aušt ką tik pradėjo, 
O artojas ėjo 
Mielą žemę arti, 
Priekin varės arklį:

“Vęžkie, trauk arkleli, 
“Dirbtie reik, žirgeli, 
“Grįžę į stainelę 
“šeršiu per naktelę;

“Leisim ant lankelės, 
“Kaip tik bus žolelės, 
“Arkim, juodbėlėli, 
“Lėkie, varnužėli!”

Tiesios vagos vertės, 
Saulė josna švietės, 
Pažemė blizgėjo,

Buvo drumsta rudens naktis, padangė
mis plaukė išsidraikę, gauruoti debesys, 
tartum gauja įniršusių miško žvėrių.

Aplinkui tylu, tik kur tai iš tolumos at- 
ėkdavo reti, trumpi šūvių garsai.

Sužeistasis tyliai, skurdžiai dejavo ir 
retkarčiais mėšlungiškai sudrebėdavo. 
Rankos ir šinelis buvo sutepti sukrekėjusiu 
krauju, o veidas išblyškęs, kaip numirėlio.

Jisai nežinojo, kad sanitarai, visai jo 
nepastebėjo, jau seniai praėjo, ir retkar
čiais, kuomet jis atsipeikėdavo, jis dar tu
rėjo vilties kibirkštėlę, kad saviškiai jį at
ras ir numalšys nepakenčiamą ir aštrų kru
tinės sopėjimą.

Juoda mase aplinkui jį gulėjo lavonai, 
nakties gi priebl i ridose rodėsi, kad čion di
džiulis liogeris ilsisi, o žmonės per ištisą 
kančios dieną nuvarginti, dabar tvirtai sau 
miega. r

Kaip per sapną slinko paskutinių die
nų vaizdai; ausyse dundėjo karo bildėsis: 
kulkų užimąs, šrapnelių kaukimas 
žvėrėjęs žmonių riksmas.

Palengvėle praslinko vakarykščio 
leidžio vaizdelis.

Mūšis pasibaigė.
Pakėlė baltas vėliavas, sanitarai 

sužeistuosius.
Staiga užstojo nepaprasta budri tyla; 

staiga iš netolimo austrų sodžiaus atlėkė 
liūdnas varpų balsas.

Apie bažnyčią knibždėjo žmonės. Ma
tyt, bažnyčioje meldėsi už žuvusius karėje.

Vakaruose baigė gesti raudoni aušros 
žiburiai, jie lėmė vėjuoto oro; kaip papras
tai, ant dangaus pasirodė ir mirgėjo auksi
nės spindulių kupinos žvaigždelės.

Kuomet vakaruos, žybterėję paskutinį 
kartą, suvisai užgęso aušros žiburiai, tar
tum iš po žemės išlindo raudonas, baisus 
mėnulis.

Išrodė, jog jiJskruvinas ir kažką bloga 
lemiąs.

Sužeistasis graudžiai sudejavo ir per 
sukepusias pamėlynavusias lūpas patraukė

vių, kurie per metus yra 
parsiuntę apie 20 su viršum 
rublių.

Miestelis stovi prie Rat
nyčios upelio, kurioje irgi y- kraščiuose rašyta apie rusų 
ra nemažai gydomųjų šalti- žvėriškumą Prūsų Lietuvo- 
niųL ir žmonės su kapitalu je. Buvo sakyta, kad rusų 
galėtų ir čia įsteigti gydyk- kareiviai, ypač kazokai, gė
las, sutverti kurortą. Mies- dino moteris ir mažas mei
tėliui dar prieš karę lemta gaites, pjovė moterims krū

tis, kirto žmonėms pirštus 
ir tt.

Kaip pasirodo, tai daug 
iĮtriobų ir, tik vyriausiojo va- čias prasimanymas.

metu apsilankius, tas leidi
mas buvo paskubintas. Jo 
užtarimu i 
statomas per Ratnyčios ti
pelį.

Ratnyčios parapija lietu-

las, sutverti kurortą. Mies-

Prūsų Lietuvoj?
Jau daug - daug buvo lai-

buvo nukentėti nuo ugnelės, 
kuri gegužės mėnesį sudegi
no apie 60 namų. Ilgai ne

buvo gauta leidimo statyties kas iš tų įtarimų 
I 1 v r . . v . . . 1 ldo užtarimu, jam čia karo jau taip bjauriai rusų buvo 

. ’ 1 elgtasi, nei jau ką!
x.-------- ------ „j Tiesa, kaip sako Berlyno
net,naujas tiltas socijaldemokratų organas 

“Vorwaerts”, buvo atsitiki
mu, kur rusu kariumenė ei- 
gūsi nežmoniškai su ramiais 

Minė- yiška, išskyrus kokių dviejų Prūsų gyventojais, vienok 
gudų kaimų. Bažnyčioje daug istorijų apie žvėrišku- 
pamaldos irgi lietuviškos, mus, išgėdinimus, pirštų nu- 
Dėl to čionai žmonės lankosi kirtimus yra tai tuščias iš- 
bažnyčion ir iš kaimyniško- mphls ir‘isteriškos fantazi- 
sios Druskininkų parapijos, jos.
kur lietuvių kalbai teisių ne-1‘ 
duodama. Buvo keliama ir 
Ratnyčioje klausimas len-1 
kiškųjų pamaldų, bet vietos mus. Kur tik jisai nugirdo 
klebonas kun.
išrišo tokiu būdu: jei Drus-|Vo “istorijon”, 
kininkų lietuviai verčiami torija” galu-gale papuolė į 
vaikščioti Ratnyčion kiaušy- Į rankas redaktori ui Ka ra
ti lietuviškų pamaldų, taijiaučiaus socijaldemokratų 

j Ratnyčios lenkai lai vaikšto laikraščio “Volkszeitung”'ir 
Žmonės pradėjo sirgti be- i Druskininkus lenkiškų pa- Į jisai nutarė ištirti, ar išties 

nicildii klausyti.
pirmąjį žingsnį tam klausi
mui išrišti turi padaryti 

i Druskininkai, bet... jo, rods,

ur prašalino, nesako”.

PUNKTAI.
Suvalkų gub. Komiteto

Komitetas

, su kuriomis( 
lengviau būtų teikti maitini
mo pagelbą. Be to žadama 
siuntinėti ant vietų pirmo
sios reikmenės prekių, ku
rios būtų pardavinėjamos 
tomis kainomis, kiek jos ap
sieina perkant, — vadinas, 
be uždarbio.

PLUNGE, TELŠIŲ PA V.
Septynis menesius įsta

baus nieko niekas mūsų ra
miame kampe- nebematė; 
dabar viskas antraip virto 
— karas ir čia prasidėjo. 
Greitai turbūt pasiduos ir 
Klaipėda, paėmus Klaipėdą 
vokiečiai irgi iš Tauragės 
turės pasitraukti. Kovo 4 
d. Plungėn parvežė pirmą riamąją šiltine. Jau susir- 
sužeistųjų transportą, dėl go 30 — 50 žmonių. Guber- 
vietų stokos mažiau sužeis- įnijos daktarų taryba išsiim
tieji gabenami toliau, silp- te į tas vietas du daktaru 
nesniuosius palieka, 
sužeistųjų yra ir vokiečių, Itikra ligoninė. • . • . i • • ! 1 _ • _. P _ 1 • • • 1

LIGOS, LYDOS PA V 
VILNIAUS GUB.

tuš-
Nei Juodbėris putojo, 

O artojas stengės, 
Arė pasilenkęs.

Nuo galvos riedėjo, 
Prakaitas byrėjo, 
Tad vaikiuks atėjo, 
Pusryčius padėjo;

Savo tėvą meldė,
ir su-

saulė-

| Tūlas vokiečių kareivis 
-------- __ .surašė šimtus atsitikimų a- 

—-—--------pie rusų žvėriškus pasielgi-
___  Kur tik jisai nugirdo 

Bernotas jį kokią paskalą, tuoj dėjo sa- 
. Ta visa “is-

Žodžiu, taip viskas atsitiko, kaip tas

Slip- Lt į vao vivvcio uu uuntai u j .... 
Tarp suvalkiečiu. Lydoj yra tam (^ary^i nesirengia.

Sodžiuose 
jų tarpe ir moters, kurios iš'dezinfekcijai daryti sutvar- 
apkasų su vyrais šaudė į ru-!kyta tam tikras būrys, 
sų kariumenę. Kovo 5 d. 
laukiama gana didelis būrys 
belaisvių, vyrų ir moterų. 
Tomis dienomis 1 
lankęs visą pasienį, 
šiai nukentėjo Naujamies-Įsų Lietuvos 
tis, miestas beveik sunaikin-'Rusijon savo delegatų—inž. 
tas. Kovo 3 d. dėl vokiečių techn. Kairio ir atstovo Kei- 
bombardavimo sudegė baz-jnio yra gavusi laišką, rašy- 
nyčia. 
sunaikinti, 
kliuvo 
kliuvo Kretingai 
Gargždams.

iš “GLOBOS” VEIKIMO.
Sužinojome, kad Liet.Glo-Aė

VILNIUS.
Kovo 15 d. aficierių kliu- 

be buvo V. Dūmos atstovo 
Šingarevo paskaita. Skai- 

apie karą ir mokesčius”.
buvau ap-iba šelpti mūsų broliams lie- ’Pelnas skiriamas Lietuvos 

labiau-'tuviams belaisviams iš Prū- ’Draug. nukent, ck! !:li ;
iš pasiųstųjų šelpti.

RAUPŲ SKIEPYMAS.
Vilniuje bus visi žmonės

nukent, dėl karo

Degučiai irgi beveik į tą kely iš Penzos j Samarą, skiepijami nuo raupų ir be 
Ti. Visai nieko ne- Jame rašoma, kad belais-i jokio atlyginimo. Užvakar 
šviekšnai, truputį viais jau pradėję rūpinties pribuvėjų mokyklos moki- 

daugiau miestų valdybos ir žemieti- nes laikė raupų skiepijimo 
'jos. Visų motyvu esą ap- egzaminus. Tai daroma, 
saugoti vietos gyventojus (įeito, kad stinga skiepyto- 

ZYPLIAI, NAUMIESČIO nuo epidemijos, nes mat jų. Skiepytoji! siųs ir ap- 
PAVIETO. “turkai” jau esą užkrėtę be- skričiuosna.turkai” jau esą užkrėtę be- 

kai-kuriasšiltineZyplių apylinkėje vokie- remaja 
čių šeimininkavimas žmones vietas, 
sunkiai pabaudė. Vokie-1 Nežiūrint į tai, 
čiai ėmė javų, gyvulių, pa- vargo ir tik vien 
Šaro ir kitų jiems reikalin- palikę į 340 rub. 
gų daiktų. Mokėti, žinoma, siranda gerų žmonių, kurie 
ir nepamanė. Iš Akėčių neatsisako pagelbėti.
kaimo išvarė kuone visus! Delegatai sužinoję, kad 
gyvulius, daug paėmė ir iš daug belaisvių esama Ufos 

ir Orenburgo gubernijose.

radę daug 
Saratove

KOVA SU LIMPANČIO
MIS LIGOMIS.

Gubernijos daktarų in-
Visur at- spektorius kreipėsi į Pildo

mąjį komitetą prašydamas 
paskirti 21920 rub. kovai 
limpančiomis ligomis.

Kuprių kaimo. Imdami ja
vus, j ieško jie labiausia avi
žų. Galima sakyti, jog avi
žų visoje apylinkėje nė grū
do nebeliko. Zyplių dvaras 
visiškai ištuštintas. Žmo
nės slaptosi miškuose, ir tik 
naktimis grįžta į namus pa
imti valgio ir gyvuliams pa- kap. Lenkijos gyventojams, 
saro. Kai-kurie pasakoja, nukentėjusiems 
kad Šakiuose vokiečiai ne-! šelpti. liki šiol lenkų visuo- 
maža jaunų vyrų surinkę ir'menės komitetas iš jų gavo 
su savim išsivarę. Apskri- 4540 rub. Kadangi nevisi 
tai daugiausia kenčia tie'rinkėjai dar padarė apys- 
žmonės,

DVARININKAMS NERŪ
PI LIETUVA!

“Kur. Litewski” rašo:
“Ukmergės pavieto dvari

ninkai pasižadėjo nuo de
šimtinės žemės mokėti 10

dėl karo

kurie arčiau mies- kaitą, tai reik tikėtis, jog iš- 
telių gyvena. Čia jau vokie- viso surinkta kurkas dau- 
čiai drąsiai šeimininkauja ir giau”. 
viską ima, artyn miškų kol 
kas bijo eiti.

dll . i , . . \ .
Šita žinutė tik parodo, 

kaip mūsų dvarininkams rū- " . ........"
pi Lietuvos reikalas. La
kiai nukentėjo dėl karo ir 
Lietuva, užtai kiekvieno to 
krašto piliečio pareiga nu
kentėjusiems padėti, o mū- 

savo

Iš SEINŲ IR SUVALKŲ 
PAVIETŲ.

“R-is” rašo:
“Kaip Suvalkuose, taip ir 

kitose vietose žmonės labai sų dvarininkai kitur 
suvarginęs nuolatinis kariu-Į aukas siunčia, 
menės stovėjimas. Jie lau-' -------------
kia, kada bus tam galas, ir 
nuolat klausia: “kas gi 
mums atlygįs?” Kuomet RATNYČIA, TRAKŲ PA V. 
vokiečiai pasako, kad caras Į Tikrai smiltinų kraštas, 
atlygįsiąs, jie tik ranka mo- . Smiltys laukuose, 
ją. Vadinasi, vokiečiai pa-'miškuose, kaimuose, 
tįs nemoka. .i"

Aplink Seinus žmonėms stelis iš smilčių išdygęs, lyg sama. 
trūkstą maisto ir pašaro. 
Giriose ir balose tarp Suval
kų, Seinų, Sapockino, Lips- 
ko ir Augustavo ėję vasa
rio 21 ir 22 d. baisus mūšiai.

su

kareivis rašė.
Žiūrėkime, kas išėjo iš to 

ištyrimo. Kareivis rašė, būk 
Keršuose kazokai sugavo 30 
mokinių ir nukirto jiems 
rankų pirštus.

‘ ‘ V o 1 kszei tu n g” redakto
rius kreipėsi i tą miestelio 
vyriausybę, užklausdamas 
ar išties taip buvo, kaip pa
skalos eina.

Jisai gavo oficiališką at
sakymą, jog miestely nieko 
panašaus nebuvo ir būti ne
galėjo, kadangi visi vaikai 
turėjo progą pabėgti iš mie
stelio pirm rusų įsiveržimo.

Kareivis rašė, kad Uder- 
wangene kazokai išgėdino 
daug moterų, o žandarai nu
pjovė nosį ir ausis.

Redaktorius nutarė ištirti 
ir šios paskalos teisingumą. 
Ir štai jisai gavo laišką nuo 
Uderwangeno kunigo, jog 
rusai miestely būtie tai bu
vę, bet jokių žvėriškumų ne

Tėvas jį mokino
Negadyt arimo:

“Tiesiai ark, sūneli,
“Pratinkis, vaikeli, 
“Tu artbjum liksi, 
“Šią žemelę knisi.

“Spėkos mano silpsta
“Jau plaukai man žilsta”... 
Bet ateina laikas, — 
Pavaduos jį vaikas.

Kad užaugs sūnelis 
Pasilsės senelis, — 
Taip artojas manė 
Kada lauka valė.

Bet kada sūnelis
Tapo kaip berželis, 
“Liosų” traukt jį šaukė 
Jis toli ištraukė.

O kaip karas buvo, 
Tad’ sūnūs pražuvo, 
Ariant tėvas krito,

Tėvas jau nešėjo, 
Nes nebegalėjo: 
Niekad nep’sistojo, — 
Motina raudojo...

Grabnyčia žibėjo 
Kunigs kaip atėjo, 
Ir artoją dėjo 
Graban ir lydėjo...

O po juom užraše:
“Perstojo vaitojęs
“Ilsis čia artojas”.

Sofija, Bulgarija. Petras Keleivis.

rinko

PENEVĖŽYS.
Kovo 1 d. “Priegl 

bute įvyko visuotinas “Sau
lės” susirinkimas. Iš apy
skaitos paaiškėjo, jog drau
gija turėjusi nuostolio arti 
pustrečio šimto rublių. Pir
mininkas dekanas Stakaus- 
kas aiškino, jog šviesą, ku
rą ir tt. savo lėšomis sutei
kęs. Kreipėsi jis (pirminin
kas) į vaikų tėvus, kad už 
mokslą kiek galėdami apsi
mokėtų.

Pasibaigus “Saulės” susi
rinkimui čia-pat prasidėjo į- 

; susirinkimas 
skyriaus dėl karo nukentė- 

Šun- Jusiems šelpti. Mat, čion 
. pirmiaus būta atvykta 

Žmuidzinavičiaus iš Vil
niaus, kuris pasirūpino sky- { 
rių inkurti. Nariais čia 
draugijos užsirašė ir po 3l 
rub. užsimokėjo kol-kas 42 
žmonės.

Kareivis rašė apie rusų 
žvėriškumus Hohensteine, 
Guttstadte ir kitur — ir iš 
visu tu vietų redaktorius 
gavo atsakymu nuo vietinės 
valdžios, jog ji apie žvėriš
kumus negirdėjo.

Iš to lengva padaryti išve
dimą, jog daug pasakojimų 
apie kazokų bjaurius darbus 
— yra tai prasimanymas iš
sigandusių žmonių ir tyčia 
paleistos šnekos.

O paskalų jau karės metu 
tikrai netrūksta. M.

PIRMI PAVASARIO KVAPAI.
(Iš “Vilties”).

Neša, supa jauną širdį...
Kas?... Ir pats jausmų klausai...

IŠ VILNIAUS DZŪKŲ 
GYVENIMO. AIRIOGALA, KAUNO 

PAVIETO.
Užėjus vartotoji! draugi-

smiltys jos krautuvėn paprašiau lie-j 
Paga-r tuvių laikraščių, bet gavau

i liaus, patsai Ratnvčios mie- atsakymą, jog lietuviški! ne-1 
... . Vietoje lietuviškų 

jomis būtų užneštas. Ir į- man pasiūlė lenkišką “Gaz. 
stabu rodosi, iš ko čia žmo-lCodz.” ir ėmė girti, Jog jojo 
nes gyvena, verčiasi, iš ko yra visos paskutinės^ nau-i 
čia pasistatė net mūro baž- jienos surašytos. Aš pa-, 
nyčią, dabar gi miesteliui klausiau, nuo kurio laiko;

ama vien1

LAIVAKORTĖS
į LIETUVĄ ATPIGO

Npw York - Petrograd (Peter
burgas — be mainymo laivo) 
tik ..................................... $42.50

Parduodame laivakartes iš 
Lietuvos ant laivų, kurio plau
kia tiesiog į New York, nekliu
dant kares užimtų marių. Tai
gi kelias visai saugus.

SIUNČIAME PINIGUS J 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilna atsakomybę. 
Pristatome kvitų su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

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

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

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

švelnus tylumoj garsai...
Ne lelijų ten ošimas,
Ne rugių bangos, oi, ne!...
Tai tik džiaugsmas, tai žaidimas,
Tai pavasario miške 
Pirmas, pirmas atgimimas!

Ten jaunimas ir senelis, 
Žalias lapas tarp ledų;
Ten rytų, rytų vėjai is 
Kalbina širdies vardu.
“Semk iš šilo, iš mėlynės 
“Aukso posmus ir mintis, 
“O vien laimės begalinės 
“Tu tikrai jausi akis!”

Į ramųjį krantą nuskrido širdis: 
Kur žaidžia lelijos ir supas valtelės,
Kur skausmas, troškimai užmainoma vis 
Švelniausiais akordais gėlelių, girelės...

Kaskartą puikesnį bepynė vainiką, 
Ir narstė undinių laisvąsias kasas, 
Ir vienas už kito tai gimė, tai nyko... 
Juk jums neatspėti krutinės maldos — 
Karšta ji, viltinga, švelnesnė už tylą! 
Ir ji tik su rytmečio vėju raudos, 
Kada jai atšalęs liūdnumas prabįla! 
Ir laikas to švento ramumo saldaus, 
Kaip paukščiui apsukusiam ratą, 
Nei sielai, nei lūpoms naujai nepriglaus:— 
Likimas jau kartų sumanymą stato! 
Sudiev besakyti norėtų akis i [jui! 
Karionėms, linksmybėms ir ūžiančiam vė- 

[jui!
Ir kur tiktai skrieja lengvute valtis,

Bet liežuvis buvo sausas o burna ne
apsakomai perdžiūvusi.

Rodėsi, kad atsigėrus, sopėjimas suma
žėtų, bet aplinkui buvo tylu ir tuščia.

Vėl aptemo protas ir drumsta užuo
maršos banga perslinko per kūną.

Vaidenosi, kad stovi jis pas gryną 
gaivinantį šaltinį, bet kaip tik lenkiasi prie 
jo gerti vanduo tuojaus nyksta, o jo vieton 
teka tirštas, juodas limpantis kraujas.

Palengva kaž-kokiuose rūkuose pras
linko paralyžuoto tėvo paveikslas, tėvo 
kuris gana ilgai, bet bergždžiai einantį ka
rau sūnų laiminti stengėsi.

Jis kasžin-ką norėjo ištarti, bet pasi
girdo tik nežmoniškas burbuliavimas.

O iš iššutusių senelio akių išriedėjo dvi 
drumsti ašari, išriedėję ir sustingo ant jo 
išdžiuvusio raukšlėto veido.

Debesys tirštėjo, slinko vis nauji ir ro
dėsi, kad baisus begėdžiai sutvėrimai viens 
kitą rija, drasko pasišiaušusį šeriuotą kailį 
ir sunkiomis savo kojomis trempia mėlyną 
dangaus plotą.

Žiauriai sustaugė vėjas ir ant žemės 
pabiro stambaus tankaus lietaus lašai.

Sužeistasis atsipeikėjo ir godžiai išsi
žiojo.

Lietus sudrėkino liežuvį, lūpas ir nu
malšino liguistą, kankinantį troškulį.

Visai netoli žybtelėjo dvi žvilganti pik
ti aki: paklydęs šuo lakstė tarp lavonų.

Sužeistasis suriko.
Persigandęs šuo pašoko į šalį ir greitai 

nubėgo šalin, uostinėdamas pakeliui numi
rėlius.

Juodas jo šešėlis greitai išnyko drums
toje nakties tamsoje.

Sužeistasis pamanė, gal tas pats šuo 
rytoj grauš ir jo kūną.

Sudejavo, pajutęs gi baisiausią kruti 
nėj sopėjimą, nustojo žado.

Kūną traukė mėšlungis, troškus, alsa
vimas švilpdamas veržėsi iš baisiai per
kreiptos burnos.

Prasidėj o merdė j imas.
Tankus, smarkus šaltas lietus kirto iš 

šono.
Jam rodėsi, kad žmonės kietai miega 

laukuose, o jis stebėjosi, kodėl jų negalįs 
prikelti vis dažniau ir dažniau šokinėja per 
jų sustingusius veidus, suteptus kraujais ši- 
nelius ir batus.

Iš rusų kalbos verte J. Palukaitis
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. Kūdikių mirtingumas.
Suvienytose Valstijose iš 

astuonių gimusių kūdikių 
bėgy metų miršta vienas. 
Visoj šaly per metus gimsta 
2į milijono kūdikių, bet 300- 
000 numiršta!

Washingtone kūdikių biu
ras, kuris randasi prie dar
bo departamento, sumanė 
ištirti priežastis tokio augš- 
to nuošimčio kūdikių mir
tingumo. Kol kas tyrinėji
mai padaryta tik dviejuose 
miestuose, bet >T tai jau ga

dikių mirtingumo. Tyrinė
tojai irgi sako, jog didžiau
sia priežastis mirtingumo— 
tai beturtė.

šil
rinkta iš Johnston, Pa. gy
ventojų. Šeimynose, kui

Moterjs ir mergaites at
našaujamos dievams.

Amerikoj randasi dar tokių 
vietų, kur moteris ir mergi
nos atnašaujamos dievams! 
Jos atiduodamos jiems, kai
po auka, idant įgijus dievų 
malonę.

Ponia Matilde Stevenson, 
garsi keliauninkė, neperse
niai padarė platų pranešimą 
apie įspūdžius iš savo kelia

nėję. Ji 
pusėje.

Laike t

maitintojai uždirba mažiau Įelėj, leba_kilmėj, moteris 
dešimties dolerių į savaitę, n* njergmtes r 
iš tūkstanties užgimusiu kū- zaK,aliis.
dikiu miršta 256. Tose šei-Į Barškantieji žalčiai skai- 
mynose, kur maitintojai už-itoni‘l tos tauteles žmonių e- 
dirba iki 25 dolerių į'savai- lsant augsciausiais dievais, 
tę, iš tūkstanties užgimusių’ 
kūdikiu miršta tik 81.

Johnstone moterįs nedir
ba dirbtuvėse, bet kad apsi
gynus nuo bado, jos labai 
sunkiai dirba nąmuose. 
Kiekvienoj šeimynoj daugy
bė burdingierių, o juk juos 
visus reikia apžiūrėti. Ka
da moterjs tampa nėščios ir

ir atnašaujamos

į brangina.
Atnašavimui išrenkama

tekėjusios moteris. Augš- 
čiausias kunigas išrenka 
auką, o taip vadinami karės

n y čia, vadinama Tiva.•' v' v

O tas labai atsilie- kančių vaistų. Paskui kimi- 
cai ja įsrėdo ir paguldo tam 

tai vėl Tikron vieton ant smėlio.
i Tuomet kunigai supjaustė 
kūną ir; atskyrę mėsą nuo

darbo.
pia ant motinos
Kada kūdikis gimsta 
mot;na neturi laiko at 
kančiai kūdikį prižiūrėti.

Bet ir tokiose šeimynose i 
kūdikių mirtingumas nely
gus. Tose šeimynose, kur 
moteris paskutiniuose nėš
tumo mėnesiuose pasiliuo- 
suoja nuo sunkių darbų, 
mirtingumas susimažina.

Taipgi priguli ir nuo vie
tos ir kambarių, kuriuose 
motinos gyvena. Jeirni mn-

tą indijonų

Tas barbarizmas net pas
taraisiais metais dar drū
čiai įsišaknėjęs.

Poniai Stevenson pilnai 
galima tikėti. Ji jau per 
Itrisdešimts metu darbuojasi 

tina gyvena toliau nuo fab- 'in(hjonu tarpe.
rikų, kur tyresnis oras ir 
šviesiuose, dideliuose kam
bariuose, tai kūdikių mirtin
gumas žymiai susimažina.

Pastebėta dar vienas žin
geidus dalykas: tuose na
muose, kur yra įvestas van
duo ir kiekviena šeimyna

WATERBURY, CONN.
11 d. balandžio Lietuviu 
oterų Apšvietus kliubas 

atskirai gauna vandens, iš parengė koncertą. Progra- 
tūkstanties kūdikių įnirš-imas susidėjo iš dainų, mu- 
ta 117; tuose namuose, kur'zikos, deklamacijų, monolo- 
visos šeimynos naudojasi gų ir kitokių pamarginimų. 
vandeniu, nešdamos iš kie-1Abelnai imant, viskas atlik- 
mo, iš tūkstantius kūdikiu ta ' 
miršta 197.

Vietėmis buvo 
kavalkėliu, bet c f

kiams, kurių motinos ne- A. Kušliutė labai jiuikiai pa
maitina savo krūtimis, deklamavo ir gavo gyvų gė- 
nemoka su jais apsieiti, ne-dių bukietą. . ---------

IŠ kiutė labai puikiai padaina- 
daugiausia vo ir gavo gyvų gėlių bukie- 

, O. Laskevičienė labai

A. Petraus-
žino kuom maitinti ir tt.
šių priežasčių 
kūdikių ir miršta.

Komisija patyrė, kad ne-;.
kurios motinos šešių mėne- dainą ir tapo apdovanota 
šių amžiaus kūdikius maiti-'gyvų gėlių bukietu. Mažos 
no zupe, kava ir tam pana-'mergaitės labai puikiai atil
siais valgiais, o devynių me- ko savo užduotis. Užtai 
nešiu jau maitina rūgščiais joms reikia ištarti ačiū, kad 
kopūstais ir balta duona. Taip išsilavino, jų tėvams —

Komisija iš tokių motinų kad taip dailiai auklėja sa- 
labai stebisi. Bet ką jos ga- vo kūdikius. Choras ir or- 
li daryti, jeigu jų vyrai už-jkestra sayo roles atliko ge- 
dirba penkis - šešis dolerius p’ai.

girtuokliauja. Mūsų miestei c i i i F.. Knin nagrinėjo sekant) dalyką
tik išleidžia savo vyrus į | 
darbą tuojaus susirenka į bevažiuodama
vieną kambarį atsineša 'u- |fl.angziško laivo 
dzio ir praleidžia visą die-,] , . h. susilnušg nosį. ^vo
ru moterų, bet dauguma 'N u m S‘ Ž .r nT ' Gausios garbes i. 
girtuokliauja. Neužtenka,Ct\ •' K0<lu1110 viešpaties .. 
to,kad jos girtuokliauja ir jvaPsvl^p^ni ’j°

teisman, reikalaudama 15 j 
tūkstančių dolerių atlygini-i 
mo už nosies susimušimą/ 
Teismas jos reikalavimui iš-

ir moterįs neatsilieka. Kaip /‘X* nevičjus* Tai buvo nepapras-tiir anvM vvriK i Baltimores miesto gyvento-.to gabumo dvasios ubagu
turtinga našle leresalvai<lininkas ir uolus arti)no 

ant.nieiles skleidikas. Jis visų 
nukrito saV() dienu ir naktų darbus

• ; » <•

; dėl šven-
ir amžino

dievo, 
iščio- 
nieku 
“dole-

nieko naudingo neveikia, 
bet ir savo kūdikius kanki
na. Gaila ir pažiūrėti į to
kių motinų kūdikius: apdri-

rėš užmokėti 15 tuksiančiu
Geniu Dėdė.

Danijoj.

netik kariaujančiose, bet ii

Bet jeigu tais laiptais bu 
tų darbininkas nukritęs i

J.augiaus, kaip tik 
i‘i u”, tačiaus gi dėl 
dievo - dolerio, jis ne 
nedėldieniais 
skleisdamas 
krikščioniška 
ir brolišką vienybę 
juos katalikiškos

i: tik ka
is šaky Klos 
arp žmonių 
artimo meilę 

mokino 
doros, 

pirmeiviškas

Nedaugiau, kaip 
kelis šimtus, o gal ir visai 
nieko.

turėjo balsavimo teises, bet1iir narių, 
kare užvilko ta klausima to- 
lymesniam laikui.

Dabar visi danai susirūpi-' 
nę tik tuomi, kad jų maža 
šalis nebūtų įtraukta karės 
sukurin. Visi kiti reikalai 
atidėta į šąli.

Bet po karei, kaip tvirti-ku..link ein;l j s()ci> 
na Danijos socijalrątn« J
šalies moteris til 
renkamąsias teises.

tardavo savo vierniems 
krikščionims nepriimti ant

Staknevičius yra Washing
tone, D. C. ir jis nuvažiavo 
pas brolį kun. S., nes be jo 
negali eiti mokslą.

Dingus iš Newarko Stak- 
nėvičiui,n. trumpo laikoMr. 

! Brown v .radunas), krikš
čioniška . demokratas ir ge
ras sėbias kun. S. dingo su 
Insurance Co. kolektomis ir 
poros draugysčių iždais. Ir
gi niekas per tūlą laiką ne-

ta, kad Mr. Brown yra Cbi- 
cagoje. Patartina būtų Chi- 
cagos lietuviams būti labai 
atsargiems su Mr. Brown.

Po visokiu trukšmingu in
trigai pradėjo šeimininkauti 
kun. Jakštys. Jam bešeimi
ninkaujant, pradėjo viskas 

,virsti ramumo pusėn, pra-

draugijų ir tarp pavienių y- 
patų. Visokių pažvalgii 
žmonės pradėjo gyventi 
liarmoniškam sutikime ir

turėdamas tikrai žmonišką ... .. .. ... 
logiką, sąžiningai pildė tik traukti ir

)O’ . _ viešuose susirinkimuose, tai!
socijalistes ^dekada neapsieidavo nepa- 
. _ ;vaišinęs savo “artimų” soci-

Josios pasistatė ^savo! j.“smokaunais” epite-j 
■■■‘•y....." ■ ;• tn

| vieno gatves kampo, kad vi- vj 
Įsas svietas žinotu, ko nori ir m

paskalą, kad socijalistai uĮk ’ į 
mušė kun. Žebrį? V€žys» 
Kas paleido paskalą, kad F. 
J. Bagoęius dalyvavo užmu
šime kun, Žebrio? Ugi ve- 
žys. Tie ir kiti panašus tam 
šmeižtai ir papiktina kiek
vieną doresnį žmogų, kuris 
dar turi šiek tiek savyje są
žinės. Todėl, visai ir neįsta- ’ 
bu, kad jis smunka ir smun
ka. Nežiūrint į tai, jog 
pr;e jo išleidimo priguli biz
nieriai ir šiaip keistos repu
tacijos žmonės, kurie turi 
šiek-tiek kapitalo ir pasiry
žę atiduoti net visą savo 
turtą išnaikinimui socijalis- 
tiškos ir darbininkiškos kra
meles, bet vėžys, kaip sirgo, 
tai]) ir tebeserga. Šėrinin- 
kii skaitlius mažinusi, skai
tytoji! turi 892. Pastaram- 
jam laike, kaip teko girdėti 
nuo vieno jų šėrininko, tai 
savo “spaustuvę” ketina 
perkelt į Skarmaliuno krau
tuvės skiepą “parankes
niam” vedimui biznio.

L. S. S. 60 kp. nutarė par
sitraukti 500 egz. “Kovos” 
laike Raudonosios Savaitės* 
Taipgi nutarė ir kitų soči j a- 

laikraščių parsi- 
platinti, kaip ve: 
“Keleivio”, “Nau

da/- jienų” ir tt. Jų parsitrau- 
savo pamokslus kiniui ir platinimui išrinko

New Yorko
nutarė išsijuosusius darbuo-į 

! ties.
obalsiu: mitingas ant kiek-

Moterų policisčių kon
ferencija.

Baltimorėj įvyks konfe
rencija, kuri savo nepapras
tumu, veikiausia, pritrauks 
visuomenes atydą.

Ko n fe i ‘e ne i j o n su v a ž i u o s

cijos yra ponia Alice Steb-

policistė.

ciotės šioje šalyje turėtų su
sirišti drūtesniais ryšiais ii 
geriau ginti savo reikalus.

. sikišdamas į polit 
•_ kus;

skelbė žmonėms
gegužės ap-

vinis šėtono tarnais rau- dinėjimų ant draugija ii- be vaikščiojime kalbės Michel-
dJnkakiiais ir tti Jokiig kurstymų

Matomai, jis turėdavo la-1Pri(‘s ^niogų.
bai gerus pienus ir jam vis-

aus Simas.
irš-; Pastaraisiais metais kuo- 

ir i-stakn. pa biskelį sumažėjo savo na- 
. patriotai, būdami ’aliai 
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New Yorko valstijos moterų'(uo savo gabumu jis ])asida- 
darbininkių, žiūri J dalykus Ap, gana ištikimas parapijo.- 
labai optimistiškai. Ji pa- nams. Ant jo dvasiškų ran 
sakė: “Męs užliesime visą ])UV0 atiduotas visas pa- 
New Yorką savo prakalbo-lapijos turtas ir kontrolė, 
nns • ... Kada ateidavo parapijos ko-

Dabar tik liekasi paklau- ritėtas peržiūrėti knvgu, 
sti: kągi lietuvės? |lai kll„ y. Stakn. oarodv-

listės.
Malkiel, vadovė

Staknevičiaus taktikos, pra
gulėjo nerimauti ir neapkęsti 

ramaus kun. Jakščio, .nes j i 
nuomone, “krikščioniška ar
timo meilė” pradėjo nykti 
tarp žmonių. Pagaliant 1 K * '

Priežastis
visiems žinoma — tai 

siaučiančios bedarbės, ku
rios trukdė veikimą. Iš ki
tos pusės, tai susimažinimas

nu

rių

laisviečių išvažiavimui Bro- 
oklynan. Sekančiais metais*

nes žadama daug kas veikti* 
jeigu tiktai laikai biskutį

NEWARK, N. J.
9 d. balandžio .draugai Po

vilas Beičius ir Apolionija 
Ankudavičaitė padarė ei vi- davo.

i Juodydavo
uz-

augs
Jonas Guoga.

vojus už atsilankymą, išleis
ki...... Užbaigtas dalykas.

diską kontraktą šeimynoje Viskas yra tvarkoj. " ,bet kad neapsigavus, tai ]hr-
gyventi. Abudu susižiedo-1 jr įaįp įas ponas valdiniu- nia įteikimo^į Jo rankas pa- 
jusieji yra nariais 11 kuopos kavo per 9 metus, bet viena į -... , - - ..

S. S; A. . . _ . j gražią vasaros dieną misi- J1S Pai’od>tų jiems sa\o 
Naujcii porelei linkėtinai vilko romiškus iuodus i*ū- ft^ounui. oupi untunui, ku- 
vizdingai, gyventi ir tapti bus, turbūt jau nusibodo Dobužinskio norė-
rgalčtojais kovoj su savo join jie o apsirėdė švie- damas tuieti gcią ii pilniu- ■iėšais. ' Narva. ;į/civilišku užgiri- rą vietą, turėjo sutikti su

sau ^‘bidoną kaklaryši.
■ ir pasiėmęs kriukutį ištraukė 
'sportiškai sau su parapijos 
j keturiomis dešimtimis tūks
tančių dolerių, ką “vierni

I krikščionis” buvo smuikavę 
'ant statymo naujos bažny-i 
čios. Dingo lyg akmuo ju-l

gyventi. Abudu susižiedo-! 1

Atleido vyrus, paėmė 
moteris. p

American 'Express Com- p 
pany sistematiškai pradėjo p 
atleidinėti iš darbo vyrus, o « 
jų vieton imti moteris. į“

Taip praneša Associated I 
Pres .

Viename iš New' Yorko

rapijos vadelių, pareikalavo, 
a kad jis parodytų jiems savo

nieko
4. M. P. S. A. IŠLEIST? 
KNYGELii “MOTERIS’ 

ir jos ekonominis pa

tuoj aus 
uis už

vo susirinkime nutarė par
sitraukti “Kovos” ir išpla
tinti laike Raudonosios Si 
vaitės. Taipgi nutarė pa
rengti eilę prakalbų, kaip 
tai: Hudson, Troy, Albany* 
Schenectady ir Amsterdam. 
Kalbėtojom nutarė kviesti 
A. K. Baltrūną.

Nors pas mumis didelės 
bedarbės siaučia, bet vietos

vieton pasamdyta merginos.
Merginoms moka daug 

mažesnę algą, negu vyrams, 
nors jos ir atlieka tą pati 
darba, ka vyrai atlikdavo.

i Norvegijoje.
N o r v e g i j o s parlamentas 

priėmė įstatymą, kuris yra 
labai naudingas taip vadina
miems nelegališkiems (mer
gų) vaikams.

Tekis vaikas ligišiol mūsų 
dienų visuomenei yra lygir 
koks išmata, nors jisai tai 
visuomenei niekuo neprasi
kalto.

Norvegijoj tokie vaikai 
nuo šiol turės pilną teisę ne-

Įtalpa:
L Perversmas moterie# * 

konomiškame padėjime.
II. Moteris ir draugijim 

gyvenimas.
III. Moteris ir vaikų au< 

įėjimas.
IV. Išvedimas.

Kaina 20c.
Gaunama pas iždininkę

Miss Beilis,
420 Amstel Boul,

dege nagus. Ant syk pasi
rodė, kad soc. įlaužti negali, 
i Bet vistiek jis pasirodė ka
talikiškiems artimo meilės 

jis išvažiavo į Lietuvą, kiti, skleidikams naisus ji jiy 
sakė, kad i Franci ją, treti — turėjo jam dtioti pažadėtą 
kad čia, Amerikoj, gyvena, iVRTa, bet čia kun. Jakštą s 

įboi. niekus; nno’nlni// tikrai Stovi ant kelio, kaipo pilnai

čius Newarke ir jo rankose 
visa parapijos kontrolė. Ta-

ir darbuojasi kiek galėdami.
10 d. balandžio vietos L. 

š. F. komitetas parengė ba
lių. Nors tą dieną labai li
jo. bet žmonių susirinko vi
dutiniškai. Gryno pelno li
ko 42 doleriai su centais. 
Nuo seniau buvo surinkta 
apie 70 dolerių. Greitu lai
ku daugiau 100 dol. bus nu
siųsta iždininkui K. Šidlaus
kui.

Reikia pagirti Lietuvių 
Apšvietus kliubą, kuris sve
tainę dykai suteikė. Lietu
viai muzikantai grajino už 
dyką. Karčiamninkai A. K. 
Bubliauskas, S. Kundrota- 
vičia ir A. ir J. Rupšiai pa
aukavo gėrynių. M. Bub- 
liauskiutė paaukavo rankom

pielinkės lietuviški kunigai 
žinojo, kur jų draugas yra, 
bet “katalikiška dora” jiems 
nedaleido pasakyti nelai
mingiems dvasios ubagams, 
kur jų skriaudikas dingo ir 
iki šiai dienai dar nežino. 
Taip gi vagiliaus brolis, 
Antanas Staknevičius, gy
vendamas Newarke, irgi 
“doras” katalikas, viską ži
nojo apie savo brolį, bet ir 
jis savo katalikiškais danti
mis užkando visas pėdsakas 

rėš duoti didesnę, nei ligi-'gyventoj vietoj ir biznis iš-1 ir, žinoma, tuomi gana daug 
šiol, paramą motinai. Jeigu dirbtas ir randa nebrangi.'prisidėjo pi 

Bridgeporte gero kriau-i nuoskriaudos 
čiaus lietuvio kaip nėra, to- mo”. 
dėl geras kriaučius darytų 
didelį biznį, nes lietuvių clik- nigo, 
čiai yra ir vis dauginasi, prisp
Waterbury taipgi galima di-jdy.ti, tai, žinoma, negalėda- talpinti straipsnius apie biz- 
delį biznį daryti, nes labai mas išsisukti, parodydavo, nį, apie pakėlimą ant augš- 
daug lietuvių yra ir visi vie-, bet nukirptu1 antrašu. itesnio laipsnio " lietuviško 
noje dalyje miesto apsigyve-1 Pakol . kun. \r. Staknevi- jaunimo ir tt. Tas žadėji- 

tai jo mu vien tik ir pasiliko, o la- 
virto purviniausiu 
prieš visą darbiniu-

kelių tikros krikščioniški 
doros vyrų, varde g 
krikščioniškos artimo mei-

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo, dvi kriau-

ti nuo jo paramos jaunystės porte, Conn., kita Waterbu- 
dienose. Tėvas taip-pat tu-lry, Conn. Abi lietuviu ap- 
1zl i i 4- i z 1 -i / 1 z\ ri n z\ z\ 1 i zx»i ‘ r, m vi t z\i*

liaus
jos gali | vien už koncertą, bet ir už'tucm sykiu pavaduoti, o ve- 
kūdikius svetainės papuošimą.

neuždirba? Kai] 
atsakančiai savo 
išauklėti?

Komisija tyrinėja ir nuro- puikiai papuoštą svetainę, 
do mirtingumo priežastis. Visą tvarką vedė moterįs 
Bet ką tas pagelbės? Kad ir tvarka buvo pavyzdinga, 
sumažinus kūdikių mirtin-jNors męs matom pirmą mo- 
gumą, pirmiausia reikalinga Herų vakarą, bet labai puikų 
pagerinti darbininkui būvį, o!ir pavyzdingą.
pagerinus jų būvį, sumažės! Programo surengimu 
ir kūdikių mirtingumas. daugiausia rūpinosi O. Las-

Bet kas rūpinsis pagerini- kevičienė. 
mu darbininkų būvio? Nie
kas kitas, kaip tik patįs dar
bininkai. Jeigu patįs darbi
ninkai nekovos už pagerini
mą savo būvio, tai kūdikių

liaus valdžia jau kokiu nors 
būdu iškolektuos paskolin-

do mirtingumo priežastis.

Geistina, kad ir tankiau 
moterįs parengtų tokių va
karų. F. J. Shugzdinis.

Lictuvoje.
Vilniaus lenkų laikraš

čiuose tūla !
M a r k e n o w i c z o w a patalpino 
atsišaukimą į Lietuvos mo
teris, kuriame jos ragina
mos stvertis ginklo ir suda
ryti moterų pulką prie ru
sų kariumenės.

Tik, veikiausia, tos poniu- čiau pigiai ir ant lengvų 
tės nieks nepaklausys. lygų.

tą, išėsti “savo artimą 
Jakšti. u

kun.

S. BOSTONO RUOŽAI.

skaudžios h aštelis užsidėjo su tuom 
“savo arti- tikslu tiktai, kad vien šmeiž-

rią išleidus ant laimėjimo 
surinkta $6.30.

Visiems aukautojams rei-

Gaudavo laiškus nuo ku-'cijalistiškąjį judėjimą. Tam 
bet kada parapijonai nelaimingam vėžiui užge-
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Zujartowska Inę, todėl visi kriaučiai laiko čius buvo Newarke 
po keliatą darbininkų. i jaunesnysis brolis,

Waterbury ženotam žmo-1 Staknevičius, mokinosi ant 
gui su maža šeimyna galima daktaro Philadelphijoj, ir 
prie daikto ir gyventi. Kaip kunigas ji šelpdavo, bot ka-
męs gyvenom per kelintą 
metu. Abi šapukes parduo- 

iš-

Publika labai gražiai už
silaikė. už ką verta pagyri
mo.

Korespondentas.

ROCKFORD, ILL.
10 d. balandžio Kanklių 

iGiedorių draugija statė sce
noj penkių aktų dramų 
“žmogžudžiai”. Lošimas iš
ėjo gerai.

Minėta draugija jau apie 
neatkreipia jokios tris metai, kaip gyvuoja, 
kas

mirtingumas ne tik kad 
nesimažins,bet dar dauginsis 
ir visi komisijų tyrinėjimai,

CHELSEA, MASS.
Tankiai matosi laikraš 

čiuose korespondentų nusi
skundimai, būk vyrai labai1 Yorke

15 tūkstančių už nosį.
Šiomis dienomis New 

federališkas teismas

J. Prūselaitis 
775 Bank St.

Waterbury, Conn

ko, tai už poros mėnesiu ir 
Jonas S. apleido Philadel- 
ph'ia ir išvažiavo Į Wash
ington, D. C. Su kokiu tik
slu išvažiavo, niekas nega
lėjo isneti. bet galų gale ta
po sužinota, kad kun. V.

ž m ones
i atydos, 
Tik purvinamo ir
m o tame laikraš

Kas 
am’eskalą 

darbininkiško 
“Naujienų”?
jo pakalikai.

jame rašoma, i Pirmiau buvo po vietos ku- 
žemu-Inigo skvernu, bet pereitais 

metais išlindo iš po skverno 
ir pradėjo savystoviai gy
vuoti.

Reikia pažymėti, kad 
prie draugijos priklauso to
kių narių, kurie j ieško sau

bankru tijūną 
laikraščio

Vėžys ir jo- 
Kas paleido



T - v < ’ '• vi;- '7.;’ ą

gsrbte, bet nerirapina vi
suomeniškais reikalais.

S. P. L. S. narys.

skirstytis.
Kuom tas viskas užsi

baigs, pranešiu vėliaus.
Pirmasis Narys.

jų Ir L S.;«. 161

______ „... Ar... ___ _ „ _ _ ne puikus pasi-|vuoja ir darbudįasrant vi- 
gerbiamieji, pir-' prašė, kad tas paagituotų šventimas?< P. L. iš to yra'suomeniškos djrvos. 11 d.

1 -ii.’ ... ___ » 1*

LOWELL, MASS.
10 d. balandžio buvo ba

lius šv. Juozapo draugystės. 
Laike baliaus vienas iš soci- 
ialistų atsistojo ir pranešė, 
kad ant rytojau 
operatyviškos

SIOUX CITY, IOWA.
11 d. balandžio S. L. A. nia.

4 kuopa parengė vakarą su

„ad ant rytojaus bus ko- degtindirbis”. Lošimas at- 
.r..„w .“„j draugystės 'kta pusėtinai. Buvo ir < e- 
susirinkimas ir kad L. S. S. klamacijų. Paskui prasidė- 
kuopa rengia maskų balių. U° šokiai. —. 
Už tuos pranešimus rengė
jai taip įšėlo, kad didžiausį 
triukšmą pakėlė.

Gėda, vyrai, taip elgtis.
T. Ulčinakas.

LAWRENCE, MASS. 
“Cicilikams“ bus galas. 
Šviesi ausis Lawrence’o

tautininkas p. Z. J. Ankaus- 
kas (kuris tūlą laiką Valpa
raiso prasivoliojo skersai lo
vą su Lalio žodynu, beveik
damas straipsnius iš anglų 
kalbos į lietuvišką), beskai
tydamas apie kun. Žebrio 
užmušimą žinias, sumanė 
užduoti sau klausimą: “Kas 
šiandien privedė Kiaulėną - 
Melbą-Krakų ir Montvidą - 
Antonovą prie žmogžudys
tės?“ Ir štai jo patrijotiš-

kad prie to visko privedė 
“Keleivis“, “Laisvė“, “Ko
va”, “Naujienos” ir “Šakė“. 
Užsidegęs kerštu prieš soči- 
jalistus, pliekė delnu sau į 
plikę, kaip irklu į vandenį ir

Imas rūpinosi dainomis ir'štabo galima priskaityti vi- lietuviai sako, būk tai re- eina pirmeiviai ir jis parda- čių, tarp 
'net vadinosi L. S. ir D. sus tuos darbelius,] kuriuos d ak torius). Jis buvo su vi- vinčia pirmeiviškus laikraš- kuopa, k 
draugystes choras, bet kada papildo katalikai. >• izitu pas vietos kunigėlį ir. čius. Arne puikus pasi-|vuoja ir 
draugystė sustiprėjo, tai ir Taigi, gerbiamieji,. pir-!prašė, kad tas paagituotų .šventimas?' P. L. iš to yra’suomenis------------ ------
jaunimas nuo dainų atšalo, miau apie save apsižvelgki- [‘žmones skaityti “Vien. Lie-1 gana linksmas, nes J. K. dir- balandžio minėta kuopa pa- 
Kodėl jis taip elgiasi—neži- te, o jau paskui prie kitų ei- tuvninkų”. Suprantama, bamas skystimėlis buvęs ne- rengė prakalbas. Kalbėjo 
nja# kite. prašydamas kunigėlį agituo- tikęs, o kaip lietuviui, krau- L. Prūseika, “Laisvės” re-re-

šventakupris. V. že-tis. ti, padarė tvirtą prižadą,jog tuvninkas sarmatinosi at- daktorius. Žmonių prisirin- 
tas laikraštis nieko, o nieko sakyti. Geistina, kad boiko- ko pilna svetainė ir visi ra- 
nerašys prieš garbų klebo- tas atsilieptų ant visų pirm- miai užsilaikė. Kalbėtojas 

eiviškesnių biznierių, o mū- aiškino apie kares ir šios ša- 
Ir štai “Vienybės Lietuv- su karžygiui prisieitų krau- ”

JERSEY CITY, N. J.MONTREAL, CANADA.
Mūsų lietuviai labai links

mai praleido šventas Vely
kas, Suprantama, belau- 

tokios iškilmingos

Lietuviai katalikai papildė n^IL 
didelę žmogžudystę.

Pastaruoju laiku dalis A- ninkų _ ...
merikos lietuvių katalikų mie.sto korespondencija, ku- 

‘ i įvairiomis r’°Je išgiriama klebonas, 
Prade-'žudynėmis, jog nėra tos sa-1 .............

tuštinti, vaitos, kati neišgirstum: tai 
prisiminė ir kaimynus pa- ten žmogų užmušė, ten nu- 

ne- 
katalikų nepatiko laukdami, iš vienos stubos 

“velniai” :

. Viskas buvo la
bai gerai ir publika likosi kiant 
užganėdinta. Tik šokėjai 
neužsiganėdino muzika.

didelę žmogžudystę

šventės, nepamiršo ir skys- taip pagarsėjo 
timelių užsisakyti.

Žmonių buvo daug ir pelno jus skystimėlius 
bus nemažai.

Reikia pažymėti, kad dau- sveikinti ir štai, nieko gumai ‘ .. . ................
veikalas, nes 
scenos dalyvavo. ‘

šovė, ten papjovė ar kitokiu 
būdu atėmė nekaltam žmo- 

ant nueina į kitą ir pradeda vi- gui gyvastį.
I,..,,. I /JI,-,,, u,.,,, . ! Iri v. 4 t ” 1r..zi : M •> 1 C’ 1 1 > olr

” N15 telpa iš musų stytis ant Marso.

išgiriama klebonas, 
■kaipo visuomenes veikėjas 
ir žadama jam liaurų vaini
ką suteikti.

Ar gi istikrųjų tas kuni- nju katalikišku lyderiu kin- 
ko,s taipgi sudrebėjo, ir jie

NEWARK, N. J.
Pirmeiviam pakėlus balsą 

,'kaslink tautos narnų, vieti-

Neseniai net
įsus is cues “sveiKinti”, Kas į Neatsilieka ir čionykščiai Apsiputojęs kerne (lai ninin- 
itik stuboj yra. Tribūna nekurie lietuviai katalikai kiškus laikraščius ir tuos, 
‘Policija ir susodinus svečius nuo to bjauraus ir žvėriško ‘"'e juos skaito. Liepe net 
Ik.r»_ a ;................. .• „-i ‘zioA.ixzx iš.,.:., vjs:l;Į.as tuos biznierius nieko ne-POTTSVILLeS KALeJI- .nusiveža. Po teismui vėl su-'darbo, kuris užteršė

MAS, PA. sirenka ir pra
Šiame kalėjime randasi tis, o paski 

230 kalinių, iš.jų apie 20 lie- “glamonėtis”, 
tuvių. Šiomis dienomis ap-'na nelaboji policija, susiso 
lankė kalinius A. Banušauc-■ dina visus į automobilių ir iš 
kas iš Minersville, Pa. Jisušsiveža. Ir vėl teismas, ir ja

ir’vėl naujos, bet jau didesnės, mušė lenką J. Bikowski, 60 
bausmės. • mietų senį. Minėta žmogžu-
Tai taip mūsų lietuviai dystū įvyko A. Pečiuros stu- 

praleiclo Velykas/ Tė jo po N237 Wayne St.,kur
Lkovvskis ir du lietuviu:

kas iš Minersville, Pa. 
ragino skaityti knygas 
prašė tvarkiai užlaikyt kny
gynėlį. Taipgi atlankė J. 
Aleksaitis iš Pottsville, Pa. 
ir paaukavo 49 ekz. knyge
liu ir H. B. Montvila iš Mi-

(No. 14) J1™! 
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Laikraščių pareina: “Lais
vės“ 1 ekz., “Kovos”—2, 
“Keleivio”—2, “Darb. Vil- 

—3, “Šakės”—2, “Nau- ” 1 1

lies vargingą gyvenimą. 
Kalbėtojas publiką pilnai 
užganėdino.

Pilypas iš Kanapių.

RUMFORD, ME.
Mūsų mieste dalis jauni

mo nieko kito nežino, kaip 
kartą bandė sutraukti tik girtuokliauti, kazyimoti 
spėkas j krūvą,dar kar-i ir peštis. Štai 15 d. balan-

?da linksmin-ilietuviškąją visuomenę ir 
lietuviškai pastatė mus visus didžiau- 

Ir vėl pribū- siais barbarais akyvaizdoje 
, susiso-'svetimtaučių. Š1'"’

; 17 į 18 d. balandžio, gau-
1 teismas, ir ja sužvėrėjusių fanatikų už-

pirkti, kurie skaito da 
n i n kiškų s 1 aik ra šč iii s.

Tuom tarpu “V. Liet.”
Štai naktyj, stovas tą kunigėlį iškelia i rvbu nrisileido til iv. ' 1 . _ . . v / z 1 • 1 . . . _ . • _ - ‘padanges už “palaikymą 

vųją”.
Dabar jau aišku, prie 

“V. Lietuvninku” eina c

siuntė savo delegaciją per t vyruodami susipešė ir vieni 
visas katalikiškais vardais kitiems dantis išmušė. Su- 
organizacijas, kad anos pri-1 prantama, po peštynių areš- 

'sijungtų, bet pasekmes gana tai ir teismai. 16 d. balan- 
prastos: prie artimesnių de- džio atsibuvo teismas ir S.

Š. užsimokėjo $21.00 baus-k viena šv
Mykolo dr-ja. Na ir po ap-;mes, o V. L. užsistatė $200 

'kalbėjimui paskutiniame su- kaucijos ir dar laukia teis
mo.
Ar tai dailu taip elgtis?

.T. Bimba.

ko si rinkime ir pastaroji atsi- ir sakė galutinai. Mat, visur 
(jau pirmeiviškumo sėkla lai

Juodplauki

MAHANOY CITY, PA. 
Kunigų darbai.

laivo ant kurdo .
N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kooperatyviškos YOUNGSTOWN, OHIO.

Pečiu ros visi trįs burdingie
riai (tarp jų ir J. Bikows- 

I 1 • \ •V • V* J 1 1*1

Draugystės valgomų daiktų 
krautuvės buvo išduotas tri-

Mūsų kalbėtojai.
DARBAI

straipsnį, nurodydamas, kad 
minėti laikraščiai tik prie te 
savo skaitytojus veda. Kad 
tą patvirtinti, pasako, jog ir 
jis, beskaitydamas tokius 
laikraščius, buvo suklydęs: 
reiškia, persiėmęs tokia dva
sia ir kad tik dabar esąs 
“pasitaisęs“. Juokinga. Ne-

Ant galo j’s sušunka: “Lai
kraštija! Laikas tau pasi
mokinti dabar, nes nelaikąs 
bus, kada valdžia pradės ta
ve kankinti, tavo leidėjus ir 
redaktorius atiduot į patai-

kad vienas ten pakliuvo? — 
A.), kalėjimus ar išguiti ten, 
’š kur pribuvę”. Na, jau

•m Michelsonui tai bus “pi- 
ą” nuo Lawrence’o tau- 

.inkų. Parodys jam “gai
dukus”! O Prūseikai? — 
Į Sibirą išvys!

** *
Lawrence tūlas Romos a- 

vinėlis vaikščioja po stubas 
su protestu prieš “Keleivį“ 
ir renka vardus su tikslu,

u z 
ir 

Bet nekaip se
kasi; tūli sako, kad proteste 
turi skambėti netik “Kelei
vis”, bet ir Macochų, Schmi- 
dtų auklėtojai, jeigu jau su- 
lyg ją razumėlio taip yra. 
Dabar, sako, prašysią p. Z.

“išauklėjimą” 
M o n tvidu.v

ti klerikalams,—parašyti į 
“V. L.” straipsnį, privedant, 
kad ir Macochas su Schipid- 
tu buvę “Keleivio” skaity-

Avinas.

YONKERS, N. Y.
Jau buvo“Laisvėj“ minė

ta, kad šv. Jono Krikštytojo 
draugystė nutarė visus tuos 
išbraukti iš draugystės kny
gų, kurie neatliks ausinės. 
Bet tuom viskas 
ge.

11 d. balandžio 
taininis dr-stės 
mas. Tuomet “išbrauktieji” 
pareikalavo paaiškinimo, 
kaip juos išbraukia, ar ati
duodami proporcijonališką 
dalį viso draugystės turto,ar 
kaip kitaip? Mūsų karštie
ji katalikai nei nežinojo, 
kaip iš to keblaus padėjimo 
išsisukti. Iškilo neapsako
mas triukšmas. Pasirėdė, 
kad draugystė, išbraukda
ma “nepaklusnuosius”, tiek 
daug barščių prisivirė, kad 
jokiu būdu negali jų su
srėbti. Draugystės pirmi
ninkas, nieko nelaukdamas, 
pabučiuoja stalą ir pasako, 
kad rezignuoja nuo pirmi- 
ninkystės. Tuom tampu ne- 

kuris galėtų 
ir prisieina

neužsibai-

buvo ber- 
susirinki-■

siranda tokio, 
pirmininkauti

Draugo
‘Lietuvos”— 1, “Žvah

minti tų _____ _______ _________
liųi” darbelius,kurie daugiau visos savaitės mokestį, tai ir 
nieko nežino, kaip tik soči- prasidėjo taip vadinamas 

ijalistus ir visus pažangos-/didysis” gėrymas, kuris tę- 
Įnius žmones vagimis ’ ....K ................ r7" '

sem redakcijom, kurios siems gerai žinoma, kuomet 
siuntinėja laikraščius, šir- .atsibaladojo kun. Šlamas, 

'tai pasivadino svetima pra
varde, užsidėjo banką, vedėdingą ačiū tiems, kurie au

kavo knygų. Dabar knygy- platų biznį ir kada žmonės
udėjo nemažą sumą pinigų, 
ai jis, pasiėmęs tuos pini-gu- . .

Dabai liūdna, kad atšilau- gus, išdūmė Lietuvon 
kauti publika mus vadina■ nusipirko dvarelį, a] 
kriminalistais, alkoholikais, i ir pradėjo “dorai” g; 
vagimis ir Lt. Bet visai ne-|Bet žmonos sužinojo tuos jo 
paiso, koks dabartinis su-'darbelius ir pradėjobomhar- 
rėdymas ir kas mus prie įduoti. Tuomet šlamas išsi- 
kriminališko prasižengimo Idangino Rusijos gilumon ir t». r tatIm • T/ki rvM i f/’ n Iz 11 < i <i 1 1 ‘ l . . . . .... . /\ ? . . 1 _

tuomet, be abejonės, nebū
tų ir kriminalistų.

A. K-en.

mėnesinis raportas, t. y. ^p^Ojv’akalbas, bet jos neįvyko,
1 d. sausio iki 1 d. balandžio, pąįc kalbėtojas nepribuvo.'darbai eina labai silpnai — 

J^Hjti-cčiu sykiu Cleve-i dirbam po 1 — 2 dieni į šą
lančio loTcma iškerta mūsų vaitę. Atsiranda tokių dar- 
kuopai špo&L 1913 m. buvo ibininkų, kurie bosams fun- 
surengtos pr^albosHr Cie-lelija, kad Hk gavus geresnį 

’velando ku o p a\išsiuntė kal- 
■bėtoją L. PrūscAką, bet) jis

1915 m. 
dė, kad 
banke kapitalo $1050.57, ta-1 
voro yra už. $411.88, rakan-1 
du—$1196.80, žmonėms iš
duota tavom už $1292.59 
Visas turtas siekia $3951.84

Išparduotų Šerų yra už

ir sėsi veik ištisą naktį. Kuo
met visi pusėtinai į kaušo, 
ir kuomet užsidegė jų kata- 
likiškasai kraujas, tuomet 
pradėjo vienas prie kito ka- 
binties, ir, pagalinus, nii-iQn1ni nn i i ...... 1......... ..... . .............
spren.lė visa savo piktumų i?*’akąlbaS, sukvietę
nuvaryti ant senuko J. Bi- 
kowskio; pradėjo jį nežino

ir Šlamas keikė socijalistus 
ir skelbė “dorą” ne blogiau, 
kaip dabartiniai mūsų kuni-

nu-
publiką ir Clevelando kuo- 

ipa atsiuntė kalbėtoją. Kal-

Iš kitur pribuvus darbas 
negalima gauti. Čirkšt.

— Prasidėjus Europoj ka
rėms, darbininkų padėjimas ;K0WSK10, pidlll’IU IieZIHO- -• ,] ;< | Tsbln1 wwiiunv juumvvuju. akch utiua, UiUuumiAU pauvjiuia.

niškai mušti, spanfvti koįo-1 -J? uz(lai T • ■ \ kėtojas pradėjo pasakoti to- pasidarė labai apverktinas
’ ‘ * * *’ i 1 111 11 hp p 1 pic nwnnc 11 le i) i • iii i i - • • , 1 . . 1 _ . . , ,

dėjo išnaujo linksminties. 
Sumuštasis, pagalėjęs

.....  laiką.už durų ir surinkęs
Neseniai iš Milwaukee paskutines savo jiegas, var- 

kunigėlis pasiėmė visus pa- gais-negalais, nusileido tre-WESTVILLE, ILI
11 d. balandžio šv. Kry- 'rapijos pinigus, savo gaspa- 

žiaus bažnyčios parapijonai dinę ir išdrožė per kalnus, 
apvaikščiojo šventę, kaipo 
paminėjimą pasiliuosavimo 
iš po airių vyskupo, kuris neša, jog kun. Š 
per tiek metų lietuvius kan- parapijos pinigais išdūmė, jis ir apalpo. Italas-saliū- 
kino. Kada parapijonai ir bet dar “Tautos Fondo” iš- nininkas, matydamas žmo- 
nekurios draugystės kreip- sivežė apie $2,000. O juk gų apalpusį ir nežmoniškai 
davosi pas vyskupą, prašy- jis nuolatos keikdavo soči- sumuštą, tuojaus davė žinią į 
damos duoti kitą kunigą, tai jalistus, vadindavo juos va- 'policijai. Pribuvus policijoj

rengėjai iš dirbtuvių ir nuo ūkių dar
bininkus pradėjo atleidinėti.

• • , z 1 K L II JO HlLJIUdll O LIZ/-mis ir t. p. Km.met auka r , - Qn i, i*i’i i dirbta $oi c.80. jau buvo be žado ir kuomet; • Vl, ■l. , - i i )• i-i-i SerimuKU vi a 13r, seru ■jie pamate, kad gali būti1.v , .
riestai ir kad nukreipus vi-a o,)‘ ‘ 110 ei e prakalbos ir kalbčtojum Jš-1 jo badu mirti. Miestas pra
šą nuožiūrą kiton pusėn, nu-1,2 . . , - l(_- , 'siuntė drg. M. DusevičiųJ dėji) m kuliuos maitinti, bet
sprendė sumuštąjį išmest už t 1Kalbėtojas nežinia kur din-1 tuo valgiu negali būti sotus,(kiru, gi patįs, tarsi nieko-‘"‘s Paaugo ant $3.93. Bet |(1 lik p^aiko sav(, gyvas'tį_
apie tai nežinodami, vėl pra- l0.1 uįl/'tblnih!T. i įmonių buvo apie 150 ir. Dabar jau prasidėjo laukų

darbai ir nekurie pradeda 
gauti darbo ant ūkių. Bet 
darbo sąlygos baisiai sun
kios: reikia dirbti nuo sau
lės užtekėjimo iki sutemos, 
o užmokestis labai maža.

Jurėnas.

tivo. P1’?KCS yra 1)Jg/au P^vi-J^ lik()si suvedžioti. Nesu- 
tūla|L^ain()S’ ^^ose ^ra?” jaukiant kalbėtojo, buvo 

Skolų kooperacija.skaitoma HKlesų kovos tiks
las”. M-nė pasakė monolo
gą “Prostitutė”. Literatū-

tuvėse.
neturi.

Pasirodo, kad darbiniu- ■Hcu^-iicuaiaib, im^iieiuo tie- , v • i- A iwwuuu,. .
pais žemyn ir atsidūrė ant /ams. ™Įe-. ros parduota už $5.00.

Dabar vėl “Tėvynė” pra- vestas Į netolimą italo saliū- 
ne tik su'na. Įvedus į saliūną, tuojaus 

išdūmė, jis ir apalpo. M

ras kun. Skripka. Mat, ir džiais ir tt.
vyskupas neišklauso darbi-i Čia galima būtų visų šven-'tuojaus mirė. Mušeikos J 
ninku reikalavimo. L 
priežasties ir susitvėrė 
prigulminga parapija.

*

ne- gėlių darbų, bet užteks ir til, !po suareštuoti ir laukia teis- 
i kuriuos jau nurodžiau.

Dabar keliatas žodžiu a-
mo.

pie razbaininkus

r.iu nešu vedžioti, nes tas la-
už pigesnę kainų maista ir baj kenkia mūsų veikimui.

i už indetus pinigus auga 
i nuošimtis.

Ituri ir priešų—tai privatiš- 
|ki biznieriai, kurie nori ko
operacijai užkenkti. Bet ko
operacija i tai nepaiso ir sa- iji nugčiuunu i ugon-i , - n;rnwn pprPi menuo

Bikowskis hgonbuty ( a p Yai° PlimV• C1C.1 ‘ .tais metais surengė balių ir 
betveriąs prakalbas. , 

Patartina ir kitų miestų į 
lietuviams rūpintis tvėrimu, 

Dabar, gal tūli manys,kad JK00l)^lcį.iP atidengimu;
h imi vii ir km vi n n d n rhn. i dUtUVlŲ.

MINERSVILLE, PA.

E. \rlington, \ t. — Čia 
yra tik viena kėdžių dirbtu
vė. Pastaruoju laiku dirba 

j pilną laiką, bet iš kitur at
važiavus darbo negali gauti.

Anvkštietis.
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L. S. S. 26 kuopa rengiasi liai per pamokslus šaukia, atliko kokie ten socijalistai '^r/^^Tno !
prie apvaikščiojimo “Raudo
nosios Savaitės”. Prakalbos 
atsibus 2 d. kovo. Taipgi 
bus dalinama “Kova” uždy- 
ką. IXXO JCIVl 41VIYC11MVO1LI cipiv l\cl vcl“ | k-lcl/jllj V111VO OV. UUlfįlV UlOU- , , • . '

Į čia pareina daugiausia likų papildytas žmogžudys-[gijos ir buvo uolus rėmėjaii ei.ia ^etamę Kuopeiacijos 
“Laisvės”, “Naujienų”, “Ke- tęs, kurios įvyksta veik kas- vietinės šv. Onos lietuviškos ^usnmmiains, piaKarionis 
leivio” ir “Kovos”. '- ' - . ........... ...... .......... ......... .
pareina keliatas numerių ir kunigų darbelius. 
“Kataliko”, bet nekurie jau 
po du metu už jį neužsimo
kėję ir vis gauna.

Vaikinas.

kad socijalistai razbainin- ar šiaip jau laisvos idėjos, 
kai, žmogžudžiai ir tt. Bet žmonės? O, ne! Gink die-| 
kur socijalistai papildė;ve ne! ' 
žmogžudystes — nepasako. Iti katalikai, prigulėjo prie

būna kas mėnuo pirmą ne- 
ideldienį A. P. L. A. svetai-

rrni nnnn Vnvc nej, N1241 Reedsdale St. lai nuvo gana Kars- •g . ,v. ,. . T _ l?r^ilri<) inrnuri A i* IReikia ištarti A. P. L. A.

Tiesa, dien, bet tik paminėsiu apie parapijos. Neigi A. Pečiu- 
__ Kas išlu-’ras, nei jo burdingieriai ne- 

po Čenstakavos švenčiausiai'skaitė jokį pirmeivišką laik- 
panelei akis, apiplėšė sukne-'raštį ar knygą, niekuomet 
lę, numaustė nuo pirštų žie-’nesilankė į socijalistų pa
dus ir nukabinėjo nuo krū-1rengtas prakalbas, prelekci- 
tinės laikrodėlius? Kuni- jas ir kitus naudingus vie- 
gas Macochas su savo drau- šus susirinkimus, 
gaiš. Kas užmušė Čensta- gyvenime mate du keliu

. mmo.
Prez. J. K. Mažiukna.

Jie savo;NEW BRITAIN, CONN.
11 d. balandžio Lietuvos

Sūnų ir Dukterų draugystė chavo vienuolyne žmogų, vieną į bažnyčią,antrą į kar
state* scenoj veikalą “Pa- kad paveržus jo žmoną? čiamą.
tamsio Galybė”. Sulošta pu- Kunigas Macochas. Kas' Nagi, katalikai, kurie my- 
setinai ir visi aktoriai atli- nunuodija, ]
ko savo užduotis gerai. M a- s"
žų mergaičių choras sūdai- Kunigai.
navo keliatą dainelių. Rei- Richesonas ne žmogžudys? 
k ta pagirti p. Vaitkevičienę Ar tai jis nenunuodijo savo 
už lavinimą savo kūdikių mylimąją, kada ta tapo neš- 
deklamuoti ir monologų sa-fčia? Ar kunigas Šmidtas 
Lyti. (Pepapjovė savo .mylimąją ir

Publikos buvo nedaug, nes paskui, pjūklu supjausiąs, 
tą vakarą lijo. / ,neskandino upėj? Kur so-

"Nors nesinorėtų, bet rei- cijalistų vadovai panašiai 
kia porą žodžių pasakyti a- pasielgė? Pasakykite, ger
oje mūsų jaunimą, kurio ga- biamieji, socijalistų tokius “Vien. Liet.” atstovas šun 
na daug priklauso prie Lie- darbus?
tuvos Sūnų ir

te buvo silpna,

'jusi gana smarkiai. Kas
■ —i atsibūna viešos dis
kusijos. Narių irgi žymiai 
paaugo, ypatingai moterų.

■ Pirmiau kuopoj buvo tik 3,
o dabar turime net 15. „

8 d. balandžio buyo pra- vo iš taip vadinamos/‘Darb. 
[kalbos; kalbėjo drg. M. Du- Balso” bendrovės unijai do- 
Isevičia. Kalbėtojas savo už- vanotų pinigų — netalpinsi- 
iduotį atliko gerai ir publika me. Korespondenciją pasi
likusi užganėdinta. laikom, kaipo dokumentą.

Kunro žentui (Baltimo
re, Md.) — Apie tai, kaip

laikom, kaipo dokumentą.
A. Kašynskas, Newark, 

N.J. — Tai ne koresponden- 
'cija, bet jūsų korporacijosGARDNER, MASS.

11 d. balandžio L. S. S. apgarsinimas. Tokius ap- 
vietos kuopa parengė pra- garsinimus įdedam į laik- 

' kalbas. Kalbėjo drg. D. i j

NEWARK, N. J.
Pas mus atsirado karžy- 

gis, kuris giriasi, kad man
dagiu būclu panaikinsiąs 
socijalistus. Tuom karžy-; 
giu yra tūlas J. K., minera-i 
liško gėrymo dirbėjas. Jis 
spyčius jau sako ir vartoja

ropinę karę buvo išvažia-

sugrįžo.

lietuvių vargus. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė.

i Buvo ir deklamacijų. Kal-

nėdino.
G a rd nerio Džinus.

rasti tik tų draugysčių, ku- . 
rios “Laisvę” turi api' 
organu arba apmoka.

F. R. Kia—tow. — 
šiai jau buvo minėta, 
čiau apie tai rašyti

Pana-
Pla-

Medeliui, Indiana Harbor,

papjauna, nu- lite visaip šmeižti socijalis- kitas priemones tam tikslui.
■kandina savo mylimąsias? tus ir prikaišioti jiems viso-'štai paskutiniu laiku būda-
Kunigai. Ar tai kjmigas kius nebūtus prasimanymus, [mas nariu L. J. Kliubo, bu- _

meldžiamieji, [vo apsiėmęs liudininku būti kuopa, parengė prakalbas.
" ........... • 'prie gavimo pilietišku popie- i Kalbėjo drg. AI. Dusevičia--- 4 o 1. -11 . ..v Kalb6. skite,

CLEVELAND, OHIO.
19 d. balandžio L. S. S

! darbai, talpiname tik nuo 
!gerai žinomų mums žmonių.

vo minėta. Atkartoti pla
čiau — vietos stoka. Atlei-nurodykite, i 

nors vieną socj jalistišką šei-\__ ______ ±______ x
myną, kur būtų panaši tra-[rų porai narių tos organi- [iŠ .Worcester, M.ass. 
gėdija atsitikus? Męs jums zacijos, bet kaip tik sužino-jtojas aiškino apie karių bai-

1 v 1 1 ’ su progresy-jSenybes ir publiką taip šu-
r tai atsisa-‘judino, kad net nekurie pra- dalykais neužsiimam. Pa’ra-

1— • 1 J • lt 1 11- • V T * • . ♦ V- 1 1 • • 1 ___

galime panašių tragedi 
šimtus nurodyti.

Turklys.

čioti.
James Bertulis. — Tokiais

AMSTERDAM, N. Y.

uodegiauja.
Neperseniai lankėsi mūsų 

miestely “Vienybės Lietuv- 
jauni-’katas, bet tuomet prie jūsų ninku” atstovas (nekurie

Jūs tankiai priskaitote 
prie socijalistų visokius val-

viską visuomene, 
kė stoti ant paskutinio eg
zamino, pridirbdamas tiems 
aplikantams daug keblumo. 
Ir tai dar ne viskas, štai 
paskutinėm dienom apšaukė 
boikotą saldainių pardavi
nėtojui P. L. ir neparduoda 
savo sodės, kam pas jį ūž

dėjo verkti. Paskui kalbėjo šykite iš darbininkų ir lietu- 
apie bedarbes. Kalbėtojas 
publiką užganėdino.

J. S maltis.

HARRISON, N. J.
Čia lietuvių randasi nema^ 
i. Yra keliatas draugys

vių gyvenimo, o ne pavardes 
tų, kurie ką nors bažnyčiai 
aukavo.

Davatkai.
mas gana ilgas ir visuome
nei nėra jau taip svarbus.. 
Atleiskite, kad netalpinam.

Atsišauki



JUOKŲ KĄSNELIAI
I Pati: — Aš jas šiandien 
1 išmazgojau.

Vyras: — Tai išmazgok ir 
rankas.

Ypatybė.
Jurgis:—Aš šiandien 

čiau tavo pačią.
Jonas: — Ir ką ji tau 

kė?
Jurgis: — Nieko.
Jonas: — Jeigu taip, 

tu mano pačios nematei.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Pirmiausia pasveikinu ta

ve, mielas Orakulėli, pono 
dievo žodžiais: tegul bus pa
garbintas Jėzus Kristus — 
turiu nodieją, kad atsakysi: 
ant amžių amžinųjų. A- 
men. — Dabar duodu žinot, 
kad pas mane liūdnos nau
jienos. Pereitoj pėtnyčioj 
mano pati • pagimdė sūnų, 
bet ne balta, o juodą, regi i 
nigeruką. Ir karštam van
deny męs jį prausėm, ir kve
piančiu muilu brūžinom — 
vis juodas ir gana. Ir die
vas švenčiausias žino, kodėl 
jis toks užgimė! Rodos, 
mūs visoj familijoj nei vie
no tokio juodo žmogaus nie
kuomet nebuvo. Ar tu, Ora
kulėli, kaipo mokytas vyras, 
negali man išekspleinyt, ko
dėl tas mano vaikelis užgi
mė juodas? Aš norėčiau ir 
daugiau vaikų turėti, bet bi
jau, kad ir kiti nebūtų juo-

Su žemiausiais uklonais

Šenadorio Mainierys.

Atsakymas: —
Kad tamistos pati pagim

dė juodą vaiką, tai visai ne- 
naujiena. Pas mainierius 
tas tankiai atsitinka. Dau-i 
gelis mainierių, parėję is 
mainų, nenusiprausia, bet 
suodini, kaip nigeriai, eina 
pas pačias gult. Be abejo
nės, kad taip padariai ir ta
mista. Ir kada dievo atsių
stoji dvasia šventa apsilan
kė į jūsų kambarį, kad ap
dovanojus jumis sūnumi, tai 
manė, kad tamitsa esi nige- 
ris, todėl ir sūnų atsiuntė 
juodą.

Jeigu tamista nori, kad 
dvasia šventa daugiau nepa- 
similytų, tai prieš einant 
gult nusiprausk pats ir savo 
pačią nuprausk. Kada abu
du būsit švarus, balti, 
šiur, kad ir jūsų vaikai 
balti.

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 visokiems 
javams, daržovėms, šienu 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu am 
lengviausių išmokėjimų. Že 
mė atsakančiai gera, di 
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur as 

ar esu jau pardavęs 320 farmi. 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason County 
Michigan, kuris yra tu r tin 
giausiu farmerių miešti 
state Mich. Viduryje der 
lingiausių ir gražiausių lau 
kų, lygų keliai, gerai žvira 
voti plentai, upės ir ežerą 
pilni žuvies ir Scottville yri 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy

? kit kompanijų ir jų agentų 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui yra var 
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas mani 
j Scottville, Mich. 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra 
šte. Nusipirkęs nuo manę.*- 
žemę, pats ir tavo šeimym 
džiaugsitės ir tapsi greita 
bagotų farmerių. Norint 
pirkti gerų farmų, rašyki U 
tuoj, o gausite žemlapj (ma 
pą) Lietuvių . Kolionijos ii 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Buildirų 

Scottville. Michigan.

ma-

sa-

Nori but tėvu.
Jaunavedys: — Onute, 

pas mus bus vaikų?
Jaunavedė:—Bus, o kaip- 

gi!
Jaunavedys: — Bet as 

rėčiau būti jų tėvu...
no-

Augštyn ir žemyn.
Plepienė: — Kodėl, 

mute, pas jumis daugiau 
ateina cukernės bosas?

Gražulienė: — Ogi tai 
per tą mano netikėlį vyrą
bosas jį iškėlė augštyn, da-

ku-
ne-

užtiko pas mane bosą, 
nuleido trapais žemyn.

ir 
as.

Žmonės sako, kad pati 
vyras — tai vienas kūn 
Bet tai yra blof! Štai, į 
veizdan, kada aš karčiamoj 
gaunu mušt, tai mano pačiai 
neskauda, o kada aš jai į- 
šveičiu į kailį, tai man taip
gi neskauda. Svirplys.

šaltakraujis.
Iš Francijos plaukė į An

gliją mažas pasažierinis lai
vas su dviem šimtais pasa- 
žieriu,

— Ar negręsia mums vo
kiečių povandeninės valtis 
arba minos? — klausia ka
pitoną vienas iš pasažierių.

— O, aš žinau, kur stovi 
vokiečių minos ir kur plau
kioja pavandeninės valtjs...

Vos tik kapitonas ištarė 
į šiuos žodžius^ pasigirdo bai- 
'sus trenksmas ir laivas pra
dėjo skęsti, bet kapitonas 
nei kiek neišsigando ir ra
miu balsu pratarė:

— Matai, tamista, tai yra 
pirmutinė mina.

Aš turit

S J AR NORITE GAUT

i DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus

J savo draugų ir pažįstamų gyve- 
■j nančių Amerikoje, tai gausite 
J nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ.

i HENRY J. SCHNITZER,
■j 141 Washington St., 
| New York City

▼l8U

tai 
bus

Klausimai: —
Mielas Orakulėli! Būk 

toks geras ir išekspleinyk 
man šias tris kvestijas:

1) Kur aš buvau, kuomet 
mano tėvas dar nebuvo už
gimęs?

Aš bedievis!
Visi mane vadina bedie

viu. Ir ką gi aš kaltas, jei
gu gyvenimas mane išmoki
no būti bedieviu!...

Aš netikiu į kunigo gas- 
padinę ir už tai mane vadi
na bedieviu. Netikiu į ku
nigą — irgi vadina bedieviu. 
Na, tas nieko. Bet aš neti
kiu ir į velnią — ir už tai 
vadina bedieviu. Tai dar ne 
viskas. Aš kaip kam pasa
kau, kad ir caras su kaize
riu ne dievo skirti, kad žu
dyt žmones — ir čia klau
sau šnekant: “kibą tu be
dievis?”...

— Taip, aš bedievis!...

NEWARKO
AKUŠERKA

Paba’gusl Imper-itricl Maiil A- 
kušerkų mokykla Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe 
Jauniškaitė

819 Walnut St., NEWARK, N. J.

Telefonas 4035 Market

TEISINGI AUSI A IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

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

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

BERGEN MFG. CO., Dept. A.
MASPETH, N. Y.

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

SIUNČIU PINIGUS J RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGU KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4'/r 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškojo 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvastie.- 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TU LAI VII, KURU-' 
DU SYKIU Į SAVA1TI? IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriains parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybi 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

KALBAM LIKTI VLSKAI.

i A r Kori
gauti DYKAI dvi geras štokas 

k ir Didelį Kataliogą visokių tna- R giškti štukų ir kitokių visokių 0 dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilnų ir aiški} adresų ir už 
6 centus stenipu dėl uždengimo 
prisiuntirno kaštų, o męs tuojuus 
tų Kataliogą ir štukas tau mišių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZUKAS,

LIETUVIŠKA

A IŠLIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinu 

apturėti per pačtą; 
Nuo Reumatizmo............................. $!.()(
Kraujo V a I y te j as  ........................... $ 1. (įi
V'd irių Reguliatorius........................... 5<ti
Trojanka.......................... 25c. 5t)c ir $!.(;(

Ir visokias k’tokias gyduoles nu- 
visokių ligų, kurios <’-ii. dar nepamini 
tos galima gauti per padta.

j M

v URBANAVIČIŲ 
Metropolitan Aww< 
Brooklyn N Y

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi'pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.
VIETA

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti i-tka 

niausiu alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

'61 S.2nd st., Brooklyn

FARMOS, PARMOS' 
norinti pirkti 
•ašykit man 

urisiųsiu mapas ir 
cataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH

gerą žemę 
laišką, o a* 

žernėi'

| Telephone 652 Newton.
I R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

ir MAL10RIUS
a 3 52 Perrv Avenue,
J Kampas Clermont Ave.
1 MASPETH. N Y.
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NEWARK’O LIETUVIŠKA APTIEKA.
Apielinkes lietuviarrs pranešu, tad atidariau

ganti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gan- 
davot. Teipgi sulaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a sargunni.
KALI RATA

Žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduolė dėl 
plaučiu liftų, kosulio, užkimi
mo. bronchitis ir kvėpavimo 

. P":,!S............................. 35 cįrankių.

KAL1BATA TONI(
BITTERS 

laba* gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą. pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su 
grąž/na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
lo organizmo. fft -

Prekė ...........................

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
"žsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninj pleiskanų tvėri
mas!, taipgi niežėjimų galvos 
odos; suteikia naujų augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. Cf|/»

Prekė .............................JVC
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JAU IŠĖJOJS SPAUDOS ĮKNYGAMOTERIŠKE ir MEILE

Z) As turiu dideų norą 
būti vyru. Patark man, 
kaip aš galėčiau juomi pa
stot?

3) Kuri politika yra ge
resnė: bačkinė ar Grikšti- 
ne?

Dacol! Už gerą atsaky
mą atnagradysiu.

Bedalė Onutė.

Atsakymai: —
1) Kuomet tamistos tėvas 

dar nebuvo užgimęs, tuomet 
tamista pas poną dzievulį 
ganei vištas, kurios buvo 
dar neišperėtos.

2) Jeigu tamista nori pa
stoti vyru, tai apsivesk su 
lėtu kavalierium. Kuomet 
jis paliks “boba”, tuomet ta
mista galėsi būt “vyru”.

3) Ir bačkinė ir Grikštinė 
politika “no good”, nes abi
dvi kvailos.

Jonas — karve.
Burdingieris Jonas taip 

buvo įsižiūrėjęs į savo gas- 
padinę, kad niekad tuščiom 
nepareidavo: tai šio, tai-to 
vis parnešdavo.

Vieną kartą jis parnešė 
gaspadinei aiskrymo, bet 
nelaimė — gaspadorius na
mie — sarmata paduot. Nu
ėjo Jonas palei pečių ir sėdi, 
laukdamas progos. Besė
dint pradėjo snausti. Ais- 
krymas sugilo ir pradėjo iš 
kišeniaus sunktis pavidale 
pieno. Dešimties metų mer-

prie motinos ir sako:
— Mama, kibą Jonas kar

vė, kad iš jo pienas sunkia
si?... ' Milda.

didžiausia 
receptai 
daktarų.
aptieka 

valstijoj.

Sutaisau receptus su < 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatine lietuviška 
Bostone ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos, 
kalaut per laiškus, o aš 
per expresu.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas ,

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013

Galit rei- 
prisiųsiu

Geras patarimas.
Pati: — Negaliu užmaut 

pirštinių ant rankų.
Vyras: — Tai kodėl?

Merginos širdis kaip 
gatvekaris.

Paulius: — Pasakyk man, 
tamista, kaip mergina gali 
ant syk mylėt tiek daug vai
kinų?

Emilija: — Merginos šir
dis — tai gatvekaris: viens 
išlipa, tai tuojaus kits įlipa.

Jonas MATHUSJ
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 1 

IR SVARIAUSIAS SALIO- « 
N AS VISAME SO. ’ 

BOSTONE.
Sveik, geriausios rūšies fėry- 
rttai Ir užkandžiai. Patarnavi-’ 
mas prielankus.- Atsilankykite,, 
<* persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuviu Savininkai)

342—344 W. Broadwa] 
JSo. Boston, Mass.

(Dešimti žingsnių nuo Lietuvių < 
Labdarystės Draugijoa name).

K ALI B AT A
Čystytojas Kraujo 

puiki gyduole dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, purkų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai-

. . . . . .$’-00

Gydanti Mostis 
abai geras ir čystas prepa
ratas del skaudulių, jsipjovi- 
nių, sudeginimų, apsišutini- 
mu, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų.

Prekė ...........................
K A LI B AT A

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalini mo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. lCp

Prekė ...........................
KUR Vir.NYBB, IENAI IR OAl.YBfil

PHARMACIST
Uerry’Str., INevvnrk, IX
Near van Buren Street Telephone 10135 Market.
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AR TURI TIKIETĄ I DANGŲ?

mTi £

Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.” 

“šakę” 
užsirašęs tu
rėsi proga 
susip až in t i 
su šv. Bibli
ja, su šventu 
Petru ir vi
sais šventais 
danguj, ant žemes ir pragare. Turėdamas “Šakę” savo namuose gali 
but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia j tavo namus neįeis. Skaitant 
“Šakę” tavo visa šeimyna jausis kaipo Ju ;kų Danguje.

Su 1-ma Gegužes, 1915 m., “Šake” eina 16-kos puslapių didumo 
ir du sykiu į menesį, su daugybe įvairių paveikslų.

“Šakės” prenumerata metams tik $1.00. Pavienis numeris 5c. 
Siųsk Pinigus ant šio adreso:

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

re tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimas’joje ras daug gražių, .naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 

K..svajonių

K A INA
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

Užsirašykite

Pirma Lietuviu Dicnraštj

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

•NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iŠ viso 
pasaulio — kasdien.

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

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus

"NAUJIENOS ’ leidžiamos daugybės darbininkų, 
Žmonių apšviet n ir jų gerovei, o ne pavietuos 
ypatos n- darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagojc nu tams $6.00; pusei 
metų $A.50. Kitur, ne Chicagojc, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
it Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Bpildyk šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

- M A U'fl E N 0 S ’’ 1841 S. Halsled SI., Chicago, I1L
Šiuonti prisiunčiuS-------------užv"NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu:

L. 10
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iminėto streiko skebauti”.
Toliaus rašo: “Ant kiek yra

turėtume, kaip jis”.
Paskutinėse dienose ir vėl 

nutarta partraukti J. Šmid- žinoma, šitą darbą norėjo 
tą, kad organizuoti “pašau- atlikti Federacijos organi- 

(Pabaiga). !lio pramoniečių” uniją ir ąp- zatorius, bet nepavyko. Su-
Iš priežasties panašios valyti nuo Grikšto košės. ____ _______ 1_______

taktikos, pramoniečių užsi-.Tikras cirkas pas tuos po- spiratyvisko laiško bus pri- 
varinėjimas vis augo ir au
go, bet sykiu tu tuomi auga 
pasibjaurėjimas jųjų dar
bais iš pusės pirmeiviškos 
visuomenės.

Socijalistai (unijos na-

Iš Baltimores J
tą, kad organizuoti “pasau- atlikti Federacijos organi-

sektas autorius minėto kon-

nūs! Kur jie tik pasisuka,.verstas atšaukti. I. W. W. 
viskas veltui aikvojama—ir spaudos komitetas: F. Kli- 
pinigėliai ir laikas, nes ku- šis, K. A. Lelešius, I. A. Nei- 
rie jau pasitraukė, tie prie kus”..
jų negrįžš, o kurie da laiko-1 Kovo 16 d., 1915 m., U. S. 

------  ? si, tai labai mažas skaitlius Woolen Mills Co. sustreika- 
riai), matydami, kad jau u-1 ir tai vieni iš prievartos, o'vus U. G. W. of A. unijos 
nija visai pradeda krikti, kiti įsikabinę “darbiniu- nariams, “pasaulio pramo- 
tik dėl kelių avigalvių ne- kelį”, nes ten prikišta kelia- mečiai” iš tos dirbtuvės ėmė 
taktiškumo, pareikalavo u- tas dolerių ir už juos norisi darbą ir juodšašavo.
nijos susirinkime, liepos 8 biznis padaryti. Bet niekas | Iš šito viso aiškus išvedi- 
dieną, kad K. Geležėle liau- negelbės—nė -J_ 1 1 1—1 • s •

Bet niekasl Iš šito viso aiškus išvedi- 
dieną, kad K. Geležėlė liau- negelbės—nė Grikštai, nė mas, jog I. VV. W. (industri- 
tųsi leidęs paskalas, būk so- Gaigalai, negelbės nė Šmid- alistai) principe pripažįsta, 

jog galima yra streiklaužia- 
Įuti. Ir tie ponai drįsta dar 
kitus streiklaužiais vadinti. 
Kurgi gėda? Kur akįs?!

Po to visko, ką aš čia su
prašiau, pasakykite, meldžia- 

pie judošius—skobus, o sa- mioji, ar galima remti tokią 
vęs nepriskaito prie jude
sių. Manau, bus neprošalį 
šį-tą priminti skaitytojams 
apie tikruosius judošius.

Pavasary, 1914 m., kilo 
Ginsburgo dirbtuvėj U. G.

Tą ir jie patįs permacijalistai pavogę iš streikie- 
riams (Schloss dirbtuvės) to, užtad taip ir siunta.

Tačiaus “pasaulio pramo- 
niečiai” vis liežuviu mala, 
nelyginant “šyvis vuodega” 
ir rašo savo “cirkuliare” a-

prisiųstų aukų $700.00; lie
pos 29 socijalistai pareikala
vo, kad atšauktų komisijos 
užtvirtintus A. Jankūno me
lus per “Ateitį” ir “Lietu
vą” apie tai, kad J. Jakima
vičius iš Brooklyno sudegi
no “D. B.” 300 egz.; rugpjū-

uniją, kuri per metų laikus 
tiek prisikoliojo, kiek neį- 
jiegtų prisikoliot dešimts 
gerų kunigų! Unija puola— 
tai aišku, kaip ant delno. 
Užsitikėjimo jokio

griežtą reikalavimą, kad
“Ateitis” “koresp.” A. Jan-
kūnas prirodytų kur ir ka- ^U^Tunijos streikas: tai 

r pas. pram, pavelijo savo 
nariams, kuriuos priims, ei- 

,ti dirbti. Taip “geri unijis-)\'
Sonneborn tus neis^eisti j jokius komi- 

oU tetus, nes esą neištikimi.
pranešimu: kurie gaus atvi-'. m5/s. tni’hne veikti 

, tokioj unijoj f Juk jeigu

da socijalistai skebavo ir va
rė agitaciją prieš uniją, o 
jei negali prirodyti, tai turi 
atsaukt ir—rugpjūčio 12-tą 
tų pačių metų (1914) socija
listai protestavo prieš uni-’ 
jos komisiją, kuri sauvališ-1 
kai pasielgė pnes pirmesni rutes iki spalio 12*tai> gal-s

tai” ir padarė. Spalio 7 d- 
.1914 m., Henry L___ ___

i ir Co. apskelbė lokautą su

nėra—

listai šmeižiami, nors jie ir 
jų spauda daugiausia uniją 
rėmė. Preseriai (I. VV. W.) 
daro įnešimą, kad socijalis-

unijos nutarimą ir parkvie-, -žti į darba u ’G W .męs po tos unijos vadovyste 
*e.b. Gnkstą, ka< 1 galutinai of unijos žmonės supra- apskelbtume kada nors 
sukelti tarp žmonių vaidus t() gerai kapitalisto gudru- ?.treiM’ kaT nlus .,'lems? 
ir visai paknkdmti uniją. ma apšaukė streiką ir pa- Kasgi parodys uzsitikejimą 
Vadovaujant J. Matusevi-j t apknnriną r-niV^Hvi. n- aukaus Gelezeles ir Griks-

sukelti tarp žmonių vaidus

Vadovaujant J.
čiui, J. Mundraviškiui, J.
Lietuvninkui ir Komp. buvo ;šapos komitetą; 2) panai-

“įsakymasmokestį į pašelpos fon-
Darbdavys, mat, nore- . . . .

jo, kad į tą “fondą” mokėtų siogmis veikimas 
patįs darbininkai ir, atsiti- tazas ir ne ant 

“v ‘, J: 7<)-jkus nelaimei dirbtuvėje ar

! statė sekančius reikalavi
mus: 1) pripažinti uniją ir 

'šapos komitetą; 2) panai-
mo mokslas yra prakeiktas,! 
tai ir jūs toki (vadinas, ant 
socijalistų galima viskas ra
šyti ir meluoti.
Jie reikalauja atšaukti. Ge-^pgjpgy^ duotų pašelpą. 
nausias atsaukirnas, tai nu- <Apdraudos fondas yra Mą-

JŲ Jsocijahstų) suren- ryjancĮ0 valstijos įstatymas.
"> į viršminėtą

TT- - i ii - tz 9, u™?,1 (fondąmoka pats Henry Son- 
(Hoosick Falls. -K. G. K.) . neborn ir Co.) ir 3) priim- 

Ant galo J. Lietuvninkas ti visus darbininkus atgal i 
o įnešimą suspenduoti darbą.

atuliauską ir P. Glavec-| streikavo apie dvyliką sa- 
až ardymą unijos ir pro-

„stavimą prieš Jankūną, žrnomu 
Grikštą ir “D. B.” komisi-i 
jos šmeižtus. Pirmininkui | 
A. Degučiui kūmščiomis. 
grąsino iš kampų, šaukda
mi: “Rupuže, ir tu eini su; 
jais prieš mus”. (Tėmykit, 
tėmykit, “Laisvės” skaityto
jai !—Red.).

Čia taip-pat noriu at-1 
kreipti skaitytojų atydą į’ 
“pas. pramoniečių” organi
zatorius. Sausio 19 dieną,' 
1914 m., parkvietė savo sdr- 
kininką kad suardyti soči- gaTf g7įžt7¥rbti”^‘keTiaVą 
jalistų kuopą. Ar tas Jiems;dienų vėliaus buvo laikoma 
pavyko. Ne. Išėjo kaip tik’susįrinięįmai L \v. W. 192 
priesmgai. I radžio j sausio, į^p antro skyriaus preseriu 
1914 m^, I. W. W. narių bu-!jr kriaučių ir taip-pat pri- 
vo l,o00. Sorkininkui pasi-,įmįa tokis jau nutarimas, 
<’arbavus, per dvi ir pusę sa- tik su kriaučių pirmininko 
vaitos liko vos 617, o pilnai lA< Deguči() pastaba, kad 
užsimokėjusių 331 narys. Uz “nebūtų nieko minima užra- 

•• • • • "'šų knygose apie nutarimą”,bes ir uz sugriovimų unijos r,, j w w unijos a ie vie. 
«?n^A*n^aS &avo v,rSjnuolika žmonių (dvi maši-

Sorkininkui išvažiavus iš 
.Baltimorės visi pamatė, kad 
TShijos jau nebėr. Tada I. 
W. W. 192 kp. 2-ras skyrius 
<laro sekantį nutarimą:

“Baltimorės mbsiuviai 
nutaria viešai per lietuvių 
spaudą persergėti lietuvius 
darbininkus, kad nesileistų 
save kompromituoti tokiems 
elementams, kaip L. Grikš
tas”.

Vasario 12 d 
parkvietė 
kiek-nors 
dytą per 
tiškumus

girną ir taip jiems padaryti, p0 streikui 
kaip padarė jų F ,,

to kompanijai?
M. Karaliaus dirbtuvėlėje 

kriaučių streikas dar vis tę
siasi ;nieko negelbsti nė “tie- 

;” nė “sabo- 
___  __ ant M. Kara
liaus ir jo kompano uždėto
sios bausmės po $50.00.

Pas “pas. pramoniečius” 
visų galų suirimas ir niekas 
nesiseka. Buvo sutverę re- 
publikonų kliubą, ir tas ski
lo, o laikraščiams pavadinus 
jų “organą” “Rep. Balsu”, 
baisiai įsižeidė ir atskalūnai 
(apie 13 ypatų) pasivadino: 
“Socijalistų Kliubas”. Veik 
visi kalba ir juokiasi, kad 
“tas pats asilas, tik pasta
rojo ausįs didesnės, negu 
pirmojo”. Aš irgi taip sa- 
ikau, nes “Soc. Kliubo” ko-

ivaičių skaitliuje apie 3,000 
. . Streiką laimėjo,

komisi-'nors })UV0 skebų.
Viršminėtoj dirbtuvėj dir-

|bo ir lietuvių “industrialis-
tų unijos nariai. Kaip jau ■ mitetčninkai pernai per Ve- 
mmėjau, ta! kapitalistas ap-^y^ns sumušė L. S. S. 14-os auiilzo 1 Ir <1111 n n IT fl AAZ fšaukė lokautą, o U. G. W. o f 
A. unija apšaukė streiką, 
tačiaus lietuviai, dirbusieji 
toj dirbtuvėj, susišaukė ša- 
pos mitingą svetainėj 506— 
,510 W. Barre St. ir, pirmi
ninkaujant K. Pilipauskui, 
nutarė: “Kuriuos priims, tie 

i”. Kelintą

kuopos narius už nepritari
mą Geležėlės ir Grikšto Co. 
taktikai, o šįmet, mat, pasi
rodo tvėrėjais “Soc. Kliu- 
bo”. Bet tai nieko įsta
baus, nes pavasary kiekvie
nas gyvūnas maino savo

PAJIESKOJIMAI
GREIT ATSIŠAUK. TAVO PROVA

to '|W---------------- ---------------------- ---- ' ^8;

$

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parstupo ižsinuodijimo, “sault 
rheum ”, įvairių puškelių ir 
vasarinių išbėrimų

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

(Sevoros Gydantis Odinis 
Muilas.)

' puikus ts.l muilas vist i 
fielr’.ynos nariui.

K i moja 25 centus.

Severa’s
Skin Ointment
(Soveros Odinė ' Mestis) yra pinkas tepalas, 
liuosuoja odą nuo bjaurinančių ir

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis 
Mn lenus 
Va i k a ins 
sioins.

Kaštuoja

Liuosuotojas 
ir veiklus 
ir Suaugu-

to ir 25c.

Ti apsaugoja ir pa- 
skaudančių išbėrimų. Kast. 50c.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
‘' M-iln> ■’ ‘‘3 pagarsinti m ino 

l.v:”.. -lį. .. nuo priincf-n. i.m| >• 
v> i < ( diliu Mostis gyli’ miniu
skaml inn; ko.itj, kuri ilkd laikų 
buvo ištinusi ir apiberta v.indu- 
ninolaia išbėrimais. Patepus ko
letų kartų, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau tr nei Europos 
daktarai negalbjo pagelbėti." 

Matliyas Kotiia,
Box 53, Silverhill, Ala.

Jūsų aptlckoriiiK užlaiko visokius Scvitoh Preparatus. Būtinai rei
kalaukite Sevoros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo

nytų Valstijų kariumenėj. Kas 
mums apie jj praneš, tas gaus $10. 
Jai kam prireikčtų jo aiškesnių fo
tografijų, informacijų, arba kitokio 
dalyko kas link jo, meldžiame kreip
ties į komitetą, šiuo adresu:

Maliauskas ir 
687

Vidžiūnas, 
- 3rd Avenue, 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone 4263 South.

MoPajieškau pusbrolio Vladislovo 
levičiaus; paeina iš Raguvos volos- 
ties, Vilkmergės pavieto, Kauno gub. 
Girdėjau, kad gyvena Pittsburgh, Pa. 
Malonėkit pranešti kas apie jį žino, 
arba 
kala.

jis pats, nes turiu svarbų

New
A. K. McKenas,

Phila., Pa., P. O. Silver Creek, 
Box’ 74.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

a'

kii

CEDARRAPIDS 
IOWA

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

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

J. Še.reikis, 616 Market St., iždinin
kas.

Kasos globėjai; J. I^ščauskas, 607 
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelia, 7 12 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 
50 Newell St. ir P. Beišis, 173 N.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią
190 Grand St.,

Brooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIS- i“Sokolų” svetainėj, 
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS: 
Neviackas (pirmininkas),

183 Roebling Si., Brodklyn, N. Y. 
Deveikis (sekretorius),

1 16 Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y.
W. Vikertas (iždininkas),

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

241-3 Bedford Ave.,
V. Kazlauskas,

213 — 27 St.,
K. Liutkus,

131 Grand St.,
A. Zaperiackas,

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

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y.
J. Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

J.

v.
K.

Brooklyn. N.

Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

Y.

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.199 N. 6th St., Brooklyn, i
Iždininkas J Butkevičia,

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

kuopos Brooklyno — L. Deveikis,
148 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

N. Y.

1

2

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 111.

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas, Į 
Vandalia Box 160, Collinsville, 111. ■

Nutarimų Rast. — A. Dzidolikas, 
358 E. Wcckliff Ave., Collinsville, 111. 
Fin. Rast. — J. Baronas,

500 S. Clinton St., Collinsville, 111. 
Iždininkas — J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedčldienį, 1-mą va
landą po pietų,Salio! salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
ll’inois.'

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

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

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Svetika*, 

Į 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.

NAUJA KNVO'A Į
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau*
LEONIDO ANDREJEVO - u

Raudonas
Juokas’

KANA
35 centai.

Toje knygoje aprašoma 
‘ isos kares baisenybės. Ją 
oerskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per

Reikalauk šiuo adresu
LAISVE”

j S3 B-oehhnr St 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 slogjs ir silpnybes 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybės iki neišvarysi iš savo organizmo ligos.

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 žydi.

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

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 augščiausie 
mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 
tik Philadelphijos M.
3231 Emerald Ave.. Chicago Hi.

GARBINGAS DAKTARE

Sakalauskas,M.Klinikui. Su guodone

4 t

Mtb. G. Kaliau 
1128-5thSt., Sacramento, Cal.

D. Burdzinsk** 
Box 729. Perry, N.Y

Inos) dirbo (skebavo). Bai
lesniuosius juodšašius poli
cija vesdavo į darbą ir lydė
davo namo. Štai ir indust- 
rialistų “organas” N3-čiam, 
1914 m.,rašo: “Streikuojanti 
U. G. W. žydai Sonneborno 
dirbtuvėje bando lietuvius 
išvesti ant streiko, padėti 
jiems jų kovą varyti, bet lie
tuviai viena dėl bedarbės,ki
ta—atjausdami dar (neužgi
jusius “sopulius”.—Koresp.) 
pasekmes Schloso streiko 
1913 m., neapsiima jiems pa
dėti”. (Tai bent tautu bro- 

sorkininko netak- lybės skelbėjas! — Red.) 
uniją. Bet reikia §iuom kartu noriu atkreip- 

pasakyti, kad šį kartą ir J. įį laikraščių atydą, idant 
smidtas mažai kuom skyrė- .žiūrėtų, ką talpina į savo 
si nuo sorkininko. Rugpju- skiltis ir nekompromituotų 
čio ir gruodžio mėnesiuos,’savo skaitytoju. “Keleivio” 
1914 m., ir vėl sorkininkas Nl-me š. m. tilpo raštelis iš 
buvo parkviestas košės vir- Baltimore Md. __
ti, o jam išsitrenkus iš Bal- unijistus buvo apšmeižę ske- 
timorės D. B.” N9, 1914 m., bais”. •
apie Grikštą rašo: M’
turn, taip ir girdi, kaip į ta
ve kalba krikščionybės apaš-

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

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

(32—34)

Avė.

PREZDENTAS PABŪGO SU 
$375.00.

1914 m„ 
J. Šmidtą, kad 

sustiprinti suar-

“Lietuvius

Ten rašo taip: “Lai- 
r ke Henry Sonneborno Co. 

K f gydamas į0^. t.ai7’,darbininkų streiko atsirado n T-mn ir nrivrii l/Qirv i rn B f c

'New Yorke kokis tai siau- 
7 talas anų pirmųjų kriksčio- raprotis, kuris ėmė skelbti, 

nybės laikųr Kad tai męs’būk Baltimores I. W. W. lie- 
•daugiaus tokių darbininkų tuviai^anijistai nutarė laike

Buvęs prezidentu pašelpinės drau
gystės D. L. K. Mindaugio So. Broo- 
klyne, N. Y. Jonas Puzinas, pabėgo 
pereitą pėtnyčią, balandžio S) d. 1915 
paėmė iš draušystės bankos $300.00. 
o nuo išdininko $75.00 ir dingo. Jis 
yra apie 40 metų senumo, turi men
kus balzganus plaukus, nuo kaktos 
biskj plikas. Veidas apskritas, pil
nas. Išveizda balta, bet ne aiški, 
išrodo išpurtęs nuo gėrimo, tiesa pa
traukia rudį ir degtinę. Augščio turi 
apie 6 pėdas, pagal savo augštį at
rodo storas ir gal sverti apie 200 
svarų. Iš amato yra karpenderis. 
dirbo prie strytkarių. Kalba lietuviš
kai, ’enkiškai ir angliškai, bet visas 
blogai, tankiai vartoja (ho, Sure, 
jes). Tarnayo keletą metų Suvie-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DILV U G Y STĖS, ROCK FO RI), 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th
Vice-pinnininkas F. Raškevičius 

539 Island
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.
Kasos Globjėal: i

M. Geruliūtė Į
1109 S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūtė
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezldentas 2) S. Mar.kus, Cor. 
l°th & Vne St., Philadelphia, Pa.

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

Susinešimų Sekretorlug 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. 
Philadelphia, Pa.

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

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., 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 į knygas pasiųs iždininkui.

Paskelnia
Box 237, Olean, N. Y.

Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos nuo jkirios Hkojs 
Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norwood, Mass., Mrs. I). Kar 
63 Bank St., New Britain, Conn., Mr. K. Olszewicze, 1444 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitu dčkavoja

PHILADELPHIA M. KLIMKAS KAD APSIIMA, TAI IR IŠGYDO’ 
(lere»nii| faktą nieks negali reikalauti, ką užtvirtina didelės duugyt>ė» išgydytą.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau ir geriau už kitus daktarus išgydo, kad čionai kiekvienrm 
atsišaukusiam užrašo specijališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
medikamentų, ir todėl, kad prie Phila. M. Kliniko yra net keiiatas 
Profesijonališkų Daktarų su augščiausiu mokslu.

IS1TĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoti sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra
šyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk, 
kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiau
giasi ir dėkavoja, nes Čionai išgydo ir tuos, kurių kiti negalėjo išgydyti, 
kaip šviežias, taip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran
kose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuo
gais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystes, sėklos nubėgimo, nu
silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pailsimo, nerviškumo, silpno ir nu- 
mažėjusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inks
tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo, slogų, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingų 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankjk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC, 1117 w°lnut street. n.ila<ldphi».
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nu® 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS”. 

seviezienė, 
Ross St.,

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

. 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.

Avė.

Pa.

OP.

O. Box

General

50c.

12 1 
Pa.

mMMI

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užsirašy> 
pas man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver- 

už $5.06 
ir dar 

d i on-

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

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

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ai 
plaukai slenka; tūksančiai jau liko? 
išgydytais. Gydymas DYKAI I 

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Brundza Co., Sta. W., B'lyn. N. Y.

Svertos

2"««»s nfTisl
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA 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 Bahamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Sliprintojas. 
Nuo kosulio............
T' 
Skilvinčs nro.Akos.. 
Pigulkos <lcl kepen 
Blakių naikintojas...... 
Del išvarymo soliterio. 
Ztnatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 

.Gydanti mostis......
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai..............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. L, bMMt 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
MTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymate^BB 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

fatgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami 
atsilankydami ; Lietuviikg Aptinką.

VINCAS J. DAUNORA,
Bit Bedford Avenue Kampu North 4-tu gatvės

60e. ir
50c. ir
26c. ir

Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
..........10c. ir 

nų................

fl.00
.75

1 00
1.00

.50

.50

.50
1.00
.25
.10

3.00
.25
.25
.50

, .25
ir 1.00

Nuo galvos skaudfjitno.lOc. tr 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo............. -
Nuo peršalimo.................... .
Plaukų stiprintojas. .. ,26c. 
l.inimcntas arba Expelleris 
Nuo 
N u o 
N u o 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.,

plaukų žilinto 
Keumatitmo.. 
Ivti.škų ligų., 
dusulio...........
kirmėlių.,...

50c 
60c.

10c.

ir

ir

.25 

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.10



Ateikite ir persitikrinkite pas

M.&V. Furniture Co

Padarome ant užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI

SOKIUS KOTUS, SIUTUS 
DRESES IR TAIP TOLIAU.

687 - 3 AVĖ. ... 42M

Po maršui

Nueikite ant baliaus visi.

kiami į uniją, kad pagerint‘Menkevičią ir J. Kripaitis—
po 25c.; M. Šiaučiūniūtė —

$4.20 priėmiau ir perda-

I

Iš

i

261 Mana.

ati da-

1741 W. 471h Street, Chicago, III,

Choristas.

Iš gero, gardaus kvapo, vidutinio

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir KanadosJ. STROPUS

Broadway, So. Boston, VienintclO mokykla, kurioj kiekvienas arnii išmok
ti Angliška kalba, laimi trumpamo laiki, frioa mo
kyklos naujausia ir tobulingtausla metodą. Moki
name per laiAkus, visose Šalyse, už labai maža at
lyginimą: teipjau klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
r airy k platesnių žinių.
American fįohool of LangnaAes

LAISVfi

VIFTINFQ 7INIAQ sa eilė deklamacih, kurias VIEillliJDiJ jLllilViJę deklamavo visos mažos mer-'
• gaiLus. lucgutui uar stsani- 

nri. |Uino ant pijano ir griežė ant 
Viskas atlikta vi-

Taipgi dalyva
vo ir “Kanklių” choras, ve
damas p. Diržos, kuris su
dainavo apie penkias, nuo 
Maižiešiaus atsilikusias dai
nas. Dainos išėjo.... Na, 
geriau, negu Lietuvoj rugių 
pjovėjai dainuoja.

beje, bučiau ir pamiršęs 
paminėti, kad buvo ir laimė
jimai už šokius. Čia turiu 
pasakyti, turbūt, sprendė
jai vertės šokių visai nesu
pranta, ar prisilaikė parti-, 
viškurno, kad dovanas davė 
ne tiems, kurie geriau šoko.

Bedalis Vaclovas.

šiuomi pranešame, Priegtam dar skam-
“Laisvė” gavo nuo Ameri-1 •,
( m Express kompanijos pi- k “ 
n.ų s*** n < * ..’.o •■*?■> "v»• iii ra.

Taigi nuo dabar per “Lai
svės” pinigų siuntimo agen
tūrą gaijna sžųslį pinigai į 
visas dalis pasaulio.

Pranešame apie tai Broo- 
klyno ir apiclinkės lietu
viams, pažymėdami, kad 
American Express Kompa
nija yra geriausia pinigų 
siuntimo kompanija.

“I.»aisvės” pinigų siuntimo 
agentūra, pradėdama dar
buotiems, žada kuosąžinin- 
giausia atlikti savo kostu
mierių reikalus.

Prasideda agitacija tarpe 
kriaučių.

Pasinaudodami bedarbe, 
vėrauzninkai ir bosai pradė
jo kėsinties sugriauti kriau
čių uniją. Vieni kraustosi į 
priemiesčius, kad pabėgt 
nuo unijos, kiti numušinėja 
algas ir tt.

Darbininkams reikia su- 
krust, kad nuslepint veik
mę. O tą galima padaryti 
tik agitacijos ir organizaci
jos būdu. Reikia kviest 
žmones į uniją. į vienybę ir 
ruošties prie naujos kovos

Amalgamated < 
Workers unija, kurion susi
organizavę visi .
(’hieagos irBostono lietuviai 
siuvėjai, nutarė vesti kuo- 
smarkiausią agitaciją, o jei
gu pasirodys reikalas, tai ir 
streiką apšaukti.

Visame New Yorke, Bro- 
oklyne, Bronsvilėj, Newar- 
ke ir kitur nuo 30 d. balan
džio prasidės mass-mitin- 
gai. Vienu tik vakaru į- 
vyks daugiau, kaip 10 mitin
gų. Italų, žydų ir lietuvių 
laikraščiai yra pasirengę 
nešti unijai didžiausią para
mą, medžiagišką ir dvasiš-

Neužmirškite, kad pėtny- 
čios vakare Tautiškame Na
me įvyks Lietuvaičių unijos

Balius bus pilnas įvairu
mų. Svetainė bus papuošta 
reikšme pirmos gegužės. 
Merginų unijos maršas vi- 
Idury svetainės. Po maršui 
kalbės P. Mačys.

Įžanga ypatai tik 15c.

s ivvvK7o isiems gerai žinomas
' biznierius ponas Diržulaitis

YriUllling

Brooklyno, ^aisf PU1^^
priešais savo barbernę įsi- 

” ’ , restauraciją 
(ant Grand St., Brooklyn,

Aš esu vienas iš p. Diržu- 
laičio kostumierių ir turiu 
pasakyti, kad naujoj restau
racijoj labai gerai maitina
ma.

Geistina būtų, kad mūsų 
visuomenė paremtų taip 
gražiai 
.H-

Įtaisytą restauraci- 
Kostumeris.

Aukos.
19 d. balandžio, palaidojus 

! P. Kičą, svečiai dar suauka- 
|vo $4.20 dėl nukentėjusių 
nuo karės. Aukavo šios y- 
patos: P. Mačys 50c; J. Jo- 

, V. Šibunauskas, J. 
‘Justatis, J. Daubora, P. Ku
lis. V. Škėma, J. Raivitis,K.

R.

Kalbėtojai taip-pat orga-i 
nizuojami. Ant listo jų jau., 
yra 25. Atsišaukimų at-įkimas/ 
spauzdinta 50,000. Labiau
sia atydos bus atkreipta į , .. T XT , 
ne unijistus, kurie dirba ii-1C ui berk ls, J. Narbutas, 
gas valandas. Jie bus sau- .^alaitinaitis, J. Jankus,

da r b i n i nkų gyvenim ą.
Brooklyno lietuviški 

lai neatsilieka nuo tos 
tautiškos agitacijos, 
šaukiam e n i i 1 ž i n i šk ą 
tautišką mitingą ant

loka-
i .'' ; u**.'.........*.* Y''.viau vietiniam kasieriui p.
Į J. Martinaičiui.

Rinkimo Aukų Fin. Seki’.

tarp- 
Męs 

tarp-

Jau atspausdinta 8,000 atsi-' 
šaukim’! lietuvių, anglų, žy-! 
du, italų ir tt. kalbomis.

Męs tikimės., kad ne uni-1 
jistai stos su mumis, kad pa-; 
gerinUS Žmonių g y venimą. drūtumo tabako. jokių nereikalin- 

bus priimami gų priemaišalų.
‘ . ‘ KIETOSE EUROPIŠKOS MADOS 

GILZOSE.

10 už 5 centus
AMERIKONIŠKI

TONGO CIGARETAI 
gardaus, švariai nutaisyto tabako. 
Minkštose amerikoniškos mados 

giizose.

10 už 5 centus
Reikalaukit visur. 1
Norėdami pabandyti, prLiųskit

% V n vol i a dirbtuvę 60 centų, o męs prisiusime 
in.li dKdllllb jums 12-ą pakelių vienų arba po 

šešis abiejų.
Seiko * Dirbtuvės adresas tokia:
, . ’ : i <irrtT»nDiTU

nauji nariai nužemintu įsto
jimu.

Todėl stokite prie darbo 
visi, kaip merginos, taip ir 
vyrai. Kalbinkit visus pri
sidėti prie unijos.

P. Mačys.

ANT PARDAVIMO 
PIGIAI.

Namai su nepaprasto il-

kambarių, Williamsburgho' 
apielinkei. Kaina $3,000 
kiekvieno, mažą sumą gata-i 
vais įmokėti, o likusius kaip' 
pandomis išmokėsi. Norin-, 
tieji pirkti namo, nepraleis-į 
kit šios progos ir atsišaukit 
pas: Williamsburgh Busi-j 
ness Exchange, 239 So. 4th ( 
Street, Brooklyn. Telephone 
Greenpoint 4316.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voras gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Tol. 18* A Groanpoint 
Puikiausia lietuviams vieta paa

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa 
mirškit šios 
atsakančios 
Vietos, q būkite 
ažgartėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

KONCERTINIS
TOURNE!

Mikas Petrauskas, pradėjus Ii 16 i 
.apkričio, pasirengė duoti eilę konccv 
tų. Kas pageidautų koncerto, i<iir> 
'•usižino su

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

115 Sunbury St.
MINERSVILLE, PA

Pabandykit Naujus Cigaretus!

Lietuviški Džian Bambos
CIGARETAI

ir darbą gvarantuojainė, taip 
kad atsilankiusieji yra užganė- 

į dinti iš visų atžvilgių. Taipgi 
užlaikome “DRY GOODS”, ir 

P visokių dresių.

South Bostone
VĖL RENGIAMĄ PUIKIAUSIS VAIDINIMAS.

L. S. S. 162 kuopa Gegužes (May) 8 d., 1915 m 
LIETUVIŲ LABDARIŲ SVETAINĖJE, kampas E ir 
Silver Sts., stato scenoje didelę ir 
spūdžių 5veiksmų ir 8 atidengimų

Nagornoskio | 1J
tragediją A V

Lietuva iš semi-senovūs laisto 
parodžius, kokias kares lietuviai vesdavo senovėje ir
dėl ko jos skildavo, Bostono 162 kp. ir sumanė sulošti 
pritaikintą kares laikui veikalą “ŽIVILĖ”, kuris labai 
vaizdingai charakterizuoja lietuvių būdą, jų karingu
mą ir tas karių audras, kurios nuolatos siautė po 
Lietuvą senovėje4.

Visi ateikit pamatyt šį įspūdingi
Vaidinimo pradžia 8 vai. vakar
Bilietus išanksto galite pirkti “ 

joj ir pas L. S, S. 162 kp. narius.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
' AR BUVAI KADA NORS

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

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

RIŠKA ŠVIESA, Maudyklė, E’oveiteris, TELEEONAS ir kitoki įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl 
VESTUVIŲ, šokių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

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

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

Mūsų antrašas yra tokis:

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. VVALILI?JTCKAS
198 Washington SI root,

C-orner Spring Street
NEW YORK CITY, N.

ink St., Waterbury. Conn.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

K.
S \ VI NINKAS BIURO

Užlaikau geriausiu advokatus, kurie veda visokias provas, kri- 
minališkas ir civiliškas. Išdirbam visokius dokumentus. Inšiu- 
riname forničius, sveikatą ir gyvastį žmogaus, automobilius, langus 
ir fabrikų darbininkus grriauGo.-e kompanijose. Budavojame na
mus medinius ir mūrinius. Parduodame namus, lotus ir farmas 
goriausiose vietose. Randavojame namus dėl gyvenimo, pramonės 
ir dirbtuvių. Skoliname pinigus dėl pirkimo ir budavojimo namą, 
parduodame visokius biznius. Einame visur už peršnekėtoją. Duo
dame rodą dykai visokiuose reikaluose.

K. LA BANAS,
Tel. Greenroint 6346, Brooklyn, N. Y.219 So. 4th Street.

PASINAUDOKITE
PROGA!

Per visą gegužės mėnesį 
prenumerata per-pus

Naudokitės
“Kovą

“K o vos” 
nupiginta.

proga ir užsisakykite 
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- 
vėlinkile.

Užsirašyk it pats ir dar paraginki
te >avo draugus užsisakyti “Kovą”, 
tą didžiausią ir geriausią darbo žmo
nėms laikraštį.

Adresas:

KOVA
229 N. Gili St., Philadelphia,

MOK1NKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinama* mokinimosi būdas yra mokinti* 

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

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

Adresuok:

Lietuvių Korespondencijinė Mokykla,
1916 VVabansia Avenue, Chicago, III

DYKAI DYKAI DYKAI!
3 mėnesiams duodame išbandymui gramafoną ir BO geriausių dai

nų. norėdami, kad kiekvienas žinotų mū-ų firmą Suvienytose Valstijo
se ir Kanadoj, todėl parduosime "Empire" gramafonus Nl, kurie pir
miau kaštavo $58.00, o dabar už nužemintą kainą, tai yra už

$30.00

Apart to duodame 30 
geriausių dainų ir 

albumą kiekvienam 
perkančiam gramafoną.

Duodame ir
ant išmokesčio 

po $1.00 į tnėnesj

Kas su “Aidu?”
Pereitame “Laisvės” N-ry: 

buvo nurodyta, kad paskuti-' 
ni» “Aido” d___ ______ _
nelabai gerai pavyko.

Ponas Reporteris i 
kad ‘‘Aidas” tik vieną dainą1 
gerai sudainavo.

Kiek man išrodo, tai “Ai
do” choras visiems labai ge
rai patinka. Beto, tai labai 
darbštus choras, bet, kiek aš 
patėmijau, tai tūli lietuviai 
nori, kad “Aidas” dainuotų 
labiau populiariškas dainas. 
Dabar “Aidas” dainuoja 
daug tokių dainų, kurias ga
li atjausti ir suprasti tik la
biau prasilavinęs žmogus.

Ar nebūtų geriau, kad 
“Aidas” stengtųsi pakakinti 
ir vienus ir kitus, tai yra ša
lę augštos dvasios ir gilaus 
turinio dainų mokintųsi ir 
populiariškų lietuviškų dai-

25 d. balandžio atsibuvo 
T. M. D. 3 kuopos balius su 
koncertu. Pirmiausia išėjo 
kalbėti Sirvydas.

J. MEDELIS.
20 dieną balandžio (April) 

riau krautuvę po numeriu
57 Ten Eyck St., Brooklyn, N. T. 

CIGARŲ, CIGARĖTŲ IR TABAKO. 
Taipgi visokių marškinių moterims 
ir vyrams ir visokių pančekų, kalnie
rių ir taip visokių daiktų, ko kas 
tiktai reika’aus. Taipgi užlaikau vi
sokius lietuviškus laikraščius.

J. MEDELIS,
57 Ten Eyck St., . Brooklyn, N. Y.

SPECIJALIŠKAS NUPIGI 
NIMAS ŪKIŲ LIETU

VIAIS APGYVEN
TO! 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
mės. ' Kaina tiktai $2,000. 
Pusę reikia įnešti, o likusiąAmvJv i A A KzJ.JXA.CA ^JlLzOvJj vz JJaXLAOJC^

Kalbėjo, sumą išmokėti per 5 metus.
geriau sakant, skaitė T. M. Nepraleiskite progos
D. išleistų knygelių antgal- Grimmer Land Company,
vius, su paaiškinimu knyge- 

turinio. Toliau sekė vi-
1286 Milwaukee Ave. 

Chicago, HL

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialist as Moteriškų Ligų.
314 E. 50th St., New York

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs Lšt; 

riame ir pasakome visas ligas ir p» 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems b 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prieteližką rodą 
°atamavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. ftOth St.. NEW YORK,NA 

Kalbame lietuviškai.

ĮGYK NUOSAVĄ 
NAMĄ.

Męs turime 300,000 akrų žemė* 
Wisconsin ir Michigan valstijose dė 
apgyvenimo. Toji žemė yra galim* 
lengvai išdirbti, nes visai rhažai jai 
liko kelmų. Žemė gera. Yra gražii, 
ežerų ir upelių. Klimatas toks kaip i' 
Lietuvoj. Męs jau seniai parduodant 
farmas ir daug jau pardavėm lietu 
viams. Čia yra daug farmų su gra 
žiausioms trioboms ir sodnais, kurit 
priduoda daug smagumo čionykščianr 
gyventojui. Jei tamsta pirksi 40 ak 
ru ant syk ir apsigyvenęs išdirbsi po 1 
akrus ant metų, tai tamsta busi pa 
liuosuotas nuo mokėjimo taksų per I 
metus. Jei tamsta ant syk įmokėsi 
$200, tai tamstai nereikės mokėti pe? 
5 metus. Mūsų prekės yra nuo $8.0( 
iki $20.00 už akrą. Reikalaukit infor 
macijų arba patįs atsilankykite apžiu 
rėti. Nelaukit ilgiau, kol visa gere, 
nė žemė parsiduos.

Adresas:
GRIMMER LAND CO., 

i 1288 Milwaukee Ave., Corner of 
Paulina St., 8rd floor, Chicago, Ill

bOO. šitas puikus Armonikas t 
21 perlinj raktą, 8 perlinius bas 
Išduoda gražinusį balsą. Veri 
$16.00, tik už $8.50.

401. Tos pačios rūšies armonikas 
su 21 perliniu rakiu, 12 perliniais 
basais, plieniniais viduriais, vert: 
$25.00 už $14.50.

Šitas didelis Gramafonas su ge
riausia triūba vertas $40. už $15. 
Gvarancija ant 10 metų.

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

Mūsą tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

MOSCOW MUSIC (X).
52 Canal Street, Dept. M., New 'fork lily.

Rūtų geriau, kad rašytume! laiškus rusiškoj kalboj.
Pastebėtinai geras tavoras ir ypatingai žemos kainos.

Makauskas ir Vodžiunas savininkai.
Pirk pas Makauską ir Vidžiūną ant lengvų

1ŠMOKESČ1Ų ARBA UŽ CASH.

st^ So. B’klyn, N.Y

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra- 

I žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.00 
ant savaitės

W'.
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ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

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

Ant išbandymo vienam mėnesiui 
iškasėjus apmokame ir rašytą gvarantiją ant 10 metų.

siunčiame dykai ir prisiuntimo

Reikalauk mūsų iliustruoto katalogo, męs pasiųsime jums dykai.
EMPIRE PHONOGRAPH CO.

Dept. 56. New York City
P. OR LOW SKY

Mūsų įstaiga yra atidaryta kiekvieną vakarą iki 10 vai., taip kad 
New Yorke gvvenantiejie gali užeiti, kada nori.

246 Bowery,

Žiūronas (padinimo stiklai arba stereoskopas) su 24 paveikslai* 
iš Didčsės karės ir daugybe kitokių (kaip paveikslas rodo) daiktų v** y

37 daiktai. Tiktai už ................................................................................ $7.0l

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




