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V Metas

f PIRMOJI GEGUŽĖS. 1 Iš Amerh as Gyvenimo

Nepaprastose sąlygose baigs ir 
prisieina šiemet švęsti pir-' ringieji 
mosios gegužės šventė. '_______  r_____ ,

Tiek kraujo pralieta, tiek naudojimas pasiliko, kad 
vargo kentėta, tiek milži- kapitalistiška vergija pasi- 
niško darbo ir pastangų pa- liko ir kad visos tes šnekos, 
dėta, kad subudavojus dru- jog šioji karė esanti tautų 
tą viso pasaulio darbininkų paliuosavimo karė, kai ė už 
Internacionalo rūmą —= ir, civilizaciją ir kultūrą — yra 
štai, kada pradėjo siausti. tai gudrios šnekos kapitalis- 
žiaurios kapitalizmo spėkos tiškų lapių, kad apgavus 
— tas mūras neatlaikė.

Męs matom šiandien pasi-

tuomet net ir ka- 
J darbininkų klesos 

' elementai pamatys, kad iš-

JERSEY CITY MUŠEIKOS 
PALEISTI. ‘ 

“Laisvėje” gana daug bu
vo rašyta apie keturių lie
tuvių suareštavimą dėlei 
užmušimo lenko Bikowskio, 
60 metų senio.

Dabar mums praneša., kad 
visi jie jau paleisti. Girdė
ti kalbama, daktarai būk 
pripažinę, kad Bikowskis 
miręs ne nuo mušimo. Vie-! 
nok lenkų laikraštis 
Narodu”, iš kurio

Unijų ir S. P. suvažiavi
mas turės užprotestuoti ir 
prieš kuriuos - nekuriuos 
konstitucijos ’ konvencijos 
sumanymus.

ŠNIPAI RUSŲ
DIDUOMENĖJ

darbininkus.
čia, Amerikoj, nors karės 

baisėtiną paveikslą, kaip ir nėra, vienok pirmoji ge- 
vokiečiai darbininkai žudo 
savo brolius rusus ir fran- 
cūzus darbininkus, o fran
cūzai ir rusai žudo vokie
čius. Męs matome baisiau
sią kapitalizmo orgiją ir, 
kas širdį mūsų liudnumu 
perima, tai tas, kad toj or
gijoj liuosa valia ir liuosu 
noru dalyvauja milijonai 
darbininkų, kurie tariasi 
dirbą kultūrai ir civilizaci
jai.

Baisi gangrena pradėjo 
ėsti Internacionalo kūną. 
Daugelis žmonių, daugelis 
vadovų pamynė po kojų pra
kilniausius socijalizmo obal- 
sius ir suderino savo veiki
mą su plėšriųjų žvėrių, su 
kapitalistų veikimu.

Tegul jie eina savais ke
liais!

Bet Internacionalas nej 
žus, kad nekurie jo draugai 
1 priešus pavirto. Ir šven
čiant gegužinę šventę, męs 
visų pirmiausia atiduodam 
garbę tiems, kurie liko išli
kimais prakilniems darbi
ninku klesos idealams.

gužės taip-pat prisieina 
švęsti išimtinai blogose są
lygose. Visur bedarbės, vi
sur skurdas ir vargas. A- 
merikos kapitalistai lobsta 
ir savo kišeniuosna tik auk
są kraują, nes kariškų užsa
kymų iš anapus vandenyno 
vis daugiau ateina. Ame
rikos valdžia, kapitalistai ir 
nesusipratę žmonės bažny
čiose poteriauja, kad ka
rė pasibaigtų, betgi nesi
liauja siuntę Europon gink
lų ir amunicijos, kad karė 
tik ilgiau užsitęstų. Nieka
me kitame taip vaizdžiai, 
taip apnuogintoj formoj ne- 
apsireiškia buržuazinio die
votumo cinizmas,kaip šiame 
fakte. Tiktai susipratę A- 
nierlkos darbininkai drąsiai 
kelia savo balsą prieš karę 
ir prieš vis augantį pavojų 
paversti ir Suvienytas Val
stijas į moderniškojo milita- 
rizmo šalį.

Pirmosios gegužes šven
tė lai bus šventė, kurioj į- 
vairiu tautu Amerikos dar- 

ninkų klesos idealams. Jie bininkai sueis dar ankštes- 
augštai laiko tarptautinio nėn, nei ligisiol, vienybėm, 
socijalizmo vėliavą šiame* nes visus lygiai slegia kapi- 
baisiame momente, kada, i talizmo našta. Kova už ge- 
kapitalistiškas pasaulis pa-J’esnes darbo sąlygas, kova 
šėlo kraujuotoj neapykan-, už astuonių valandų darbo 
toj. Rusijos ir Serbijos so- 
cijaldemokratija, Vokietijos 
socijaldemokratijos mažu
ma, Anglijos Neprigulmin- 
goji Darbo Partija nesu- 
teršė Raudonos Vėliavos 
garbės. Tikrai darbininkiš
kas užsilaikymas Italijos, 
Rumunijos, Bulgarijos ir 
kitų neutrališkų saliu soci- 
jaldemokratijos parodo, kad 
ne viskas dar žuvo — paro-

KULKOS BAISESNĖS 
KAIP “DUM-DUM”.

Bridgeport, Conn.—Jere- 
mia O’Leary, prezidentas A- 
merikos teisybės jieškotojų 

'draugijos, smarkiai užsipuo- 
“Glos j lė ant Bridgeporto fabri- 

imame kantų, kurie gamina kulkas, 
žinias, tvirtina, kad net ke- baisesnes, negu “dum-dum”, 

savo , kurios, pagal tarptautiškų 
teisių, yra uždrausta varto
ti.

Jeremia O’Leary rodė net 
fotografijų, nutrauktų Vo
kietijoj, kurios turėjo liudy
ti, kad Union Metallic Cart- 
irdge Comp.,Bridgeporte, iš
dirbanti kulkas, daug bai
sesnes ir nuodingesnes, ne
gu “dum-dum”.

PULKININKAS MIA- : mu. Vietos gyventojai! Anglų visuomenė pripa-
SOJEDOV. 'bruzda ir nori nuversti An- žįsta, kad Ysero apygardo-

“Laisvėje” jau buvo rašy-'valdonus. Nors An-'je, Flandrijoje, vokiečiai ap- 
• v 1 11 • • 1 - 'glijos valdžia slepia tą bruz-Įgalėjo talkininkus.

tu ri žmonės prikišo
* rankas prie to senelio.

Dabar taip išeina: jie sy
kiu visi kalti ir sykiu visi 
nekalti, nes išvieno girtuok
liavo. Su jais gėrė ir Bi- 
kowskis.

Ant Wayne gatvės labai 
tankiai įvyksta muštynės. 
Tai vis pasekmė girtuoklys
tės. Pasigėrę žmonės vieni 
kitus sužeidžia, o kaip Bi- 
kowskio atsitikime, net gy
vastį atima.

Metas būtų visiems lietu
viams padaryti galas toms 
peštynėms.

ta apie žandarų pulkininką 
Miasojedovą, kuris, būda* 
mas vertiku prie generalio 
štabo, suteikdavo vokie
čiams informacijų apie rusų 
kariumenės paslaptis.

Miasojedov savo laiku bu
vo parubežio žandarų pulki
ninku Kybartuose, i

dėjimą ir iš Indijos nepralei
džia jokių žinių, bet ir pati 
sako, būk vokiečiai kurstą 
Indijos gyventojus sukilti 
prieš Anglijos valdonus.

Nekuriuose miestuose bu
vo dideli sukilimai ir juos 

(Suval- ’ numMšino kariumenė. An- 
Iglija išsiuntusi į Indiją tris 
' puikus Europos kareivių. 
Matomai vietiniais neužsiti- 
ki.

dieną virsta didžiausia bute- 
nybe, nes perdaug jau padi
dėjo bedarbių armija, per
daug jau siunta Rockefelle- 
rio, Morgano, Carnegie ir

Susipratusieji Amerikos 
darbininkai privalo padvi
gubinti savo spėkas, agituo
dami ir organizuodami ne
susipratusius dar savo bro
lius, nes tiktai organizuota 

■do, kad ant griuvėsių seno- darbo galybė apveiks kapi- 
jo kils naujas, geriau su bu- talistiškų milijonų galybę, 
davotas Internacionalas.

Gegužinė šventė 
šventė vardan broliškos ra

| Lietuviai darbininkai y- 
tai Pač sunkų darbą turi atlik

ti. Pirmutinė sargyba A- 
mybės, vardan tautų Santai- i menkos lietuvių darbininkų 
kos. Tuos obalsius šiandien1 eilese yra tai socijalistų or- 
skelbia tiktai socijalistai ir ganizacija, bet užpakaly jos 
tiktai jie vieni išdrįso visa- stovi didžiausios minios dar- 
svietinės karės pamišime ho žmonių, paskendusių an- 
kviesti žmoniją prablaivėti. alfabetizme, prietaruose ir 
ir pabaigti brolžudišką sker- girtuoklystėje. Šviesti tuos 
dynę. Patentuoti buržuazi- brolius, žadinti nuos iš mie- 
nės taikos skelbėjai ir fary- go,įlavinti politiškai, auklėti 
zėjiški Kristaus pasekėjai 
pasiliko ištikimi veidmainy
stei ir nei nemėgina prisi
dėti prie agitacijos už tai
ką.

Lai bus pirmosios gegu
žės šventė — švente stipri
nimo mūsų pajiegų, švente,

ROOSEVELTO TEISMAS.
Syracuse, hT( 

Roosevelto byla, 
čiai apie tai labai daug ra-" 
šo. Ligšiol daugiausia kal
tino Rooseveltas. Jisai aiš-. 
kino apie įvairias niekšys-’’ 
tes politiškų bosų ir rodėsi, 
kad jau patsai Rooseveltas 
yra tyras, kaip dangaus a- 
niuolas.

Bet dabar ir Rooseveltas 
papuolė ugnin. Barneso ad
vokatai ir jį prie sienos pri
spyrė. Kada 
pradėjo “kryžiavai” tyrinė
ti, tai pasirodė, kad ir Roo
seveltas yra tik paprastas 
tarnas įvairių bosų.

Barneso advokatas per
skaitė teisme ištraukų iš 
Roosevelto laiškų, ra-| 
šytų republikonų partijos 
vadovams. Iš tų laiškų pa
aiškėjo, kad Rooseveltas, 
būdamas New Yorko valsti
jos gubernatorium, ir žings- 
nio nežengdavo, nepasiklau
sęs partijos gaspadorių. JUl 
sai skirdavo į riebiai apmo
kamus urėdus tiktai tokius 
žmones, kuriuos jam liepda
vo skirti bosai.

Roosevelto perklausinėji- 
mas dar neužsibaigė ir ga
lima dar visko laukti.

Tas teismas dar kartą at
vaizdina prieš visą Ameri
ką, kaip baisiai nupuolę mū
sų republikonų partijos va
dai. Visur papirkimas, vi
sur intrygos. Bet negeres- 
nis ir Rooseveltas.

tęsiasi 
Laikraš-

Paryžiaus rusų dienraš
tis “Naše Slovo” praneša, 
jog Miasojedov, gyvenda
mas Kybartuose, visuomet 
atlankydavo Vokietijos kai
zerį Villių, kuomet tik tasai 
lankydavosi savo medžiokles 
dvare, Ramintinė, šalę Viš
tyčio. Taigi, jau tuomet ji-

I. suteikdavo kaizeriui 
svarbiu žinių.

Karei kilus, Miasojedovas
• knv- buvo tarpe pačiu ištikimiau- , ,

i • i- • i - * j •1 ąii] liot k'id*i kuo- ma labai svai biu žingsnių, igu leidėju nutarė suvaryti sių,jict Kacu p?snoae, kuo it.____ •
spaustuvių!1]11 Jisai yra» tai taP° susau-

NORI SULAUŽYTI SPAU- U
STUVIŲ DARBININKŲ sai

UNIJĄ.
New Yorke įvykęs suva

žiavimas laikraščių ir

“ožio ragan 
darbininkų uniją.

Dar metai yra iki pabai
gos sutarties tarpe unijistų 
ir spaustuvių savininkų. Su
kakus metams, veikiausia, 
ir prasidės kova.

jų klesinę sąmonę yra pir
mučiausias ir didžiausias 
uždaVinysv lietuvių socijalis
tų. Didelės kliutįs mus lau-

nuo mūsų pačių patvaros ir 
energijos.

Tegul pirmoji gegužės 
kada męs šauksime viso pa- įpilu mūsų širdysna daugiau 
šaulio darbininkus prisidėti | drąsos ir socijalistiško pasi-

šventimo, tegul atgija mūsų 
širdis ir plaka išvien su pul
su atgijančios gamtos. Pa
saulis yra gražus ir gamta 
mus lygius sutvėrė, bet pa
saulio grožę užteršė blogi 
žmonės, blogos tvarkos pa
laikytojai.

Šalin ta blogoji tvarka, 
kuri palaiko neapykantą! 
Šalin karės!

Tegyvuoja ramybė tarpe 
tautų, tegyvuoja darbinihkų • 1 • • • 1 • t

prie socijalistiško Interna
cionalo, nes tik jame viena
me tėra viltis ir išganymas 
dirbančios žmonijos.

Mus laukia didis, milžiniš
kas darbas išnaujo suvesti 
vienybėn įvairių tautų dar
bininkų armijas ir surišti 
jas tokiais broliškumo ry
šiais, kad ateityje jokios ka
pitalizmo žabangos negalėtų 
tos vienybės išardyti. Pa
triotizmo viesulą praeis, 
savytarpinis žudymas pasi- vienybė ir socijalizmas!

PER DVI DIENI ŽUVO 
20,000 ŽMONIŲ.

Geneva (Šveicarija). Ru
sai vėl pradėjo užpuolamąją 
kovą Užšok tarpkalny, Kar
patuose.

Per paskutines dvi dienas 
mūšiuose žuvo ir tapo su
žeista 20,000 austro-vokie- 
ciu. c
VOKIEČIAI PRISIPAŽĮS

TA ATIDAVĘ LI- 
ZERNE.

, I Berlynas, 28 d. bal.—An- 
. Londone, g|aį nepaprastu smarkumu 

v Berlyne yra atakavo mūsų pozicijas į
saukiami Ryman pasitarti šiaurę nuo Ypres. Priešų 
su užsienių dalykų ministe-; Ugnjs visiškai sunaikino Li- 
ria,v . . x. . . . 1 žeme, kuria męs apleidome. 

Is, tos priežasties laukia- ■ Toliaus tame pačiame 
T x 'pranešime vokiečių štabas
Italijos ambasadorius let- sako, jog jiems pavyko pa- 
rograde negales pribūti, ka- mašininiu kanuolių.
daugi jam labai sunki kelio
nė,

Princas Liudvikas-Napo- 
leonas Bonaparte, vyriau- 
s^a Sa^va Bonapartų fami- 

iš vidaus dalykų minis-1 hjos, nuvyko Rynmn ii, kaip 
UVHJVO4 Žandarų ir polici- sako, nori pasisiūlyti į Itali
jos departamentai esą ląbai karxum^nę kaies atsiti-

IT ALI JOS AMBASADO
RIAI SUSI VAŽIUOJA.
Rymas.—Italijos ambasa

doriai Paryžiuje, 
Viennoje ir

dytas. Tačiaus ne pats vie
nas Miasojedovas buvo šni-, 
pu.

Petrograde ir toliaus tę-’
siasi areštai. Tarpe areš
tuotų yra gana “didelių žu
vų” i 
te rijos.NUMUŠĖ DARBININ

KAM ALGAS, KAD IŠ
GELBĖTI JŲ 

DŪŠIAS.
Osh Košh, Wis.—Emil H. 

a br i kantas, 
numuse darbininkams al
gas ir pasiuntė $2,500 gar- 

į šiam pamokslininkui ir dar 
' geresniam sorkininkui Billy atstato'.'
Sunday, kad tasai atvyktus 
į jo miestą “dūšias” išgany-

nivnuo pu n. • . • i. JiRooseveltą u teiger, vietos f.

valstijos le- 
daugumoje 

republikonų, 
karę darbi-

REPUBLIKONAI — DAR
BININKŲ PRIEŠAI.

New Yorko 
gislatūra, savo 
susidedanti iš 
apskelbė tikrą
ninkams. Visus įstatymus, 
kurie tik buvo naudingi dar
bininkams, republikonai 
stengiasi atmainyti arba 
perdirbti, kad jie kuoma- 
žiausia saugotų darbininkų 
interesus.

Iš tos priežasties New 
Yorko valstijos Socijalistų 
Partija šaukia ant 22 d. ge
gužės į Albany unijistų ir 
'socijalistų suvažiavimą.

Tam suvažiavime reikės 
nutarti, kaip reikia vesti 
kova su republikoniška le- 
gislatūra.

Šiuomi laiku Albany vei
kia ir vadinamoji konstitu
cijos konvencija, kuri taip- 
pat susideda iš republikonu.

kimo

MOTERŲ TAIKOS 
KONGRESAS.

Haagoj, Olandijoj, jau at
sivėrė moterų taikos kon
gresas.

Kongrese dalyvauja: 886 
Olandijos delegatės, 5 ame
rikietės, 3 iš Austrijos, 9 
danės, 5 belgės (jcms pave
lijo atvykti vokiska. valdžia) 
9 vengrės, 12 švedžių, 15 
norvegių, 12 vokiečių.

Prancūzių nėra, o ang-

susikompromitavę. Lau
kiama arešto tūlos grafie
nės, ] 
muosc sątikiuose su pulki
ninku Miasojedovu.

•Šnipu pilna tarpe pačios — --<z>. v, ruuimz-iu v
augščiausios diduomenes, išleido sekantį pranešimą 27 |-m valdžia nepavelyjo 

' Daugelį areštuoja,

ku ri buvo labai arty- TRIS ATAKOS
• -ATMUŠTOS — SA

KO BELGAI.
Belgų kariumenės stabas

Darbininkams numušta' 
ant dienos po 25 centus.

LAIMĖJO.
8,000 Chicagos karpente 

rių laimėjo savo ; 
Dauguma kontraktorių jau Į

AUSTRAI SAKOSI LAI
MĖJĘ.

Iš Berlyrio ir Vienuos pra
neša, būk austrai laimėję 
Karpatuose. Austrų - vo

kiečių kariumenė,. po vado-į

“Vakar vakare mūsų in-; charakteringa, kad ame^ 
fanterija atmušė tris ata- <'pilietes Anglijos valdžia 
kas į pietus nuo Dixmude. |)enį keturioms dienoms su-
Vokiečiai vėl naudojo pisi- ]aikč, nenorėjo leisti vykti,

Olandijom ’ jnes bombas. V
miai nukentėjo”.

Anglų feldmaršalas, gene-‘NUSKANDINO FRANCI-
rola» French, taip-pat p ra

p-enerolo I neša’ j°S vokiečill atakos i gultui O1U...... „ hmnI vyste vokiečių 
streiką. I Honimaiiih užėmus kalną,

.- v_ x - i vadinamą “AšMuoju” ir pa-
pasirase po trijų metų su- j iįuosavus kelią į Munkač-

ir sutiko pakelti dar-1 Lcmb 24 d. baL austrų- . . .
Inninkanis at lyginimą uz | vokiečiu kariumene prade- jai gana gerai sekėsi.
tartim ir sutiko pakelti dar-1

I šiaurę nuo Ypres tapo at
muštos.

Anglų kariumenė užpuolė 
vokiečius ties St. Julicu ir

darbą. Sutiko, žinoma, to
dėl, kad karpenteriai 
gerai susiorganizavę.

j jus! rengtis prie užpuolimų. 
^ra Buvę iškasta daugybė urvų 

i po rusų tranšėjom ir padėta 
Į sprogstanti medega. Kada 
į susprogdino tranšėjas, tai 
pradėjo užpuolimus daryti. 
Užpuolimai tęsės! per visą 
dieną, bet vakare austrų- 
vokiečių kariumenei pavykę 
užimti 26 tranšėjas, labai 
daug amunicijos. Sunai
kinta du rusų batalijonai. 
Dabar austrai džiaugiasi,

SVARBUS VYRAI LIU
DYS PRIEŠ INDUST

RIALS KOMISIJĄ.
Washington, D. C. — 5 d. 

gegužio čia prasidės posė
džiai industrialės Suv. Val
stijų komisijos. Tarp kitko, 
ir vėl bus pakeltas klausi
mas apie Colorado streiką.

Liudininkais bus šaukiama'būk visur rusai atsitraukiį
Rockefelleris Jr., Debs, ex- 
prezidentas Taftas ir. kiti.

VALDO MIESTU, BŪDA
MAS KALĖJIME.

Nuteistasis Terre Haute 
majoras Roberts, nors jau 
ir sėdi Leawenwortho 
jime, betgi neatsisako 
majoro urėdo.

Būdamas kalėjime, 
duoda paliepimus, 
tvarkyti miesto reikalaus.

kale
nu o

jisai 
kaip

WILSONAS VAŽIUOS Į 
SAN FRANCISCO.

Kaip tik užsibaigs Euro
pos karė, prezidentas Wil- 
sonas drožš į San Francis
co.

Pakeliu j jisai mano dau
gely vietų apsistoti ir, vei
kiausia, paagituoti už savo 
Ir a n did a tii rn i 'nra'zidnni'iitt

250,000 PRANCŪZŲ FA- 
MILIJŲ IŠVYTA Iš 

FRANCUOS.
Geneva (Šveicarija). Kaip 

žinoma, vokiečiai yra užė
mę veik penktą dalį Frarici- 
jos. Ta šalis galutinai nu- 
teriota i“ žmonės badauja.

Dabar vokiečių valdžia 
sumanė išvaryti visus fran- 
cūzus iš tos teritorijos. Iš
viso bus išvaryta 250,000 fa- 
milijų.

Kurgi tie žmonės dings?
• Sakoma, jog jie bus išvyti 

į Šveicariją, 
labdaringoms 
duota žinia, 
rengtų globoti ir maitinti iš- 
tremtinius.

Šveicarijos 
draugijoms 

kad jos prisi-

INDIJOJ NERAMU.
Britaniškoj Indijoj nėra

SKUNDŽIASI, KAD BLO
GAI APSIEINA SU 

ANGLAIS BE
LAISVIAIS.

Anglijos karės ministeris ' 
Kitchener graudžiai skun
dės) Anglijos lordų bute, 
jog vokiečiai labai bloga! 
apsieiną su anglų belais- ■ 
viais. Buvę, girdi, atliki
mų, kada anglai belaisviai, 
be jokios iš jų puses prieža
sties,. I 
Kitchener pridūrė’Mar, kad' 
vokiečiai1 nepaisą nutarimų 
tarp tau tiško Haagos tribu- 
nalo.

JOS KARĖS DI OLAI VĮ.
Adriatikos jūroje nusken

do francūzų karės didlaivis 
“Leon Gambetta”, kuris bu
vo išplaukęs iš Italijos uos- 

(to Otranto. j ’
■ Franci jos jūros ministe
rija sako, kad “Leon Gam»; 
betta” buvo torpeduotas. 
Nooficijališkai priduriama, 
kad aiit “Leon Gambetta” 
buvo padariusi ataką Aust* 
rijos povandeninė valtelė.

DARDANELLUS BOM-< 
BARDUOTI NESI

SEKA.
Konstantinopolis. — Tuiį- 

kijos karės ofisas skelbia: ’
“Mūsų oriaivinirikžll škel*1 y w • • iUUijU UJ 1C.IJL v 11 lllirvcvl ojeyvk

buvo uzmusmejami. prješininkų ka

ALZASO POZICIJOS AT
IMTOS NUO VO- 
—-KHBČIŲ.

Paryžius. — Prancūzai 
praneša, jog Alzase jie at
gavo nuo vokiečių Hart
mans Weilerkopf pozicijas 
ir paėmę tūlą skaičių vokie
čių į belaisvę.

rėš laivu yra smarkiai su
gadinti mūsų fortų ugnim.

Pakraštys' Gallipoli pu- 
siausalio, kur išsėdo frUQCW 
zai ir anglai, jau paliuOSUO- 
tas nuo priešų, išėmus Gąba

anga

LAUKIA, KAS BUS SU 
DARDANELLAIS.

Anglijos visuomenė vėl 
sužiuro į Dardanellus. Kas
dieną anglai ir francūzai iš
sodina ant sausžemio gana 
daug kareivių. Rusija taip- 
pat padeda, bombarduoda
ma Bosforo fortus.

savo pozicijas'uGsPpnec 
j savo laivu,-^rtnbrijos.

Męs paemei' 
ir francūzų į nelaisvę.

TURKAI BIJOSI ARMĖ
NŲ SUKILIMO.

Londonas.—Reuterio a- < "
gentūra praneša iš Athenų 
(Graikijos), kad Konstanti
nopoly areštuota 400 arme-. 
nu. Areštuotas taip-pat ir 
patriarchas.

Turku valdžia įtaria arei* 
tuotuosius tame, būk jie no
rėję surengti sukilimą ir 
išvien su rusais.

m 1,000 anglų
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga dabar drūti. 
Stokim į darbą!

Kada pirtis jaują vano- dinamų “lewicowcu” nepri- 
ja, tai plačioji darbininkų taria legionams.
visuomenė aiškiai pamato,' kad tai esąs žaislas austrų 

ir vokiečių rankose. Legio
nieriai, girdi, turį klausyti 
austrų generolų komandos.

Vienas žymus lenkų soci- 
jaldemokratas mano, kad 
po šiai karei įvyks naujas 
Lenkijos padalinimas ir to
dėl, anot jo, legionieriai ne
jučiomis patįs prisideda 
prie to pasidalinimo. Vie
nok, jeigu būtų vitlis įsteig
ti neprigulmingą Lenkiją, 
tuomet ir jie, socijaldemo- 
k”atai, kitaip į dalyką žiū
rėtų.

Męs negalime būti teisė
jais lenkų socijalistų ginče. 
Dalykas perdaug painus, 
kad vienu ypu nustačius tei
singą poziciją.

kad juodvi abidvi suodės.
Barneso ir Roosevelto tei

smas yra ne kas kitas, kaip 
viešas demonstravimas su
puvimo politiškų bosų.

Kada du sukčiai pešasi — 
žmonės teisybės išgirsta.

Jau prasideda!
Storieji magazinai 

pradeda talpinti fantastiš
kas apysakas apie būsiančią 
karę tarpe Vokietijos ir A- 
merikos.

Patriotiški jausmai jau 
dilginami. Politiški nesu
brendėliai jau gazdinami 
vokišku baubu, kuris užka
riaus Ameriką.

Apsiginklavimų
gali būti ramus. Jam užtik
rintas geras biznis.

jau

trustas

ve liepia Amerikos darbi
ninkams gaminti ginklus ir 
amuniciją Francijai ir An
glijai. Tuomet sako jis, 
vokiečiai bus greičiau su
mušti ir apsistos kraujo

O męs, Amerikos darbi
ninkai, manom, kad kare 
tuo greičiau pasibaigs, juo 
greičiau kariaujančios šalįs 
pritruks parako ir kulkų. 
Negi kariaus jos tuščiom 
rankom...

Herve visuomet mėgsta 
atbulai protauti.

SOCIJALISTAI IR AL
KOHOLIS.

“Rankpelnis” atsargiai 
paliečia gana opų dalyką:

“Gėda pasakyti: kai-kur girtuok
liavo ir pešėsi dargi vienas kitas va
dinąs save socijalistų (kalbama apie 
Velykų pra'eidimą.—“L.” red.). Męs 
negalime slėpti tokių dalykų. Jei
gu jums,draugai, gėda apie tai skai
tyt, tai da didesnė mums gėda girdėt, 
kad vienur, kitur buvo tokių atsiti
kimų... IŠtikrųjų negali būti skaitomi 
tikrai susipratusiais draugais tie, ku
rie begerdami kiaulėmis pavirsta, 
pradeda pešties”.

Nors monopolis rojaus 
skystimėlio naikinime pil
nai priklauso geriems para- 
pijonams, visgi būna atsiti
kimų, kad ir vienas kitas 
socijalistas “išvolioja pur
vynė!}”. Gerai būtų, jeigu 
panašių atsitikimų neįvyk
tų socijalistų tarpe.

GINČAI TARPE LENKI
JOS SOCIJALISTŲ.

Lenkijos socijalistai toli 
gražu ne vienodai žiūri į 
dabartinį Lenkijos padėji
mą ir darbininkui klesos už
davinius.

Jie sako,

DĖL KRITIKOS L. S. S. 
SUVAŽIAVIMO NU

TARIMŲ.
Komisija, kuliai buvo pa

vesta surašyti projektą 
naujos L. S. S. konstituci
jos, įtikino paskutinį Sąjun
gos suvažiavimą, jog būsią 
daug parankiau, jeigu vie
ton dabartinių Pild. ir Veik, 
komitetų turėsime vieną 
centralę įstaigą.

; Nekuriems draugams ta 
naujanybė nepatinka. Jie 
mano, kad tuomet centralė 
įstaiga, niekeno nekontro
liuojama, pradės perdaug 
savarankiai darbuoties ir 
peržengs jai skiriamo kon- 
petentiškumo rybas.

Suvažiavimas kitaip į tą 
dalyką žiurėjo. Suvažiavi
mo dauguma matė, kad da
bar Pild. ir Veik. Komitetų 
veikimo sferos taip tankiai 
susiduria, jog veik negali
ma išrišti, kas kam reikia 
veikti. Pastaruoju laiku 
P. K., darydamas kokį nors 
žingsnį, amžinai bijosi įžen
gęs į svetimą daržą...

Suvažiavimas manė, būsią 
daug geriau turint vieną, 
bet užtat labiau kompeten- 
tišką komitetą.

Kritikai nutarimų pasku
tinio seimo nurodo, būk kas 
tai norįs panaikinti demo
kratizmą, referendumus.

Mums rodosi, tai bus iš 
piršto išlaužta. Jau buvo 
atkartotinai nurodyta, kad 
joks naujas įstatymas 
negalįs pereitj gyveniman, 
pirm negu jį užtvirtina re
ferendumas. Reiškia refe
rendumas yra augščiausia

tingai atremia‘ šmeižikų 
kompanijos užpuolimus. 
Bet “Naujienos”, matomai, 
apeliuoja į pirmeiviškus 
jausmus tos dalies tautinin
kų spaudos, kuri vis tik dar 
nenuslydo nuo progresyviš- 
kų pamatų — tai “Tėvynė“ 
ir “Jaun. Liet.”.

Ar galima laukti ko nors 
gero iš to tautiško Nazare
to?

Mums rodosi, kad tuodu 
laikraščiu bevelija, kaip Pi
lotai, nuplauti rankas. Ant 
dešiniųjų šėlimo jie atsako 
tylėjimu, o tas tylėjimas, 
tas neprieštaravimas tai ir 
yra geriausia alyva į “Drau
go” ir “Vien. Liet.” ugnį.

Kuomet tautininkų šulai 
buvo besitaria apie pinigų 
siuntimą Lietuvos klierika- 
liškai draugijai, “Laisvė” 
taip-pat apeliavo į pirmei
viškų tautininkų jausmus ir 
ragino juos užprotestuoti. 
Atsimenam, tuomet “Tėvy
nė” prasitarė, kad pinigai iš 
tautiško fondo nekilusią ku
niginiams. Bet tai buvo tik
tai efektiškas žestas... o pi
nigėliai, galų gale, vistik 
pakliuvo Yčo - Olšausko 
kompanijai. Ir kad nors 
vienas tautininkų būtų pra
bilęs, užprotestavęs! 
tau davė!

Ta pati “Tėvynė”,

Kas

o r ga
nąs draugijos, kurioje dau
gybė iš mūsiškių didelį dar
bą dirba, vistik kur ėjus kur 
nėjus, ima ir užkliūna už 
socijalistų, o ypač už jų 
spaudos.

Ji vistik yra močiaka dėl 
mūsiškės pakraipos veikėjų 
ir meilinga motina dėl gra- 
borių Liutkauskų kompani
jos...

Keli šimtai kunigų diena 
iš dienos veda kryžiaus karę 
prieš socijalistus, nesidrovė
dami primesti jiems Melbas, 
Montvidus ir tt. Vėžinin- 
kai, vienybininkai, Balučio 
redaguojamas lapelis—vilkų 
balsais staugia prieš socija
listus. “Vyčių” kariumenė 
mankština kumščias. O 
ten... apačioje, ant pat dug
no, mobilizuojama visos 
tamsunijos spėkos... '

Na... dar ir męs sykį, iš
vien su “Naujienomis”, pa
lauksime, ką gi pasakys “to
ji dalis spaudos, kuri turi 
bent kibirkštį doros”.

Niekad lietuvių socijalis
tai ir abelnai pirmeiviai A- 
merikoj da nebuvo taip drū
ti ir taip solidariški tarp sa
vęs, kaip šiame momente. 
Seniau eidavo nuolatiniai 
kivirčai tarp mūsų laikraš
čių ir tūlų veikėjų. Daug 
vietos laikraščiuose užim
davo tie mažmožiai ir daug 
gaišindavo laiko ir proto 
net ir silpnesniųjų veikėjų. 
Mat, męs buvome darbo pra
džioj ir kol susitvarkėme, 
kol vieni kitus pažinome, 
kol atsikratėme nuo ne į sa
vo roges įsėdusių ypatų, 
ėmė kiek laiko. Mūsų prie
šai klerikalai ir taip vadina
mieji tautininkai naudojosi 
mūsų nesusitvarkymu ir ar
dė mūsų darbą. Pastarai
siais 2 — 3 metais jie tie
siog sumanė mus apgalčt ir 
pavartojo visas savo pajie- 
gas, net nevengdami purvi- 
niausių įmonių, kovoj su so- 
cijalistais. Ypač klerikalai 
įtempė visas savo gyslas ir 
tikėjos, jog męs neatsilai
kysime prieš jų ant mūsų 
siundomas minias, prieš jų 
keiksmus, boikotus ir tt. 
Jie, proto vargšai, nesupra
to ar nesistengė suprast, 
kad darbininkų judėjimas 
yra neišvengtinas, nesumu- 
šamas ir reikalingas. Vis 
didesnis skaitlius jų siundo
mųjų prieš mus žmonių 
pradėjo daugiau susipažint 
su mūsų idėjomis, suprato 
klerikalų juodus tikslus ir 
lieka mūsų draugais.

Bet svarbiausis dalykas, 
kad mūsų priešai savo ata
komis privertė mus 
čiau sutvarkyt savo 
nius reikalus, labiau 
diaugaut tarp savęs
rasti pasekmingesnius ko
vos būdus su jais arba ir 
tuos pačius tankiai ir atkar
totinai pavartot. “Kova”, 
“Keleivis”, “Dilgėlės” netik 
kad skaitytoju skaitlių žy
miai padidino, bet užau
go dydžiu ir pasigerino tu
riniu. ^“Laisvė” eina 4 sy
kius didesnė, negu pradžioj. 
Ir prie visko to da net savo 
didelį dieųraštį
Naujieną^ 

atžt4tei

*

grei- 
nami- 
susi- 

ir at-

įgijome 
urios visais 

iršija visą mu
gę literatūra.c c

Norėta tiktai pakelti pa
čių suvaživimų autoritetas, 
suteikiant jiems daugiau 
galės viršininkų 
Juk reikia tiesą pasakyt, 
kad pastaruoju laiku suva
žiavimų autoritetas nupuolė 
todėl, kad dauguma kuopų 
visai neatkreipia į juos aty- 
dą. Po teisybei, tai suva
žiavimas turėtų būti svar
biausias veikimo momen
tas.

Męs čia išreiškėme tik ke
lias atitrūkusias viena nuo 
kitos pastabas. Reiktų, kad 
tie dalykai plačiau pačioj 
“Kovoj” gvildentųsi.

rinkime.

RUSŲ KALBOS KLAU
SIMAS.

Praktiški amerikiečiai, 
pasak “Globe”, jau klausia 
patįs savęs: “ar tik nerei
kia mums mokinties rusų 
kalbos? Rusų kalbą dabar 
vartoja 170,000,000 žmonių, 
o 1950 metais tą kalbą var
tos 300,000,000 žmonių.

“Globe” bijosi tik rusų 
kalbos sunkumo, bet, sako 
tas laikraštis, jeigu biznis 
privers mokinties, tuomet 
reiks mokinties.

Daugelis amerikiečių ma
no, kad po šiai karei užsi
megs tvirtesni prekybos ry
šiai su Rusija ir tuomet 
mokėjimas rusų kalbos 
privalomu dalyku.

su j sų literatūrą. Kleri
kalų laikraščiai taip nupuo
lė, kad prie vieno visi kuni
gai susibėgo ir tik savo pi
nigais beatlaiko. Vienas 
klerikališkai - tautiškas lai
kraštis Brooklyne tik tiek 
skaitytojų beturi, kad visa 
expedieija į maišiuką šutei-

bus

tai,o su jaisirtaipvadinamo- 
ji “revoliucijinė frakcija”, 
veikianti Lenkų karalystė
je, užėmė aiškiai prieš-ru
sišką poziciją. Toji socija
listų dalis dabartiniame mo
mente visą savo viltį padė
jo taip vadinamuose lenkų 
legionuose (pulkuose), ku
riuose jie ii- sudaro patį 
branduolį. Anot Chicagiš- 
kio “Dziennik Ludowy“, 
“uždaviniu legionų yra ko
va už suvienytą ir neprigul- 
mingą Lenkiją”. Toliaus 
tasai pats laikraštis tvirti
na: “legionų idėjos turinys
yra žymiu politišku ir vi- ! 
suomenišku faktorium... 
Net blogiausiame atsitiki
me, jeigu Rusija laimėtų vi
soje linijoje ir suvienytų vi
sas tris Lenkijos dalis —- 
konstitucija ir juridiškai 
valstybinės formos tos “at
gaivintos” Lenkijos tiek te
turės liuosybės, tiek teduos 
teisės plėtoties proletarų 
spėkoms, kiek ant tos kon
stitucijos lakštų įspaus žy
mę kraujas lenkų socijalis
tų ir revoliucijonistų”.

. “Dz. Ludowy” mano, kad 
caro valdžia anaiptol nebū
tų pažadėjusi lenkams bent 
trupinio laisvės, jeigu prie 
to ją būt neprivertę legio
nieriai.

Taip tai žiūri į situaciją 
viena dalis socijalistų. Bet 
vadinami Lenkijos socijal- 
demokratai ir dalis taip va-

Jau veik du mėnesiu su
ėjo, kaip gangreit visa tau
tininkų ir klerikalų spauda 
muša į bubną ir šaukia 
“karaul”. Visos klerikalų 
ir tautininkų “pučkos” at
kreiptos į socijalistų laik
raštiją. Dešinieji publicis
tai tai rauda, kaip prana
šas Jeremiją, tai žirnius į 
sieną beria, kaip ans nusi- 
šlovinęs kapucinas.

“Taip tad ir eina lietuvių spau
doje — sako “Naujienos” — tas nie
kingas, nežmoniškas, nedoras pirm
eiviškų idėjų ir partijų šmeižimas. 
Jisai neša neapykantą, kerštą ir ap
juodina liaudį. Jisai rengia dirvą 
ekscesams, kurie gal bus aršesni, ne
gu pagarsėjusia Hoosick Falls’o inci
dentas”.

“Naujienos” mano, kad su 
epidemiška šmeižimų pa
vietre reikia kovot. “Ta 
mūsų spaudos dalis, kuri tu
ri bent kibirkštį doros, turi 
tarti savo žodį”.

Socijalistų spauda sutar-

PRISIPAŽINO.
Varšavos dienraštis 

niec Poranny” cituoja Lon
dono “Times” ir nurodo, jog 
pagaliaus ir anglų politikai 
pasako teisybę, kodėl jie įsi
kišo šion karėn.

Ligišiol anglų politikai 
dėjosi žmoniškumo ir kultū
ros užtarėjais. Jie, girdi, 
ir karėn įėjo, norėdami ap
ginti nuskriaustos Belgijos 
teises.

“Times” turi drąsos pasa
kyti tikrą teisybę. Jeigu 
Vokietija ir nebūtų sulau
žiusi Belgijos neutraliteto, 
Anglija visviena būtų ka
riavusi, nes to reikalauja 
jos interesai. Jai svarbu y- 
ra prašalinti vis augančią 
konkurenciją iš vokiečių ka
pitalistų pusės.

“Go-

riaus keliniu kišenius su
tilps. Socijalistų priešai ti
kėjos išnaikinti mūsų judė
jimą, bet apsigavo: privertė 
mus būt draugiškesniais 
tarp savęs ir gabesniais ko
voj ir męs jau baigiame juos 
išstumt iš visuomeniškos a- 
renos. Pasirodė, kad ne 
vien tik mūsų vadovai atlie
ka užduotį. Visuose mies
tuose subruzdo veikti mūsų 
draugai darbininkai: jie ne 
tik patįs ima laikraščius, o 
išplatino jų tiek tarp publi
kos, kad ir tikėtis nebuvo 
galima. Bet ne vien tik li
teratūrą jie platina, — pra
kalbos rengiamos tiek tan
kiai ir taip daugelyj vietų, 
kad net kalbėtojų neužten
ka. Išsilavino mūsų drau
gai ant vietų ir patįs sako 
gana geras prakalbas, veda 
rimtas diskusijas, gerais ar
gumentais ir faktais suker
ta net didžiausius klerikalų 
ir tautininkų šulus, atvažia
vusius ardyti socijalistų 
darbą.

Socijalistų teatrai, kon
certai ir kiti dailės ir kultū
ros parengimai pilnai paė
mė viršų visur. Su jų teat
rališkom organizacijom jo
kia sriovė negali susilyginti

Jie šelpia Lietuvą dau
giau, degu visos kitos srio
vės, į krūvą sudėtos, ne
žiūrinti kad jų darbui įvai
riausioj kliūtis daromos.

Daug laiko imtų, kol męs 
peržvel gtume savo pasiseki
mus ir sudrutėjimą įvairio-

■ , ■ i
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se srytyse, bet kad męs 
drūti ir solidariški šiame 
laike, tą matome ne tik męs, 
o ir mūsų priešai. Jie atsi
dūrė desperacijoj,jau nemo
ka nė takto laikytis kovoj, 
deda paskutinę savo jiegą 
prieš mus. Kiti mano, jog 
ta aštri ir purvina jų kova 
užkenks mūsų darbui. Da 
labiau ji mus suglaus į krū
vą, da labiau męs pažįsime 
jų silpnybes ir da daugiau 
draugų gausime į savo eiles. 
Mūsų kova jiems niekad 
neišeis ant naudos, nes męs 
duodame miniai tikrą žino
jimą, kas jų bizniui kenkia. 
Gi mūsų priešai juo smar
kiau prieš mus kovoja, tuo 
daugiau mums naudos pada
ro. Jų kovos vaisiais męs 
ir dabar jau galime pasigir
ti, kaip minėjau viršuj.

Šioji gegužinė šventė 
mums turi būt labiausiai 
džiaugsminga, nes esame 
laimėję labai daug. Tik da 
biskį daugiau paspauskime, 
draugai, mūsų priešus' savo 
literatūra, prakalbom, dis
kusijom, debatais ir kitkuo 
ir lietuviai darbininkai A- 
merikoj užkirs kelią viso
kiems mulkintojams ir atsi
kratomiems išnaudotojams. 
Smagu turi būt draugams 
dabar veikt, nes vienybė ir 
broliškas 
žydi. Tik 
jį suardyt, 
menkniekiais tarp 
naminiais ginčeliais, nes tu
rime didelį darbą prieš sa
ve: šviesti liaudį ir ginti ją 
nuo mulkintojų.

Sukruskite da labiau prie 
darbo, draugai! Kas laik
raščius ir knygas platinda
mas, kas prakalbas rengda
mas ar sakydamas, kas į de
batus mūsų priešus užkvies- 
damas ir tt. Būdų yra daug 
ir visi svarbus.

A. Baisus.

ryto į šapą ir klausia: ar 
bus darbo?

Nebus — atkerta jam.
Pikta žmogui pasidaro. 

Kur ėjęs, kur nėjęs, pakliū
va į saliuną. ‘

Tai kaip dar jie galą su 
galu suduria — tikrai nebe
suprantu.

* *
Skundas kunigui Keme

šiui (arba ir Dabužinskui).
Kunigas Slavynas iš Uti

ca, N. Y. sakė prakalbą 
Binghamton, N. Y. ir laike 
prakalbos sukolektuota $15.

Žinot, kam pinigai kliu
vo?

Ogi Lietuvos Šelpimo 
Fondo vietiniam komitetui, 
susidedančiam veik iš soci-

Ką daryt su tuo neblogo- 
nadiežnu kunigu?

* *
Juo Kemėšis labiau 

buojasi ant katalikiškos dir
vos, tuo katalikiškam “Ka
talikui” labiau kinkos dreba.

Tai vis dėl konkurencijos.

dar-

draugiškumas 
nedrįskite 

neužsiimkite 
savęs,

MARGOS MINTJS 
APIE VISKĄ.

Caras galų-gale vistik ap
galėjo “Naujienas”. Priver- 
ė Peterburgą vadinti Pet
rogradu ir gana.

“Naujienos” ilgai nenorė
jo pasiduoti, bet visgi
lay ė.

pasi-

*
S: #

Vyrai prie ginklo! sušuko 
“Keleivis”.

Aš net persigandau, per
skaitęs tą baisiausią antgal- 
vį, bet, sako žmonės, viskas 
gerai, kas gerai užsibaigia.

O viskas užsibaigia para
ginimu rinkti prenumera
torius !

* *
“Kovos” administratorius 

žada patalpinti į jubiliejinį 
numerį pikčerius tų vyrų 
(ir moterų), kurie prisius 
bent penkis skaitytojus.

Dabar sąjungiečiams bus 
keblumo. Bent kas gali pri
kišti: aha, tai tu nori gaut 
skaitytojų, kad tavo pikče- 
ris tilptų... Na jau ne, aš 
tave, vyruti, nereklamuosiu, 
geriau pats 
siu.

dolerinę nusių-

❖
*

X:

socijalistai ga- >>

Nauji telefono 
išradimai.

* *
Norėčiau žinot, ar benŲ__  ... _

keli Lietuvių Socijalistų Są-! Francisco, 
jungos Pildančio Komiteto i 
nariai skaito partijos orga
ną “American Socialist”?

Mano klausimas sykiu y- 
ra ir priminimas.

** *
Mūsų socijalistai perdaug 

paiso, ką rašo Liežuvninkų | 
laikraštis.

Nesuprantu, kam paisyt. 
Juk jisai turi tik nepilnai 
du tūkstančiu skaitytojų.

Žmonės to 
skaito. Tik 
graboriai.

Buvo laikas, kada žmo
nės nė galvoti negalvojo, 
kad jie galėsią kalbėties 
tarp savęs toli viens nuo ki
to būdami kasžin kokiomis 
vielomis (dratomis). Telefo
nai išrasti buvo 1876 m. ir 
greit jie išpynė pasaulį sa
vo vielų tinklais. Viename 
New Yorke 1914 m. jau bu
vo 1 mil. 33 tūkst. aparatų. 
Tačiaus tas išradimas ligi- 
šiol turėjo vieną tik ydą, 
kad juo toli nebuvo galima 
kalbėties; ir jis dėl to var
tojamas buvo tik miestuose 
ir rečiau jau tarp atskirų 
netaip tolimų miestų.

Dabar telefono pirmieji 
išradėjai amerikiečiai A. 
Bell ir T. Vatson, jau žili 
senukai, išgalvojo tokius 
prietaisus, kad ir telefo
nams tolumas per nieką.

Neseniai Amerikoje buvo 
atidengimas tų naujųjų te
lefonų. Abu išradėju pir
mieji kalbėjosi su savim 
naujuoju telefonu — vienas 
iš New Yorko, kitas iš San

laikraščio ne-
saliuninkai ir

*
X:

(iš Kingston)
parapijai

Taigi, greitu laiku telefo
nai, kaipo greitesnis susinė
simo būdas, paims viršų ant 
telegrafų; pirmasis gyvais 
žodžiais ausin kalba ir pats 
klauso, antrasis gi tik ženk
lus atmuša, kuriuos jau pas
kui žodžiais išverčia.

Be to kalbama apie naują 
mokslo stebuklą — bevielį 
telefoną. Kaip dabar yra 
bevielis telegrafas, kuris o- 
ro bangomis perduoda žen
klus, taip bevielis telefonas 
vienu oru iš tam tikro apa
rato galėsiąs paduoti garsus 
ir žodžius. To bevielio te
lefono išradėjas irgi ameri
kietis Giuvet, kuris jau bai
giąs savo darbus ir, kaip 
pranašauja mokslininkai, a- 
merikiečiai greit pradėsią 
gyvu žodžiu kalbėtis su Eu
ropos žmonėmis tuo bevie
liu telefonu.

Petrikonis
buvo artymas
žmogus, Jersey City užmu
šėjai buvo parapijonai...

Per Velykas mūsų katali
kai veik visur skaldė sau 
galvas ir sumokėjo kelis 
tūkstančius dolerių bausmės 
teismuose.

— Tai anarchija, pasilei
dimas — sako socijalistų 
spauda!

— Ne, tai žmogiukai bo- 
vijasi, bile tik jie savo dū
šios nenuodija, “Keleiviu”, 
“Kova” ir “Laisve” — sako 
“Draugas” ir liežUvninkai.

* 
X: • X‘

Toj Massačuzėj greit jau . .
visi į kalbėtojus pavirs, i į11’ peikimo pieno nemaino. 
Žiūriu, ogi jau ir Šidlaus-' Laivyno siekimas ir tohau 
kas, mūsų Fondo kasierius, pasilieka tas-patsj—^pereiti 
sakė pamokslą Worcestery. sąsiaury r,_

* 
X= X:

Bagočius rašė savo “zo-: 
dį”, Antonovas rašė savo. 
“žodį”, dabar koks tai Po
cius parašė savo “žodį”.

Tikras generalis spavie- 
dojimasis.

Čiru-Viru.

Dardanelių daužymai
Sąjungininkų laivy 

gavęs aną dieną gere 
smūgį, nelūkuriaudamas ve 
ėmėsi darbo. Tuoj po tos 
nelaimės laivyno viršinin
kas sušaukė afiecirių pasi
tarimą ir nusprendė nieko 
nelaukiant vėl daužyti Dar
danelų stiproves. Dabarti
niai laivyno nuostoliai, gir-

Amerikos 
vo pipirų nuo “Rankpelnio 
tiktai už tai, kad Lietuvos 
socijalistai nepasirūpino į- 
kurt darbininkiškų draugi
jų nukentėjusiems nuo ka
rės šelpt.

“Liogika”.
♦

* Xs

L.Pruseika jau nebepajie- 
gia prakalbų sakyt. Sako, 
daktarai protestuoja. Gal 
greit ir rašyt uždraus.

Ar nebūtų jau laikas į- 
kurti į otstavką išėjusiems 
kalbėtojams ir literatoriams 
kokią nors ūkę, kaip, padė
kime, Jovarui?

♦* ♦

Aš žiūriu į tuos mūsų 
kriaučius ir stebiuosi.

Dvi dienas nedirba, o tre
čią neva dirba. Ateina iš

, nors reikėtų nu
stoti iki Konstantinopolio 

I dar 12 laivų. Sugadintieji 
! laivai jau sutaisyti. Kovo 
11 d. sąjungininkų laivynas 

1 vėl inėjo sąsiauron, kad pa
baigus darbą kariumenei iš
kelti ant sausumos. Jau 
rašėme, kad vienais laivais 
Dardanelių nepaimsi. Tur
kai, vokiečių aficierių vado
vaujami, atvežė Dardane- 
liuosna apie 150 tūkstančių 
kareivių. Žinovai sako, jog 
norint paimti Dardanelles, 
sąjungininkai turės atvežti 
čion nemažiau 200 tūkstan
čių kareivių. Kariumenė 
jau vežama, kaip rašėme, Iš 
Afrikos. Kai išsodins sau- 
sumon kariumenės gerą ba
rį, tuomet tik' manoma vi-

PRANEŠIMAS LIETUVOS
ŠELPIMO FONDO

REIKALUOSE.
Vilniuje 12(25)11

M. M. Rice-Herman, 
New York.

G. T.! Pasiųstuosius iš 
Lietuvos Šelpimo Fondo M. 
Draugijos Komiteo nario A. 
Bulotos vardu 1100 rub. M. somis jiegomis skinti sau \ • • • . nn 5 . * * • •

1915.

Draugijoje gauta. Tarda
mas už pasitikėjimą Drau
gija Fondo valdybai Drau
gijos Komiteto vardu šir
dingą ačių, išreiškiu jojo 
norą ir tolymesniu laiku 
tarpininkauti aukų išdalini
me tarp nukentėjusių lietu
vių. Atsiųstoji auka tapo 
paskirta Lietuvių Globai 
šelpti mūsų broliams lie
tuviams belaisviams iš 
Prūsų Lietuvos, kurie yra 
pro Vilnių gabenami Rusi
jos gilumon.

Su tikra pagarba,
Dr. Basanavičius,

L. M. dr-jos pirmininkas.
Šį pranešimą kiti laikraš

čiai malonės perspauzdinti.
M. M. Račiutė-Herman.
Liet, šelpimo Fondo sekr. 

New York, April 23,1915.

kelią pirmyn.
BULGARIJOJE.

Bulgarija ima labiau neri- 
mastauti. Kalbama, kad 
netrukus būsianti paskelb
ta visuotinoji mobilizacija. 
Aficieriai jau dabar gavę 
slaptą paliepimą pasiruošti. 
Bulgarų valdžia ir kai-ku- 
rios sriovės pradeda linkti 
sąjungininkų pusėn. Dau
guma jų jau nepasitiki, kad 
Vokietija laimėsianti. Net 
burgalų caras Ferdinandas, 
buvęs ikišiol vokiečių šali
ninkas, linksta vokiečių 
priešininkų pusėn. Minis- 
terių pirmininkas Rodosla- 
vovas tariasi su Malinovu, 
kad jis įeitų ministerių tar
pam Malinovas žinomas y- 
ra kaipo Rusijos šalininkas Z/T •• tlT M,
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Apie šundaktariu trustą.
Pereitame “Laisvės” nu

mery, žinių skyriuje, męs 
plačiai pranešėme apie me
džioklę, kuri tapo surengta 
didžiamjam New Yorke 
ant ponų šundaktarių. Kaip 
žinoma, veik pusė šimto 
tų šundaktarių tapo areš
tuota; vėliaus jie paleista 
po kaucija.

Tyrinėjimai eina jau sa
vo keliu. Laikraščiai pa
duoda vis daugiau smulkme
nų apie stebuklingų dakta
rų veikimų.

George W. Whiteside, 
advokatas daktarų draugi
jos (kuri labiausia prisidė
jo prie susekimo šundakta
rių konspiracijos), tvirtina, 
kad Suvienytose Valstijose 
esąs tų šarlatanų t rus t as, 
kuris kasinėtas išlupa iš 
žmonių kišenių su virš mili
joną dolerių. Vyriausios 
to trusto buveinės yra New 
Yorke ir Chicagoj. Nors 
prieš kelis metus Chicagoj 
taip-pat buvo įtaisyta gene- 
rališka medžioklė ant ste
buklingų daktarų, tačiaus 
tasai trustas taip gajus ir 
taip moka slapstyties, jog ir 
šiandien dar Chicagoj 
knibždėte knibžda nuo pa
našių sukčių. Whiteside sa
ko, jog greitu laiku prasi
dės kriminališka akcija 
prieš visus to trusto vado
vus, bet čia tik kįla abejo
nė, ar patįs tikrieji trusto 
vadovai yra nučiupti? Tie 
vijurkai netaip jau greitai 
užkliūna nž meškerės. Jie 
gudrus.

Šundaktarių trustas ap- 
rezgė savo tinklu visą Ame
riką ir varo labai pelningą 
biznį. Jau dabar paaiškėjo, 
kad nekurie New Yorkiš- 
kiai stebukladariai turėjo 
savo ofisus, biurus ir muzė- 
jus ne tik New Yorke, bet 
ir kituose miestuose. Tūlas 
Šeregon, kuris varė labai 
plačią praktiką New Yorke, 
prieš tūlą laiką buvo gaudo
mas Pittsburghe, bet jam 
kokiu tai būdu pavyko išsi
sukti iš Pittsburgho kilpų.

Kad geriau patraukus pu
blika, New Yorko stebūklin- 
gieji eskulopai tyčia panau
dodavo vardus seniai jau 
mirusių garsiu daktarų ir 
įsteigdavo nabašninkų var
du savo garsiuosius ^‘insti
tutus”. Susekta vienas in

stitutas, ant kurio iškabos 
figūravo vardas daktaro, 
jau prieš dešimtį metų mi
rusio.

Viename šundaktarių ofi
se policija areštavo tikrą 
daktarą, kuris seniau prak
tikavo Jersey City. Nusto
jęs praktikos, tasai dakta
ras pasisiūlęs į tarnus vie
nam stebukladariui. Juodu 
sulygo. Seniui daktarui 
mokėjo po 20 dolerių j sa
vaitę, jisai turėjo lošti rolę 
“profesoriaus” ir gązdinti 
klijentus. Daktaras uždirb
davęs stebūkladariui kokius 
500 dolerių į savaitę, nors 
patsai tegaudavo tik 20 do
lerių algos.

Kaltintojai daktarų šarla
tanų skleidžia prieš plačią 
publiką slaptingos knygos 
lapus. Jie pasakoja, kokiais 
būdais stebukladariai vilio
davo iš vargšų žmonelių pi
nigus.

Stebukladarių ofisuose, 
šalę įvairių medikalikų, bū
davo dar daug įvairių maši
nų. Tos mašinos neturi 
vertės mediciniškai prakti
kai, bet užtat jų buvimas o- 
fise įvarydavo kinkų drebė
jimą baugščiam ligoniui.

Už elektrišką masažą do
ras daktaras ima kokį dole
rį, daugiausia jau du dole
riu, o stebūklariai lupdavo 
už tai nuo nepatyrusių žmo
gelių po 20 — 30 — 50 do
leriu.

Apie tai, kad įvairių “e- 
leksirų”, “balsamų” ir kitų 
“stebuklingų” gyduolių imi
nėti šundaktariai turėjo dė- 
vynes galybes — ir rašyti 
nereikia. Tai aišku, kaip 
diena.

Anerbachas, inspektorius 
šios valstijos darbo departa
mento, tyčia pasiuntė iš 
Buffalo j New Yorką vieną 
šundaktariui laišką, nusi- 
skųsdamas savo liga, šun
daktaris tuojaus pareikala
vo iš jo šlapumo. Inspekto
rius pasiuntė jam pūslę su 
arbata. Už kelių dienų atei
na nuo šundaktarių atsaky
mas, kad pasiuntė jas šlapu
mo sergąs baisiai įsisenėju
sia veneriška liga.

Kitą kartą tasai pats in
spektorius pasiuntė vienam 
stebūkladariui arklio šlapu
mo ir gavo atsakymą, jog... 
tai esanti sifilio liga.

Šitie pavyzdžiai parodo, 
kaip drąsiai tie akiplėšos 
mulkindavo svietą. O ne
protingi žmoneliai jų klau
sė...

Žinios iš Lietuvos.
VILNIUS.

Švento Mikalojaus bažny
čioj, per moterų rekolekci
jas, kunigas tarp ko kito pa
sakė šitaip: “kiekviena lie
tuvaitė moteris ar mergai
tė, jeigu nori būti dora ir 
pavyzdinga, tai turi būtinai 
išsirašyti šituos laikraščius: 
“Aušrą”, “Vienybę”, “Viltį”, 
“Spindulį ir dar “Šaltinį, o 
kiti laikraščiai, tai gyvuliški 
ir veda žmogų prie gyvuliš
kumo”. Nieko nelieka 
mums daryti, kaip tik to
kiems kunigams pasakyti— 
dieve atleisk jiems, nes ne
žino, ka daro. 7

GRUZDŽIAI.
Uždarius girtybės įstai

gas Gruzdžiuos girtų nebe
matyti, bet alaus gali gauti 
kiekvienoje triobelėje už 20 
kap. uzbonėlį. Dėl alaus jie 
pinigų nesigaili, bet nuken
tėjusioms nuo karo, tai jie 
neturi pinigų. •

LAĮSIŽS
nyčioj ir seminarijoj padarė 
14 kratų, j ieškodami paslėp
tų valgio sandėlių. Nieko 
nerado, apart bažnytinio vy
no. Seminarijos profesoriai 
turėję daug nemalonumo 
nuo vokiečių. Nuo aplinki
nių gyventojų beveik viską 
atėmę. Iš Seinų miesto iš
vežę visą valgį ir kitus rei
kalingiausius dalykus. Ka
riuomenei išėjus, likusieji

I vokiečiai elgėsi tiesiog bjau
riai: po moterų jekėmis 
j ieškojo, ar neturi pas save 
paslėpusios pinigų, nesigai
lėjo ir žydų.

Seirijuose paėmė apie 
5000 vaikinų, išvežę dauz 
patalų, gyvulių, arklių, ja
vų, mėsos ir kitko. Apielin- 
kėj sudeginę dvarus: Man-

■ kūnų, Sagavos, Ginčonų ir 
kitų. Nuo granatų užmuš
ta miestelio 2 žmonės ir su
deginta 8 namai. Mankunų 
dvare užmušta keliolika 
žmonių.v

Kupiškis.
Valsčiaus vyrijos sueiga 

(sausio mėn.) vėl pakartojo 
jau vasarą padarytą nutari
mą, kad i" po karo būtų už
darytos ant visados Kūpiš- 
kyje visos girtybės įstai
gos. .. . . ♦

Numažino raštininkui al
gą nuo 900 rub. ligi 600 rub. 
Pernai irgi buvo numažinę, 
bet žemiečių viršininkas pa
darė protokolą, kad suma
žinti nereikia. Po protoko
lu buvo pasirašę ir rinkti
niai. Žemiečiu suvažiavi
mas viršininko norą pripa
žino teisingu ir algą paliko 
senąją. Šįmet viršininkas 
irgi sustatė protokolą, bet 
rinktiniai nepasirašė.

VOKIEČIAI SUVAL
KIJOJ.

Vokiečiai, atėję į Seinus, 
užėmė žmonių butus, baž
nyčią paverto į sužeistųjų 
kareivių butą, liuterių kir
kėj ir cerkvėj padarė karo 
sandėlius, žydų Skaloj — li
goninę ir čia laikė nelais- 
vius. Iš vartotojų draugi
jos “Gaspadorius” išnešė 
viską patįs aficieriai, nieko 
už tai nemokėdami. Baž-

MAŽEIKIAI.
Per mūsų stotį pradėjo 

vežti belaisviu vokiečiu ka
reivių ir šiaip prūsų gyven
toju. Tarp jų yra ir lietu
vių. Veža senus ir jaunus, 
net ir merginas. ' Taipogi 
veža ir ginklus, nuo vokie
čių atimtus. Žmonės jais 
labai žingeidauja.

(Iš “L. Ūk-ko”).

LAIVAKORTĖS
į LIETUVĄ ATPIGO

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

Parduodamo laivakartes iš 
Lietuvos ant laivų, kurie plau- 

l kia tiesiog į New York, nekliu
dant karės užimtų marių. Tai
gi kelias visai saugus.

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

CENTRAL
M A N l J F A CT U RIN G DI STRI CT 

BANK

1112 W.35th Street, Chicago, III.

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

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

Mykolas Balucki.

Vyro Medžioklė
Komedija dviejuose aktuose. 

Vertė Bostonietis.

Veikiančios Ypatos:
Valentas Pyšnickis, turtingas mieste

lėnas.
Anele, jo duktė.
Močiute Anelės.
Leonas, ,
Karolius, abu m(,kyklos draugai.
Koste, Anelės tarnaitė.
Blažio jus, miestelėnas.
Leko jus.

Veikimas atsibūna Valento Pyšnickio 
namuose.

AKTAS I.
(Kambarys keturiom durim — vienos vi

dury, vienos iš dešinės ir dvejos 
iš kairės).

Pirmoji scena.
Anelė sėdi prie toileto ir taiso pasirėdymą. 

Koste žiūri per langą.
Anelė. Na ir ka?
Koste. Vėl sugrįžo nuo gatvės kampo ir 

žiūri j mūsų langus — ale kaip žiūri!... 
Tik ir gražus vaikinas.

Anelė. Ar tau jis patinka?
Koste. Baisiai myliu brunetus. ()• panaitė 

kaip?
Anelė. Aš? (Nieko neatsakydama, dar ga

lutinai neapsitaisiusi, eina prie lango ir 
žiūrėdama į gatvę, sako): Taip, tai tas 
pats vaikinas, kuris jau dvi savaitės se
kioja paskui mane, kaip koks šešėlis. 
Jis visur slankioja paskui mane, visur 
aš jį sutinku — teatruose, pasivaikš- 
čiojant, bažnyčioje. Jau tai nebus iš 
netyčių. Iš tų pelų bus ir grūdų. Jo 
akutės taip gražiai kalba...

Koste. Tai jau panaitė ir akis egzami
navo t?

Anelė. Jau nuėjo... (susidūmoja).
Koste (prisiartinusi prie Anelės, širdin

gai). Panaitei būtų buvę smagiau, jei
gu jisai nebūt nuėjęs. Oj, oj, oj! Tas 
brunetas panaitei, kaip matau, gjliai ; 
širdį įstrigo. Bet ką gi pasakys ponas 
Leonas, kaip dažinos?

Anelė. Anava! O kas ponui Leonui gal
voj? Kas jam gali rūpėti, kad mvliu 
ta arba kita kavalierių? 4- 4- €

Koste. Kaip tai nerūpi? Juk jisai į panai
tę įsimylėjęs?

Anelė. Kada įsimylėjo? Jisai ligišiol dar 
neprašė mano rankos. O laiko iki so
čiai turėjo. Jisai tik pasakas pasako
ja, kaip koks nuobradas. Man net gal
va pradeda skaudėti. O žodžio “my
liu” dėlto nepasako ir gana.

Koste. Gal nedrįsta?
Anelė. Kaip tai nedrįsta! Dabar jau jauni 

vaikinai turi ikvalios drąsumo. Leo
nas nenori manęs. Jau aš tyčiA užve- 

I du šneką, kad tik jisai apie meilę užsi-
’ mintų. Jisai tik atsidusta. Aš klau

siu — “ko tamstos širdelė atsiduso?” 
— Jis vėl tyli, kaip žemes pardavęs; aš 
tuoj sakau: “pabusk tamsta”, kartais 
pati padūsauju, užsimisliju. Jau-jau, 
rodos, susipras — o jis nė be, nė me. 
Kartais, kaip šaltu vandeniu apipilu jį 
klausimais, taip kad jau, rodosi, nega
lės išsisukti ir turės prisiegt meilėje. 
Bet tas šelmis, kaip žuvis ima ir išsisu
ka. Žiūrėk jau apie ką kitą šneka. 
Kartais jau aš, paėmus aniuolo kantry
bę, laukiu-laukiu, kuomet gi pasisakys 
mylįs mane. Bet žiūrėk, atsistojo ir 

1 nuėjo prie tėvo kalbėti apie tą politi
ką. Iš to išeina, kad jisai mane nemy
li, o aš negaliu laukti jo iki sūdnos 
dienos. Dėl tos jo meilės aš dar galiu 
likti sena pana. Vieton to susnudėlio 
rasiu šimtą kavalierių. Pamatysi, kad 
rasiu.

Koste. Oi, panaite, dabar su tais vėjais taip 
sunku, kad negali nei apsakyti. Dėl 
šurum-burum, dėl mali-malienės apie 
meilę tai jų gyva bala, bet dėl apsive- 
dimo nėra ir gana.

Anelė. Na, aš dar nesu taip šalta ir prie 
Leono ir nenoriu su juo pasimest, bet 
jeigu užkliučiau kitą, geresnį... tai gal 
būt...

Koste. Žinot ką panaite... Aš jam taip pri
minsiu...

Anelė. Cit. Močiutė ateina. Oi ^dievuliau, 
Dabar jau ji mane privargins.

Antroji scena.
Močiutė (įeina iš kairės pusės. Akiniai ant 

nosies, mezga pančeką, ant galvos 
“čepčikas”).

Močiutė. Labas rytas, mano širdele, labas 
rytas!

Anelė (nenoriai, susiraukusi). Labą rytą 
močiutei (sėdasi nusigrįžusi nuo jos).

Močiutė. Pasėdėsiu čia valandėlę, nes man 
pačiai vienai sėdėti mano kambarėly 
baisiai įkyrėjo. Nieks net neatlanko.

Anelė (į šalį). Ach! Ar ta bobšė neišsi
trenks !

Močiutė (prisiartindama prie jos). Kokią 
istoriją skaitai?
Skaityk garsiai — aš taip myliu.

Anelė (nekantriai). Ach, kokia nuobodi.
Močiutė. Nuobodi? Tai visai neskaityk, aš 

tau geresnę atnešiu. Ar nenorėtum 
pasiskaityti knygutės apie šv. Genovai
tę? Gavau ją nuo tūlos pažįstamos — 
puiki knygutė, nors imk ir praryk...

Anelė (eina prie lango).
Močiutė (žiūrėdama į ją įdomiai). Kaip ji 

vaikščioja, nelyginant kunigaikštytė...
Anelė (pati sau). Jeigu jau jis amžinai 

vaikštinės po langu, tai tegul jį bala...
Močiutė. Ar man ką sakai?
Anelė. Alene! (Įšali). Oi jau ta senė! 
Močiutė (prisiartinusi prię jos, širdingai).

Kodėl gi tu tokia nekantri karvelėli? 
Anelė. Nieko. Man galvą skauda.
Močiutė. Galvą? Oi tu vargdienėle! Tai 

pridėk acto su vandeniu. Nieko geres
nio būti negali. Jei nori, tai tuoj at
nešiu.

Anelė (j šalį). Tikra dievo bausmė su ta 
sene. (Garsiai). Ačiū, močiute, misli- 
ju, jog ir taip pereis. Jau man taip 
kas rytas būna.

Močiutė. Žinai, ka, Aneliuke, mažu tau 
f C 7 '

galvą skauda, kad pervėlai keliesi? Ba 
dabar jūs, panos, labai navatnai gyve
nate. Kada aš buvau tavo amžiaus, tai 
vos ne su gaidžiais keldavau, praus- 
davaus ir šukuodavaus. Ir buvau svei
kutė, kaip ridikas. Ar nenorėtum, rū
tele, kad taip rytoj tave prikelčiau? 
Tai nueitume, ant ankstybųjų mišių! 
Ką? Papoteriautume prie švento An
driejaus, kad tau duotų gerą vyrą.

Anelė (rūsčiai). Ką jūs man vis apie tuos 
jaunikius pasakojat! Nereik man jų. 

Močiutė (nustebusi). Nenori jaunikių? Tai 
gal būsi minyškėlė? Hm! Ir tai ne
blogai, jeigu tokia dievo valia (po va
landėlei, pirštu grasindama, šaiposi), 
Jau aš žinau, radastėle... sakais neno
rinti vyro, nes jau jį turi. Jau tas jau
nas ponas, ką pas mus lankosi, veikiau
sia, nebe priežasties lankosi. N Ol'S se
na, ale suprantu.

(Toliau bus).
..............................  ........................... . „Jggs—=

Visi Svęskim Gegužinę.
__________________ _ (1

Darbininkai! Draugai broliai!
Kurie kenčiame ligšioliai, 
Kurie dirbam prakaituojam 
Dienas, naktis, nesustojam...

Švęskim liuesai savo dieną, —
Per metus tik viso vieną; • ,.
Tegul mato kapitalas,
Kaip galingas proletaras!

Kuodaugiausia šen į talką, 
Susitaikę męs į tvarką 
Eikim, gatvėmis, maršuokim, — 
Žengkim drąsiai — nes’bijokim!

Tegul dreba mūs ėdėjai, <
Kaip audra, kad blaško vėjai; * 
Tegul žino ir numano, 
Kad jiega stipri gyvena!

Ir ką męs galim padaryti, 
Kaip galingi ir kaip tvirti, 
Kad prieš valią jų kovojam, — 
Visi eilėsna sustojam.
Jog minia tokia skaitlinga, 
Jiems baisi, — nes ji galinga, 
Ir nūnai vienybėn stoja, 
Kad drąsiau būtų kovoje.
Mūs spėka kaip aštraus plieno, — 
Jei męs sustosime iš vieno, 
Ir tą parodykime ponams, 
Žiauriems kraugeriams tironams.
Švenčiant dieną — Gegužinę, 
Kad išaus nauja gadyne, 
Ir kad laisve vargus lydi, 
Nes tarp mūs vienybė žydi!

R. Prakeiktasai
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MOTERIMS
NAUJIENOS

sas .
“Laisvės” N33 jau buvo mi-1t . . . .
nėta, kad įvyko du moterų I sunkios. Pavyz-
taikos kongresu — vienas vai skyuuj, kui
Šveicarijoj, o kitas Olandi-, Įniktus apvalo vaikai dir- 
joj. Šveicarijoj moterų kon- ha « ir10 metų amžiaus, 
g/ese dalyvavo socijalistės Kada jie prdukstija žirnių 

J ar pupų baksą, sveriantį 50
svarų, tai turi nunešti i ki
tą dirbtuvės skyrių. Už to
kį darbą gauna į dieną nuo 
10 iki 20 centų.

Moterų darbas irgi baisiai 
sunkus: jos turi virti trūk
tus, pilstyti į biotines ir už- 
ml'ieL!. už tom katorgini v

turis men. laiko į metus, o| ir šiai, pirmiausia pabučia- 
paskui jas kapitalistai išme-, vo kunigėliui rankon, o pa- 
ta ant gatvės.Darbo sąlygos skui išsiėmė iš kišeniaus pi-

gfesc dalyvavo 
moterįs, o Ola 
kongresą buržujės moterįs. 
Buvo manyta, kad į Olan
dijos kongresą suvažiuos 
keli šimtai moterų, pasikal
bės taip savęs, parašys ka
riaujančiam šalim prašy
mus, kad paliautą kariavę ir 
viskas bus gerai.

Bet išėjo visai kitaip. Gar- ; 
laivis “Nordam”, am kurio
išvažiavo iš Amerikos 50 de- c;as*
legačių, į laiką nepribuvo ir 
dar nežiną, kur randasi. Vo-

i savaitę už 66 darbo valaų- 
. Bet kapitalistams ir to 

dar neužtenka... V.

vo delegates perleisti per 
rubezių, o Didž. Britanijos 
valdžia sumažino skaitlių 
delegačių šešis sykius ma
žiau, negu buvo išrinkta.Bet i 
ir tos dar nepribuvo į Olan
diją, nors jau paskirtoji die
na kongreso atidarymui nic 
praėjo. Ar jos pribus, tai i merginų, 
nežinia. i butės’ ’

Šveicarijos delegatės at
siuntė “kongresui” sekan
čią telegramą:

“Mums užkenkė atvažiuo
ti į kongresą”.

Matomai, Vokietijos 
valdžia atsisakė .Šveicarijos

ATHOL, MASS.

delegates perleisti per savo jv'sitampom. 
r u bezių.

Prancūzės išsyk atsisakė 
dalyvauti tame kongrese.

Pakol kas, tai tame kong
rese dalyvauja tik komisija, 
į kurią įeina keturios ame- 
rikonės, keturios vokietės, 
dvi anglės, dvi švedės ir dvi 
moterįs iš Austro-Vengri
jos. Ar į tą kongresą pri
bus daugiau moterų—neži
nia.

Kiek tai buvo triukšmo, 
kiek tai rašymo apie tą kon
gresą, bet dabar išėjo visai 
atbulai—prisiėjo kongresą 
atidengti, o delegačių nėra.

Bet nėra ko nei stebėtis. 
Buržuazija visuomet moka 
šaukti; moka iš balanos ve
žimą priskaldyti. Buržua
zija visuomet savo darbus į 
padanges iškelia, nors jie 
jokios vertės neturi. Bet 
užtai anie darbininkiškus

Mūs.i mieste yra apie 300 
Literų, jų tarpe apie 150 

. Turime “šv. bo- 
’ draugystę. Nors 

draugystė jauna ir neturtin
ga, bei kas metai duodame 
ant bažnyčios nuo 50 iki 100 
doleriu. Taipgi nepamirš
tam užpirkti šventų mišių. 
Bet kada narei reikia išmo
kėti pašelpa, tai ir už kasų

pie Šveicarijoj atsibuvusi 
moterų kongresą irgi tyli.

Gubernatorius nepralei
do vergiško įstatymo.

Jau buvo “Laisvėj” mi
nėta, kad New Yorko val
stijos legislatūra priėmė į- 
statymą, daleidžiantį mote
rims konservų dirbtuvėse 
dirbti 72 valandas Į savaitę. 
Po tuo įstatymu turėjo pa
sirašyti gubernatorius. Bet

: didelės peštynės, tuomet pa- 
I šaukiam dvasiška tėveli ir 
jis tą viską išriša labai pa
sekmingai.

Kurios narės skaito “Lai
svę”, “Keleivį” ir “Kovą” ir 
suserga, tai neiname jų lan
kyti, nes į bedieviškus na
mus negalima eiti. Agituo
jame kaip drūtos, kad visos 
moterįs nelaikytų bedievių 
ant būrdo, neitu ant ,soci- 
jalistų parengtų prakalbų, 
i mtru ir tt. Jeigu mūsų 

' draugystės narė nueina ant 
socijanstų parengtų prakal
bu ai- balių be daleidimo ku
nigėlio, tai tuojaus po baus
me papuola. Nors, supran
tama, tai labai retai atsitin
ka, nes visos -pildo discipli
na, v

Kada Brooklyno kriaučiai 
streikavo ir atsišaukė aukų, 
tai męs tiems “išdykėliams” 
nei Vieno cento nenusiim
tom. Bet ant tos intencijos 
surinkom 18 doleriu ir nu- 
siuntėm į Philadelphiją dva
siškam tėveliui,prašydamos,

augščiausio laipsnio dovana, 
kokia suteikiama atsižymė
jusiems aficieriams ir karei
viams.nigų ir pradėjo kunigėliui 

metyti. Bet bemesdamas 
dolerį, sudavė į lempą, lem
pa pavirto ir apliejo kuni
gėlio drabužius. Kunigėlis 
tik nusišypsojo ir nieko ne
atsakė. Reiškia, ir kunigė
lis geriau myli girtuoklius, 
negu socijalistus. >

Buvom sumanę išardyti 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystę. Nors dirbome | 
is visą pajiegų, bet nepavy-' mažus kūdikius ir eina dirb- 
ko ta darbą atlikti. Dar ne
kurtos mūsų draugystės nu

Baisus atsitikimas.
Šiomis dienomis New 

Yorke buvo gaisras ir sude
gė penkių metų amžiaus li
gotas kūdikis. Šis atsitiki
mas aiškiai parodo, kaip 
darbihinkai gyvena ir koks 
jų šeimynų likimas. Tėvas 
sudegusio vaiko ligonbuti 
gub’. Motina palieka namie

tuvėn dirbti. Kūdikiai iš
eina iš stubos ir žaidžia ant

117 kuopos, bet kunigėliui 
bepus visos atsisakė. Tie
sa, nekurios prigulėjo per 7 
metus ir per visą laiką mo
kėjo mokestis, bet kad ku
nigėlis liepia, tai reikia at-j Kada iėio i kambarį poli- 
sisakyti. ’ -----

Kaip matot, tai
jamės l_ _ __  ?
bedieviški laikraščiai nuola-; į 
tos šaukia, būk męs nieko. nedasinrotėjo langą išmušti 
neveikiam. , , ir šaukti pap'elbos.

Venciuse. | Q kieks tokiu šeimvnn yra, 
kuriu kūdikiai panašiai 
vena?...

darę. Kada kilo tame name 
o-oi’aras. tai visi vaikai buvo 
išbėgę ant latves. o nelai-

ris buvo uždai

ei ja ir gaisrininkai, tai kū- 
darbuo- (Ukį ppclo apdegusi prie lan- 

nenuilstančiai, bet gOt Matomai, vargšas, ėjo 
——-—...----- 'prie lango, bet nepajiegė ar

neveikiam.

CHELSEA, MASS.
Jau keli metai, kaip čia 

gyvuoja Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystė. Pir
miau ši draugystė vadinosi 
Lietuvos Sūnų ir nepriėmė 
moterų, bet paskui buvo re
formuota. Nuo to laiko 
prie draugystės prisidėjo 
nemažas skaitlius moterų ir 
merginų. Tik reikia paste
bėti, kad mūsų vyrai — tai

pradeda tokias mokestis į- 
vesti, kurių ir patįs neįsten
gia užsimokėti, bet reika
lauja, kad moterįs užsimo-

balandžio parengė balių ir 
nutarė, kad visi nariai po ! 
dolerį užsimokėtų, nepai
sant į tai, ar jie eis į balių, 
ar namie bus.

Ar tai protingas nutari
mas? Rengti balių ir pri
versti kiekvieną narį po do
lerį mokėti. Į ką tai pana-
šu ?

šėtonas.

SCRANTON, PA.
12 d. balandžio merginų 

“Živilės” ratelis parengė va-1 
karą. Antru sykiu atkarto
jo veikalėlį “Vyšnių žydėji-' 
mo šventė” ir sudainavo ke- 
liatą dainelių. Nors dainos 
jau keliatą sykių dainuotos,

kad jis išsiųstų Mexikos ku-|bet savo vertę turi ir publi-
rugeliams, kuriuos bedieviai 
pradėjo kankinti.

Dabar kunigėlis žada par
traukti “atpuskavų” rąžan
čių nuo popiežiaus Benedik
to XV. Tai mūsų draugys
te darbuojasi, kad surinkus 
daugiau kostumerių. Be
dieviai sako, būk tuos rą
žančius ant Salem St. Bos
tone žydeliai dirbą, bet tai 
bedievių išmislas. Kunigė
lis mūs neapgaus.

>1 savo susirinkimus vyrų 
neįsileidžiam apart kunigė
lio, nes jis mums pasako to
kiu dalykui, kurių prie vyrų 
viešai nesako. Sykį kaip 
pradėjo pasakoti, kaip pra
dėjo graudinti, tai pir
miausiai jis pats pradėjo 
/.'‘•kti, o jau paskui ir męs 
visos sušukom: u-u-u! Tiek 
ašarų išliejom, kad net salės

ką užganėdino. Lošimas ir
gi nusisekė.

Kuopietis.

gy-

NAUJOS POROS.
Drg. K. Lapukaitis, narys 

52 kuopos New Yorke, ap
sivedė su drg. Vosyliūte.

Vestuves buvo civiliškos. 
Laimingos kloties jaunajai 
porai.

Draugas.

L. M. P. S. A. IŠLEIST * 
KNYGELE “MOTERIS’ 

ir jos ekonominis pa
dėjimas.
Įtalpa:

I. Perversmas moterie* 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijini 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų aid 
ėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 AmsieĮ Boul, 
Arverne, L. I. N. 1

Siųskit pinigus į

LIETUVĄ

KORESPONDENCIJOS
draugijoms apvaikščioti 
Pirmą Gegužės. Literatū
ra nutarta platinti visų so

ai: “Kovos
Keleivio”, “

”, “Laisvės 
Naujienų” i

NEWARK, N. J. 
Krikščioniška artimo 

meile! 
(Pabaiga).

Dabar visas darbas 
normališkomis

či na 
vėžėmis.

Kad plačiaus paskleidus 
tarp žmonių - krikščionišką 
artimo meilę, naujas kun. J. 
D. paėmė vesti satyros sky
rių “Drauge” — “Pasikalbė
jimas Kaulo su Kaziu” ir ta
me skyriuje kas, kas, o jau 
socijalistai, tai gauna dau
giau, negu jie gali 
Pasirašo slapyvardžiu 
da”. Mat dvasiškam

pustynę, nepalikdamas ak
mens ant akmens, palikda
mas milijonus nelaimingų 
našlių ir našlaičių po grynu 
dangum, šalčiausiam žiemos 
laike, ir p statė į badu mir
štančiai mies.

* Kalbėtojum bus “Kelei
vio” redaktorius St. Michel- 
sonas. Laisvės choras, ve
damas Simanavičiaus, iš 
Cambridge, Mass., dainuos 
darbininkiškas dainas. Ceis-

nuryti, 
“liū
tė vu i

Kun. . ubužinskis - Dūda 
yra dvasiškas tėvas ir gerai 
žino dievo Maižiui duotą 
prisakymą “Neužmušk”, bet 
jis visai ant to nepaiso, jis 
spjauna ant to dievo prisa
kymo, organizuoja sau mili
tarizmą.

Julius V. Sweet ra.

BOSTONO CHRONIKA.

šiai publikos.
** *

So. Bostono ii’ apielinkės 
visuomenė laukia viešnios 
•’Živilės” pasirodant scenoj, 
nes dar tokie dideli veikalai, 
kaip “Živilė” šį sezoną ne
buvo statomi, ir tikiuos, kad 
negreitai vėl teks pamatyti.

vardą ir pavardę po tais 
šmeižimais, kuriais apžeg- 
noja jam nepatinkančius 
žmones.

krikščioniški idealai yra iš
platinti su kardu ir ugnim,

Dūda sutverė 
na. Apie šr

warko lietuviai, kada kun. 
Dabužinskis - Dūda parašė 
septynių špaltų straipsni

Ju-“ Drauge
liaus V. Sweetros Marmalie-
nė” ir tame savo ilgame

melagingai pasigyrė, būk 
jis, kalbėdamas viešam pa
rapijos susirinkime 14 d.

rę ir militarizmą ir išnešė 
protesto rezoliuciją prieš 
karę ir militalizmą su auto- 
k”atija ’ priešakyj. Nors 
Ncwarko visuomenė ir labai 
gerai žino, kad tame susi
rinkime nei protestai, nei 
rezoliucijos nebuvo priimtos 
ir absoliutiškai nieko pana
šaus oficijališkai nebuvo1 pa
daryta, bet kun. Dabužins
kis - Dūda buvo gana drą
sus tą bjaurią melagystę 
tvirtinti. Na, gerai! Tegul

prieš
kare ir militarizmą! Bet 
prieš kokį militarizmą jis 
protestavo? Juk męs labai 
gerai žinom, kad militariz
mas, kokios tautos jis nebū
tų, turi vieną ir tą patį tiks
lą, vienu ir tuo pačiu keliu 
žengia vesdamas žmoniją į 
amžiną prapultį, į kruvi- 
niausį barbarizmą. Dabar 
suprask! Kun. Dabužins- 
kis-Dūda 14 d. vasario, 1914 
m., spjaudydamas protesta
vo prieš karę ir kares gim
dantį militarizmą, o šį metą, 
5 d. balandžio, toj pačioj 
svetainėj, atsistojęs prieš 
tuos pačius žmones, giria ir 
tveria tą patį lietuvišką 
“Vyčių? militarizmą, prieš 
kurį pereitą metą spjaudė 
ir protestavo! Ar tai ne 
hipokritas? Kur gi liogi-

šalėję atsibuvo “Bostono 
Lietuvių dr-jų Sąryšio kon
ferencija. Delegatų dalyva
vo 12 nuo 8 organizacijų. 
Priimta nauja konstitucija, 
kuri bus pasiųsta visoms 
draugijoms bei kuopoms. 
Konferencija užbaigta grei
tai, nes nebuvo daug delega
tų iš priežasties nežinojimo 
kada Ims konferencija.

♦• * *

S., gegužės 8 d. Lietuvių Sa-

Tikietus galima gauti 
“Keleivio” redakcijoj.

Patartina nusipirkti iš 
anksto, nes gali nelikti, 
daugiams kaip pusė jau'iš-

Mikolas Stalioris.

Bostone atsibuvo D. L. K. 
Keistučio dr-jos prakalbos.:

WORCESTER, MASS.
Jau šeši mėnesiai praslin

ko, kaip čia 10 įvairių drau
gysčių sutvėrė tam tikra ko- 
mitetą rinkimui aukų nu
kęri tėjusiems Lietuvoj nuo 
1 arės. Komitetas susideda

Bostono. Daugiausia aiški- !s 10 >1’^ lr Jis gPinasl 
no apie gerus vnšinlnkusl u‘:nVlal'bu- Komitetas per

■ 4- j i i • i ii’* i ta Ki i k miesto valdyboj, kad lietu-L; ■ 
viai privalą balsuoti už ge-' /■ (
rus kandidatus ir tt. Gaila 
kad tas ponas nepasakė, ko 
kie tie “gerieji” kandidatai i

Antras kalbėjo p. Adoma
vičius — vietinis, šis kal
bėtojas visai skyrėsi nuo 
pirmojo. Perbėgo draugijų 
reikalingumą, užsiminė ir 
apie badaujančius brolius 
Lietuvoje, tarp kitko pasa
kė: “Amerikoje yra tris lie
tuvių sriovės, būtent: kata
likų, socijalistų ir tautinin
kų; socijalistai renka aukas 
išsijuosę, katalikai irgi ne
pasiduoda, nes jų dauginus 
yra, bet mūsų tautinikėliai 
keršija kitiems, kad visuo
menė nešoko pagal j u du-

Turiu pasakyti, kad p. A- 
domavičius pasakė teisybę 
prieš susirinkusią publiką,1 
nors pats yra tautininku 
Bravo, vyras už tai!

Kvietė rašytis prie 
jos.

Laisvės choras iš Cam
bridge puikiai padainavo. 
Ona Višniauskiutė pasakė 
daugybę eilių. Lietuviškas 
benas gražiai pagrajino ke
lintą, kavalkų.

Teko patirti, ka 
draugystės prisirašė 
tas naujų narių.

♦* *

yra surengęs kelia- 
elių susirinkimų; 

•buvo surengtas dide
lis koncertas, Į kurį atsilan- 
ikė 1126 žmonės. Apart to 
i buvo ir mažesnių susirinki
mui. Balandžio mėnesy mi
nėtas komitetas surengė fe
rns; publikos atsilankė 550. 
Nors dar atskaita nepada- 

• ryta, bet galima tikėtis, kad 
pelno liks nemažiau, kaip 
$150.

I Taigi mūsų mieste yra su- 
linkta tik L. š. F. apie $800. 

/Tiesa, gal jau ir daugiau 
būtų surinkta, bet pakol vis
kas susitvarkė, tai daug lai- 

1 ko praslinko ir visokią kliū
čių buvo. Labiausia iš komi
teto narių atsižymėjo savo 
pasišventimu šios ypatos: 

•p-le M. Jablcnskiūtė, J. Ka- 
dakauskas, P. A. Jesinskas ir 
kiti.

Kaip teko girdėti, tai ko
mitetas dar mano gegužės 

' mėnesy parengti fėrus. Tai
gi visi vietos ir apielinkių 
lietuviai prie darbo.

Vėliaus pranešiu, kas fe
bams aukavo daugiau—dar
bininkai, ar biznieriai?

Kom narys.

giškas įstatymas likosi at
mestas.

Dabar New Yorko valsti
jos įstatymdaviai galvoja, 
kaip čia tą įstatymą apver
tus kita puse ir vėl pralei
dus. O gal tuomet ir gubm’- 
natorius pasirašys. Ir štai 
tas pats autorius, kuris bu
vo pirmąjį įstatymą sufor
mulavęs ir įnešęs, padarė 
nekuriuos pataisymus ir vėl 
įnešė legislatūron dėl ap
svarstymo. Bet šiuom sy
kiu didžiuma žemojo atsto
vų buto atmetė tą įstatymą. 32 metų bus sūdna diena.

Pasirodo, kad kapitalistai ’ 
trokšte-trokšta moteris iš
naudoti.

Suprantama, jie tuom ne
užsiganėdins ir vėl bandys 
kokiu nors būdu tą savo į- 
statymą pravesti. Juk tai 
būtų gyvenimas privertus 
moteris ir kūdikius dirbti no 

Įtyaitę. Rei-

jog už

Boeijaiistų baisiai neap- 
kenč’am, bet girtuoklius 
burdingierius labai mvlim. 
Ir kur čia tokių nemylėti! 
Jie nėra tokie “skūpųs”, 
kaip socijalistai: tankiai už- 
fundija bačkutę, tai ir męs 
išsi geriam. Apart tą, rtesi- 
gaili kunigėliui duoti. Vie
ną syki pas ex-pirmininkę

MOTERĮS POLICISTeS.
Greitu laiku New Yorko 

valstijos senatas svarstys 
billių apie daleidimą mote
rims būti policistais mieste.1 
New Yorke. Kaip billius 
skamba, moterų policistų 
priėmimas priklausys nuo 
policijos komisijonieriaus. 
Bet moterįs nebus dalei- 
džiamos departmente polici
jos užimti tokių vietų, kur 
jos galėtų “viršininkauti” 
ant vyrų.'

Reiškia, vyrai visgi mote
rų bijo ir gana.

Moteris išrinkta miesto ma
joru.

Warren, Ill.—21 d. balan
džio buvo rinkimai miesto 
vMdininkų. Miesto majoru 
išrinkta moteris A. Kan- 
field, 74 metų amžiaus. Tai 
dar pirmas Illinois valstijoj 
atsitikimas, kad moteris 
išrinkta miesto majoru.

Moteris orlaivininke gavo 
Jurgio kryžių.

Moteris orlaivininke M. 
Korpiva atsižymėjo savo ne
paprasta drąsa lekiodama

per '

Agentūrą
Patarnavimas

kuoteisingiausias.

Persiuntimas 
užtikrintas.

Visuomet adresuokit 
šitaip:

“Laisve”
183 Roebling St.

BROOKLYN, N. Y

mas, ir taktika? Kaip ari
stokratas pirštinaites maus
to ant pirštų, taip kun. Do- 
bužinskis - Dūda savo sąži
nę, gaudydamas dolerius, 
dėsto tai į rankovę, tai Į ki
šenių, tai į čebato aulą ir ki
tur, bile tik mato, kad tuo- 
mi gali apmulkinti nemąs
tantiems žmonėms akis. '

Čia jau aklas galėtų su
prast, kad jis yra mulkin
tojas ir saumylys. Jo sąži
nė daleidžia daryti bile ką, 
jeigu tik mato, kad tuomi 
galės žmones apmulkinti.

Gerbiamieji Ncwarko lie
tuviai! Jūs aiškiai matot 
jo dviveidę, bjaurią politiką. 
Kun. Dabužinskas - Dūda 
vieną dieną spjaudo ir pro
testuoja dėl biznio ant mili- 
tarizmo, o kitą dieną garbi
na, giria ir organizuoja tą 
patį militarizmą, uždengda
mas nuo tamsių žmonių a- 
kių baisius, bjaurius, kruvi
nus, kriminališkus milita- 
rizmo darbus Europoje. Jis 
organizuoja' “Vyčių” milita
rizmą, neparodydamas žmo
nėms, kad militarizmas mū-

BINGHAMTON, N. Y.
Balandžio 19 d. buvo pa- 

apijonų prakalbos. Kalbė- 
kėlia- tojum buvo kunigas Slavy- 

nas iš Utica, N. Y. Kalbėjo 
žmogus apie viską. Sakė, 

• jog neišmintinga, kad Ame-
Tą pačią dieną, vakare, rikes lietuviai įsteigė net 3 

oobažnytinėj salėj, Sc. Bos- fondus Lietuvai šelpti, kad 
tone, buvo keno tai prakal- nedirba išvieno. Vienok tie 
bos, kur kalbėjo “Draugo” visi fondai esą geri ir visi 
redaktorius kunigas Kerne- pinigus pasiunčia Lietuvon, 
šis. Kun. Kemešio kalba Kadangi binghamtonieciai 
skiriasi nuo kitų kunigėlių jau nuo seniaus darbuojasi 
tik tame, jog jis prisipažįs- dėl Lietuvos šelpimo Fondo, 

katalikai, esą'tad kunigas paragino pa
rinkti aukų,kurios tapo per
duotos vietiniam L. Š. F. ko
mitetui. Surinkta $15.25 
\ ardus aukavusiųjų nutar
ta pagarsinti “Laisvėje”.

Laikraščius sakė rei-

Vienok tie

ta, kad jie, 
daug slobnesni už socijalis- 
tus. Sako: “socijalistai ar
ba, jų laikraščiai, turi apie 
30 tūkstančių skaitytojų, o 
mūsų katalikų — apie 20 
tūkstančių. Pasirodo, kad 
socijalistai yra daug darbš- kia skaityti visokius, tiktai 
tesni ir sugebia, kai)) pa- visados su kritika. Ir jis 
sekmingiaus platinti litera- skaitąs visus, net ir “Šakę”, 
turą”. Kalbėjo neužsipul- Nupeikė lietuvius socijalis- 
damas ant ( socijalistų, bet 
tautininkams užvažiavo ge
rai, kad tautininkai neturė
dami jokių principų ir ne- 
vesdami žmonijos prie ge
resnės gadynės, kunigams 
katalikybę trukdo varyti 
pirmyn. “Socijalistai sako, 
kad nori padaryti rojų pnt 
žemės, o kunigai dangui”. 
Čia tai ir nurodė Kemėšis, 
kad tautininkai esą nereika
lingi tarpe lietuviškos vi
suomenės.

tus, ot, vokiečiai, tai. all- 
right esą. Lietuviai nieko - 
daugiau nežiną, kaip tik ti
kėjimą niekinti. Paimk, sa
ko, laikraštį ir kuriame rasi 
užgauliojimus tikėjimo, tai 
žinok, kad tas laikraštis lie
tuviškų socijalistų".

Gal būt teisybę kunigas ir 
sako. Juk mūsų tautiški 
laikraščiai, kurie pirmiau^ 
būdavo bedieviški, dabarį ei
na išvien su klerikalais 
prieš sccijalistiis, o socijalis
tai veda kovą su klerikalais. 
Na... tas ir "bedieviška—tikę-
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EAST ARLINGTON, VT.buvo pra-

Be-
to

Bet vė-

Jis

*

parengti

Su-

Kur čia liogiką, kur nuosek

lu i-

Ka-

Dobilelis.

$

be-

-

DARBAI

Vienas iš tarpo.

LEDFORD, ILL.

Kunigas sakėsi pripažįs
tąs ir socijalizmą geru daikv 
tu, bet tik teorijoje, o prak
tikoje, sako, neįvykdomas.

va plati, tik reikia' darbuo
tis.

Kuopų 
kaip įma-

t

mė- 
25c. 
visi

MONTELLO, MASS.
Atsakymas Naujam Kores-

i®

AMSTERDAM, N. Y.
Velykų ryte prisirinko į 

bažnyčią gana daug žmonių.

Na,

Sirvydo 
ir ėmė 
(tik ne

kiečiu, francūzu ir kitu.4. 7 U V

sako:
“Francijoj visi išvien,

atmetė

-

i

Po susirinkimui S. Bar- 
skaitė paskaitą. 

Disku- 
“Ar streikai darbi- 

atneša

BardzeviČiu ir K. B. 
minską išrinko delegatais į 
L.S.S. VII rajono konferen
ciją, kuri įvyks Scranton,

Franklin, Mass. — Pasta
ruoju laiku darbai pradėjo 
geriau eitį ypatingai audi-

K. Baltrunaitė. Ji apsiėmė 
mokinti anglų kalbos be jo
kio atlyginimo.

Bevelis.

ryba” urf%iatum, kąd prasi
šalintų ?

Kunst Albers.

i

RUMFORD, ME.
10 d. balandžio vietos L. 

Š. F. komitetas surengė va
karą. Buvo sulošta veikalas 

Ypač keistai 'kunigas su-1 “Kvailą supras, aklą pa- 
pranta socijalistų lygybę.’žins”. Aktoriai savo roles 
Sako, kada dirbtuvės perei- ’atliko gerai. Po lošimui bu
tų į visuomenės rankas, tad vo šokiai ir lėkiojanti krasa 
visuomenė—darbininkai da- su dovanomis. E. Mataitė 
lintųsi lygiai visais išdirb- laimėjo žiedą, o J. Lobeįkis 
tais produktais,© paskui vie- —laikraštį.
nas tuojaus viską suvarto- Nors plakatuose buvogar-Nors plakatuose buvogar- 
tų arba pragertų, o kitas čė- sinta, kad visas pelnas bus 
dytų ii’ vėl būtų nelygybė. ""1'’"^'1' T 
Jeigu kunigas tiek su
pranta apie socijalizmą, tai 
jam ir atrodo neįvykdomas.

Buolio Sūnus.

PHILADELPHIA, PA.
18 d. balandžio buvo pra

kalbos, kurias surengė vie-1 
tos komitetas rinkimo aukų 
nukentėjusiems Lietuvoj 
nuo karės. Pirmas kalbėjo j 
ponas J. Gaigalas. Nieko 
ypatingo nepasakė; jis mo
ka tik .vienus prieš kitus 
kurstyti. Gaila, kad toks 
žmogus, kaip Gaigalas ir 
ant steičiaus eina su savo 
prakalba. Antras kalbėjo 
J. B. Smelstori-us' ir nurodė 
gana daug svarbių dalykų.*“Keleivį 
Trečias kalbėjo J. Stasiule- ,žmones 
vičius. <” 
čą jr kitus, kurie rinko au
kas, o paskui iškoliojo Ame
rikos lietuvius. Taipgi pa
sakė, kad lietuviai apsižiū
rėtų duodami aukas, kad pa
skui jų vėl neiškoliotų.

Žmonių buvo apie 
Aukų surinkta $5.95.

paskirtas L. Š. F., bet žmo- 
■nių susirinko mažai, tokiu 
būdu ir pelno liko tik $13.00.

Šv. Roko draugystė sve
tainę davė už dyką ir iš sa
vo iždo paaukavo $25.00; F. 
.Sparvelis aukavo $1.25. Vi- 
įso labo yra $39.25. Visos 
aukos nusiųstos L. Š. F.

TORRINGTON, CONN.
10 d. balandžio mūsų mie

stelin atvyko kunigas Gri
kis, su tikslu pasipelnyti nuo 
ištikimų avelių. Kada tas 
aveles apkirpo, tai tuomet 
pasakė “graudingą” paniek
sią. Pradėjo pasakoti'apie 
dievą, bet tuojaus griebėsi 
keikti socijalistus, “Laisvę”,

. (žmones kurstyti prieš tuos, 
Jis priminė apie Y- kurie skaito darbininkiškus 

__  .. . ■ laikraščius ir tt. Žmonės 
susirinko bažnyčion ir manė 
ką nors naudingo išgirsti, 
bet išgirdo plūdimus.

Bažnyčioj buvęs.

ISO. LONG ISLAND CITY, N.Y.
Pastaruoju laiku pažan

gesnieji lietuviai pradėjo 
! darbuotis ant • visuomeniš- 

;sa‘ kos dirvos: parengė keliatą 
į Prikalbu ir dar žada pa- 
rengti koncertą su prakal- 

nu" i bomis. Pelną skirs nuken- 
> tėjusiems Lietuvoj nuo ka- 

&e"|rės. Taipgi pradėjo platin
tis darbininkiški laikraščiai. 
Tas viskas mūsų katalikus

' *
S. L. A. 170 

vo susirinkime 
landžio nutarė 
rus ir balių sušelpi m ui 
kentėjusių Lietuvoj nuo 
rėš. Kerai atsibus 8 d. 
gūžės F. L. Kliubo name 
4647 Melrose St. Taipgi is 
rinko žmones, kurie renka l]a[jaį sujudino ir jie kreipėsi 
aukas tiems lerams. Dabar ’ o „„„aKao
jau simųk a jvainų daiktų-kov.u su apšvietį. 
vertes $40.00. Įžanga bus - -
tik 10ę.

Ex-Kryžiokas.

pas kun. Miluką • pagelbos 
.Iš Milu

ko štabo pribuvo du nariu ir 
pradėjo tyrinėti, kas čia 
daugiausia darbuojasi ant 
visuomeniškos dirvos, 
prantama, kaipo geri katali
kai, tai daugiausia tyrinėjo 
po saliūnus vaikščiodami ir 

Nekurie buvo labai išbadė- į ^gerdaim saitą alų.
ję ir pradėjo alpti. Mat, ku-1 Zingeidu zinotg ar tik ne- 
nigėlis liepė pasninkauti, o mano tų veikėjų admims- 
žmoneliai, pildydami kuni- tratyviškai issiųsti į Sibirą ? 
gelio valią, taip savo jiegas l>anasiai elgiasi rusų val- 
nusilpnina, kad net alpti 
pradeda. .

NEW HAVEN, CONN.
Mūsų tautiečiai savo dar-: 

bais jau pradeda net katali
kus aplenkti. Neužtenka toj 
kad jie keikia socijalistus iri 
visur stengiasi jiems už
kenkti, bet dabar jau pra- 

. dėjo persekioti ir chorą.1 
Už vis labiausia atsižymi 
choro persekiojimu kar- 
čiamninkas K.M. Jis prade
da atkalbinėti narius,kad jie 
atsisakytų nuo choro ir taip 
toliaūs. Man rodosi choras 
niekam nekenkia, bet priešų 
visgi atsiranda ir nori jam 
užkenkti.

Gėda taip elgtis.
W. B. Ambotas.

Draugai, kurie pirmiau 
veikėte, nenusigąskite tų ty
rinėjimų, bet varykite savo 
darbą pirmyn. Į-Sibirą ne
išsiūs, v

DETROIT, MICH. ’
Aš čia noriu paduoti pa

lyginimą, kaip L. S. S. 116 
(kuopa stovėjo būdama 
viena ir kaip dabar stovi, 
kuomet po persiskyrimo vėl 
susivienyjo. Aš manau, kad 
tas bus žingeidi! žinoti vi
siems sąjungiečiams, o ypa
tingai tiems, kur randasi 
mieste dvi kuopos.

Pabaigoj 1913 m. L. S. S. 
116 kuopa turėjo narių arti 
80; kasoj buvo arti šimto 
dolerių.

Pradžioje 1914 m., iš prie
žasties mūsų vadovų nesu
sipratimų,kuopa'skilo ir pa- 

'sidarė dvi. Per ištisus me- 
jtus abidvi kuopos parengė 
daugybę prakalbų, supran- 

aiškino apie šį netikusį su-itama, su tuo tikslu, kad pra- 
rėdymą, Europos kares ir t. lenkus viena kitą, 
t. Pertraukose deklamavo1 nariai darbavosi,
A, Bieliauskienė, M. Povilai- nydami, bet kokią naudą tas 
tiene ir F; Bieliauskaitė, 6 darbas atnešė?
metų amžiaus mergaitė. | Pastaruoju laiku, kada a-

PEORIA, ILL.
10 ir 11 d. balandžio L. S. 

S. 112 kuopa parengė pra
kalbas ir balių. Kalbėtojai

metų amžiaus mergaitė. | Pastaruoju laiku, kada a- 
Čia yra susitvėrus šv. My- bidvi kuopos vėl susivienyjo, 

kolo Arkaniuolo draugystė tai narių skaičius siekė 67j 
ir vyčių kuopa. Kada kuo-! kasoj pinigų buvo apie 35 
pa parengė prakalbas, tai 
vyčiai- vaikščiojo gatvėmis 
ir atkalbinėjo žmones neiti 
prakalbų pasiklausyti.

Šv. Mykolo Arkaniuolo

doleriai. O kiek tai buvo 
vaidų, kiek neapykantą! A- 
biejų kuopų draugai neno
rėdavo ant gatvės susitikti.

Tai matot, kokias pasek- 
draugystės nariai labai bijo- mes padaro draugų nesusi- 
si, kad dievulis, perpykęs pratimas, kurie kuopas_skal- 
ant socijalistų, jų nenubaus- do. . Draugai, saugokitės pa
tų. Nejaugi taip dievas ga- našių atsitikimų, nes mūsų 
lėtų pasielgti, kad už soči- priešai iš to džiaugiasi. ; 
jalisttį prasižengimus baus- v 4
tų’savo “viernus” tarnus?

tai pas jį jokios

kunigo gaspadinė su savo1 dinami pirmeiviai tai nuo | Bacevičius. Račkauskas ne
vyru. Peštynės tokios to darbo neatsilikdavo. Da- pribuvo ir kalbėjo Sirvydas 
smarkios buvo, kad net visa bar, kada yra svetainė, gal su Bacevičium. Kadangi 
klebonija žlegėjo. Kunige- geriau pradės darbuotis ant prakalbos buvo garsintos 
lio nebuvo namie. Kada jis visuomeniškos dirvos, 
sugrįžo, tai rado tikrą revo
liuciją.

Ar tik neous bedieviams 
bėda? Gal ir čia bedieviai 
prikūrstė kunigo gaspadinę 
peštis su savo vyru.

. J. Karnauskis.

SCRANTON, PA.
5 d. balandžio J. Š. B. su

rengė vakarą. Buvo suloš
ta veikalėlis “Leibos Nepa
sisekimas”. Veikalėlis silp
nas ir nežingeidus — suside
da veik iš vienų monologų; 

■ be to vietomis, kaip kalboj,

ROYALTON, ILL.
Kunigų vargai.

Prieš Velykas į čia atsi
baladoja koks tai kunig'as taip ir apsiėjimuose; buvo 
Urbonas ir pamatęs, kad čia, “riebiu” kavalku 
yra geras pulkelis avių, su- Į gi veikimas..
manė ir avinyčią statyti. Po 
Velykų atsi baladėj o dar du 
kunigu — iš Herrin, Ill., ir 
iš Harrisburg, Ill. Vienas 
jų laikė mišias ir pasakė, 
būk kun. Urbonas netikęs ir 
kas pas jį atliko išpažintį, 
tai dabar turi eiti net pas 
vyskupą, nes taip prasižen
gė, kad paprasti kunigai ne
gali duoti išrišimo. Supran
tama, išvadino Urboną ir ki
tokiais dvasiškais epitetais. 
Urbonas šmeižiką patraukė 
teisman, bet, rodos, nieko 
nelaimėjo.

Po teismui buvo viešas

♦ *
18 d. balandžio 

kalbos. Kalbėjo 
gočius iš So. Bostono. Kal
bėtojas aiškiai nupiešė dar
bininkų vargus ir tų vargų 
priežastis. Kalba žmonėms 
labai patiko. Klausytojų bu-

Dir-i 7 vai. vakare, o kalbėtojai 
pribuvo' pusė po aštuonių, 
tai publika, belaukdama, la
bai nerimavo? Reikia paste
bėti, kad Sirvydas atvyko 
į Elizabethą apie pietus, Bet 
į svetainę atėjo gana vėlai.

Ant programų buvo pa
ženklinta pirmu kalbėtoju 
dr. Bacevičius, bet į svetai
nę atėjo anksčiau Sirvydas. 
Pirmininkas atsidūrė keb- 
lam padėjime — nežino, ar 
Sirvydą į 
ar laukti Bacevičiaus. Pa
galinus, paėmė pilietišką 
drąsą ir perstatė Sirvydą.

Ant kiek man prisimena, 
tai mūsų mieste Sirvydas 
pirmą sykį kalba, per tai 
dauguma pirmeiviu ėjo pa
siklausytu j o p r akalbų.

Kad parodžius Sirvydo 
liogiką, priverstas esu ci
tuoti nekuriuos jo išsireiš
kimus. Štai jo žodžiai:

“Lietuva naikina vokie-

nyčiose. Lietuvių skaitlius 
irgi didinasi. Metai atgal, 
kuomet aš į čia atvykau; nei 
vieno lietuvio neradau, bet 
dabar jau randasi 15 pavie
nių ir viena šeimyna., Laik
raščių pareina “Laisvė”, 

j” ir “Šakė”. Visi 
lietuviai maž-daug vienodų 
paž’ūrų. Laikui bėgant, gal 

: pradėsime darbuotis ant vi- • 1 t •

CLINTON, IND.
Čia lietuvių randasi apie

70 šeimynų ir dvigubai pa-. “Keleivis 
vienių. Veik visi lietuviai! 
dirba anglių kasyklose. Yra į 
du smuklininku. Reikia pa-!
žymėti, kad ir čia lietuviai SU()I-neniškos dirvos. • z k « i r. i I • / i Ir/i ' ’ i'-k it I r » » t i _“neatsilieka” nuo kitų mies
tų—girtuokliavimas ir peš
tynės eina savo keliu. Nuo 
naujų metų iki šiam laikui 

___ i”'/1- ' apie 8 peštynės.
perstatyti kalbėti, peiliais
- - pjaustė.

vių buvo apie 150 ir laikraš
čių pareidavo apie 5 egz. 
Dabar lietuviu skaičius su
mažėjo veik ant pusės, bet 
laikraščių skaičius labai pa
kilo. Taipgi gyvuoja kelios

K. Urmonas.

Depue, III. — Darbai pas 
mus eina gerai; dirbam pil- ,

! na laiką, bet iš kitur pribu
vus darbo negalima gauti, 
nes yra labai daug vietos 
žmonių be darbo.

Pasitaiko nekurie m s dar
bą gauti, bet už tai mokes- 
ties pakėlimo neprivalo pra
šyti Jeigu tik paprašo, tai 
tuojaus liepia eiti laukan^

Patartina į ŠĮ miestelį ne
važiuoti darbo jieškoti, nes 
tik padauginsite bedarbių 
sDucui. ?, ‘.gu bus reikalin
ga darbininkų, tai pranešiu.

Lietuvos Sūnus.

18 d. balandžio L. S. S. 
122 kuopa parengė prakal
bas. Kalbėjo drg. J.

mitingas, kad išrinkus para- j k^npis iš So. Bostono Kai- 
IrnmitAta- I U.Jitofo lp9t0Jas. aiškino apie bedąr- 

i bių priežastis ir dabartinę 
Europos karę. Žmonių bu
vo nedaug — apie 50 ypatų. 
Merginų buvo tik 3. Kal
bėtojas savo užduotį' atliko 
gana gerai ir klausytojus 
užganėdino.

Dalis, mūsų jaunimo pra
kalbų pasiklausyti neateina, 
bet , praleidžia laiką prie 
bonkos degtinės—tai’-'’ ge
riausios jam prakalbos.

Berželis.

pijos komitetą. Į komitetą 
buvo perstatyta lietuviai, 
lenkai, šlavokai, italai ir 
škotai. Nutarta statyti baž- 
nyčiąrbet visa’nelaimė su 
pinigais. Mat, žmonės jau 
pradeda suprasti tokius biz
nius ir neduoda pinigų. 
Bandė vaikščioti per stubas 
ir kolektuoti, bet įnašai te
surinko.

Viską žinantis.v

E. CHICAGO, IND.
18 d. balandžio L. S. S. 201 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo T. J. Kučinskas. 
Kalbėtojas aiškiai nupiešė 
apie baisenybes dabartinių 
karių ir nurodė priežastis, 
dėlei kurių jos kilo. Kada 
kalbėtojas pradėjo dvasiš
kąją kritikuoti už pritarimą 
karėm, tuomet nekurie ka
talikai pradėjo laukan eiti. 
Po prakalbų buvo klausimų, 
į kuriuos kalbėtojas gerai 
atsakinėjo.

Viskas išėjo labai gerai ir 
publika jokio triukšmo ne
kėlė—kuriems nepatiko, tai 
ramiai išėjo iš svetainės.

Meištu Tamošelis.

DEPUE, ILL.
Neseniai “Laisvėj” tilpo iš 

mūsų miestelio korespon
dencija, kurioj korespon
dentas pasako, būk vietos 
lietuviai daugiau niekuom 
neužsiima, kaip tik kazy- 
romis ir girtuokliavimu. Tas 
netiesa. Vietos lietuviai 
darbuojasi ir ant visuome
niškos dirvos. Štai susitvė
rė S. L. A. 217 kuopa. Da
bar norima sutverti L. S. S. 
kuopą. Keliataš pažanges
nių lietuvių rūpinasi prakal
bų parengimu ir t.t. Tik vi
sa nelaimė, kad čia lietuviu 
mažai, per tai ir veikimas 
nėra taip pasekmingas, kaip 
kitur. Apart to, tie patįs 
veikėjai dirba po 12 vai. į 
parą ir mažai turi liuoso 
laiko dirbti ant visuomeniš
kos dirvos. Daugelis dirba 
naktimis, tai ir į susirinki- 
rąus negali ateiti.

Lietuvos Sūnus.

HAVERHILL, MASS.
19 d. balandžio Lietuvių 

Gedimino Kliubas surengė 
balių su prakalbomis. Kal
bėtojum buvo kviestas Ba
gočius, bet negalėjo pribū
ti. Tuomet buvo užkviestas 
daktaras Mikolaitis iš Law- 
rence’o, bet ir tas pribuvo 
labai vėlai. Tokiu būdu lie
tuvio kalbėtojo ir nebuvo. 
Angliškai kalbėjo miesto 
majoras. Prakalbos buvo 
rengiamos paminėjimui ati
darymo naujos svetainės,ku
ria kliubas pasistatė.

Iki šiol vietos lietuviai 
mažai rūpinosi visuomeniš
kais reikalais ir dauguma 
užsiimdavo kazyromis ir 
girtuokliavimu. Reikia pa- 

tajSįtį W pekurie taip va-

kt reiviai padegioja miestus; 
karė žmonijai neša didžiau
sią blėdį”... Nors vienpu
siškai, pasmerkdamasi vokie
čius, bet nupasakojo karių 
blėdingumą ir iš 
Įima buvo spręsti, 
priešiųgas k arems. 
liaus išėjo visai kit

BINGHAMTON, N. Y.
16 d. balandžio mirė Mi

kolas Jasilionis, o 17 d. ba
landžio tapo palaidotas ant 
slavų kapinių. Laike laido
tuvių J. M. Buchinskas pa
sakė trumpą prakalbėlę. 
Velionis prigulėjo prie Lie
tuvių Kliubo. Laidotuvėse 
dalyvavo kliubo viršininkai 
ir velionio giminės. Kaip 
kliubas gyvuoja, tai dar pir
mas narys mirė.

♦* *
18 d. balandžio buvo

dzeyičius
Buvo ir diskusijų.
suota:
pinkams atneša naudą?” 
Didžiuma balsų pripažinta, 
kad atneša, jeigu tik darbi
ninkai gerai laikosi ir strei
kai atsakančiai vedami.

Patartina diskusantams 
perskaityti knygelę “Kodėl 
streikus pralaimi ir kaip iš
laimėt!?”

♦ * *
19 ■ d. balandžio lietuvių 

parapija surengė prakalbas. 
Kalbėtojum buvo kunigas 
Slavinas. Kalbėtojas sten
gėsi išrišti religijinius klau
simus su pagelba filosofijos, 
bet tas jam nesisekė. Tik 
vieną išsireiškimą pasakė 
gana teisingą: “Jeigu aš bū
čiau ne kunigu, tai gal ir iš
pažinties neičiau”.

*♦ ♦
21 d. balandžio atsibuvo 

prakalbos, kurias parengė 
L. S. S. VII rajonas. Kal
bėjo F. J. Bagočius. Kal
bėtojas aiškino apie socija- 
lizmo mokslą. Apart kit-ko 
pasakė: “Tik kun. sako,būk 
jie viską žiną,'bet žmonės 
pasensta besimokindami ir 
tai mažai težino. Pasauly 
yra tokių dalykų, kad sunku 
juos suprasti”. •

Žmonių buvo apie 150.
. Stiimk-trauk.

ELIZABETH, N. J.
18 d. balandžio S. L. A. 3 

kųona parengė prakalbas. 
Kalbėtojais buvo,, .užkviesti

net 
ir socijalistai, atmetė savo 
partyviškumą, išsižadėjo sa
vo principų (tai 
draugai! — Red.) i 
ginti savo tautą, 
taip, kaip Sirvydas T. M. D. 
turtą! — Red.). Panašiai 
elgiasi ir vokiečiai. Bet mū
sų socijalistai, kurie per vi
są laiką sekė vokiečių soci
jalistus, dabar jau nebeseka 
ir nenori sekti. Jie liekasi 
senoviškai užsibūrę -party- 
viškume”.

Kaip dabar suprasti p. 
Sirvydo liogiką? Pirmiaus 
nurodinėjo 1 ariu blėdingu
mą, o jau dabar išgiria. Pir
miaus vokiečius pasmerkė, o

D. kuopa išrinko aukų rin
kimo komitetą nukentėju
sioms nuo karės, kuris su
rinko apie $100. Pastaruo
ju laiku tapo sutverta “ Ar
lington© Lietuvių Lavinimo
si Ratelis”. Ratelio tikslas 
—šviestis patiems ir lavinti 
kitus. Prie ratelio priklau
so 10 narių. Ratelis jau nu
sisamdę “Forester Hall” 
k a m barius 1 a v i n i m u isi. 
stojimo m ©kęsti es 25c., 
nosiniu mokesčių irgi 
Prie šio ratelio privalo 
vietos lietuviai prisidėti.

Detroit Mich. — Darbai 
pastaruoju laiku daug pasi
gerino. sulyginus su perei
ta žiema. Amatninkai, kaip 
tai: mechanikai, automobi
lių dirbėjai pradeda darbą 
gauti, bet be amato ir nemo
kančių anglų kalbos tūks
tančiais stovi prie dirbtuvių
durų.

Detroito Reporteris.

Westville, Ill.—Darbai vi
sai silpnai eina—dirbame po 
2—3 dienas į savaitę. Dar
bas labai sunku gauti, arba, 
geriau pasakius, reikia už 
pinigus pirkti. Darbo sąly
gos neapsakomai blogos. 
Keliataš metų atgal, darbai 
ėjo labai gerai ir darbo są
lygos buvo geros, bet dabar 
to nėra. Kitokių darbų nė
ra, kaip tik anglių kasyk-

Juozo Sūnus.

-./V

Toliaus sako:
“Lietuviai ir lietuvaitės, 

atvažiavę į Ameriką, užima 
prasčiausias vietas, dirba 
sunkiausius darbus. Žydai 
ir vokiečiai turi geresnius 
darbus ir gauna geresnį at
lyginimą”.

Čia kalbėtojas turi tiesą. 
Bet jis nenori pripažinti,kad 
žydai ir vokiečiai iškovojo 
sau geresnius darbus ir di
desnį atlyginimą per darbi
ninkiškas unijas, per socija
listų partiją. Kalbėtojas sa
ko, kad nereikia susidėti nei 
su žydais, nei su vokiečiais, 
bet-patiems mokintis amato. 
Bet dabar kįla klausimas, 
nuo ko lietuviai išmoks a- 
mato, jeigu jie nesusidės su 
ku 1 tu r i ške s n i ais darbinin
kais? Praktika parodo, kad 
reikia mokintis nuo tu, ku- c z
rie daugiau žio.

Neiškentė neprikišęs soci- 
jalistams B. Montvido. Pa
sakė, kad kairioji spauda 
išauklėja tokius žmones, 
kaip B. Montvidas. ‘ Pripa
žino, kad L. Š. F. nėra vi
suotinas, kaip socijalistai 
saką, bet tik socijalistų. 
Lietuvių Socijalistų Sąjun
gą išvadino žiurkių ir pelių 
sąjunga, nes nieko negalin
ti nuveikti. (Ar dėlto žiur
kių sąjunga, kad “katinas” 
negali pasivogti jos knygų? 
—Red.).

Laike prakalbų visi 
ramiai užsilaikė, bet paskui 
pasipylė daugybė klausimų 
ir kritikos. Kritikuotis ne
buvo galima, nes pirminin
kas publikos pusei varžė tei
ses, o kalbėtojui leido net ir 
pasakas pasakoti, kad tik 
atsikračius nuo diskusantų.

Dr. Bacevičius pasakė, jog 
Lietuva, jo nuomonę, tik 
tuomet, įgysianti autonomi
ją, kuomet carizmo nebū
sią. Tik pepasakė, kaip tą 
carizmą prašalintu Ąr tik 
neparašys jam “Tautos Ta-

Męs, L. M. Dr-stės valdy
ba, buvusiam susirinkime 21 
d. balandžio, visapusiškai 
apsvarstėm tilpusią “L.” N 
21 iš mūsų miesto korespon
denciją ir pripažinom, kad 
“Naujas Korespondentas” 
parašė neteisingai.

N a uja s* K o r e sp o n de n t a s 
sako, būk G. D. Gold vėl 
pradeda lapės uodegą rody
ti. G. D. Gold jokių lapės 
uodegų nerodė ir nerodo.J is 
yra daug pasidarbavęs dėl

si, suteikdamas mokytojus 
be jokio atlyginimo; pats ir
gi mokina be jokio atlygi
nimo ir daug patarnauja 
tiems, kurje nori išsiimti pi
lietiškas popieras. Jis pasi
darbavo ir dėl L. Š. F., agi- 
t u o d a m as s v e t i m ta u č i u s
prie aukavimo. Tik su pa- 
gelba p. Goldo surinkta tar
pe svetimtaučiu aukų apie 
$100.

Patartina N.. K. prisilai
kyti teisybės ir nevartoti 
panašių žodžių, nes męs ga
lim netekti pageidaujamo 
mums žmogaus.

T. M. D. Valdyba:
Pirm. Harry Staupas. 
Ižd. A. Cizauskas. 
Rast. J. J. Webber. 
Fin. rast. F. Jocas. 

\ -----------
Nuo red. — Vardan

šališkumo talpiname T. M. 
D. komiteto atsakymą Nau
jam Korespondentui. Tik 
mums keistai išrodo, kad 
komitetas nieko nesako į 
tuos faktus, kuriuos N. K. 
primetę p. Gold, bet užtvir
tina, būk p. Gold nerudos ir 
ncirodas lapės uodegos.

BcIIows Falls, V t. — Dar
bai pastaruoju laiku eina 
silpnai. Darbo jieškotojams 
nepatariu į čia važiuoti, nes 
darbas negalima gauti.

Ten buvęs.

Cleveland. Ohio. — Pasta
ruoju laiku iš mūsų miesto 
apie darbus jokių žinių ne
simato. . Nekurie turbūt 
mano, kad čia darbai eina 
gerai ir bedarbių nesiranda. 
Bet kuomet arčiau pažvelgi 
į darbininkų padėjimą, tai 
visai ką kitą pamatai. Nors 
automobilių ir spigliuotų 
tvorų dirbtuvės dirba gerai, 
bet bedarbių yra labai daug. 
Kasdien tūkstančiai bedar
bių vaikščioja gatvėmis ir 
j ieško darbo. Pradeda ras
tis taip vadinamų “bomų”; 
yra ir lietuvių. Pirmiau to 
nesigirdėjo. Tar vis be
darbės pasekmės.

Milda.
• -----------------

Elizabeth, N. J. — 19 d. 
balandžio Singerio dirbtu
vėj priėmė 25 darbininkus 
į liejyklos skyrių, bet tuoj 
pasakė, kad juos gabens į 
Stankopol miestą, kur ta 
pati kompanija turi dirbtu-

15 darbininkų atsisakė va
žiuoti. Mat, kįla klausimas, 
kodėl iš svetur gabena dar
bininkus? Ar tik nebus 
darbininkai streiką apskel
bę, ar kitokios kokios nors 
priežastįs.

Kunst Albers.

Youngstown, Ohio. — Pa
staruoju laiku darbai tru
putį geriau pradėjo eiti, bet 
bedarbiui užtektinai yra. Au
tomobilių kompanijos pra
dėjo konkuruoti su karų 
kompanijomis. Dabar auto- 
mobilium veža už penkis 
centus per visą miestą, t. y. 
taip, kaip ir karu. Karų 
kompanijos sako turį dide
lius nuostolius, per tai ir 
spaudžia savo darbininkus.

Kapucino Žentas.

Clinton, Ind. — Čia kito
kių darbų nėra, kaip tik an
glių kasyklos. Darbai eina 
labai silpnai. Nekurios ka- 
svklos nedirba nuo balan
džio men. pereitų metų. Iš 
kitur pribuvus darbo negali
ma gauti. Per tai patariu 
nevažiuoti darbo jįeškotk
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JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule! Ar 

kartais negalėtum mūsų 
“šventablyviams” patarimą 
duoti? Kaip aš patyriau, 
tai tu apie tokius tinksus 
gerai nusimanai.

Mat, brangusis, mūsų 
piemuo smarkiai susirgo ir 
dabar randasi blogam padū
me. Kol turėjo jauną, gra
žią dūšelę, tai fylino fain, 
bet dabar turi ženotą, be
vaikę dūšę, tai... gumbas
sustreikavo.

Ar sykiais tu negalėtum 
mums patart, kokį “pres- 
kripšiną” padaryt? Pa
lauk, palauk dar minutą! 
Dar turiu platesnį paviroži- 
jimą apie tavo pacijentą. 
Klausyk:

Prieš apsirgimą mūsų 
piemuo buvo nuvažiavęs į 
Niagara Falls balas ir Buf
falo pelkes aviu naganvt ir 
nusivaręs į airišių tvartą 
velykinę vilną apkirpo. 6 
rods nepaprastų vailokų bū
ta, nes net 50 sidabrinių 
parsivežė. Tai sakau, kai
po piemuo uždirbo nešlek- 
tai, ar jam, kartais, nepa
kenkė vištų pasnykas?

Rochesterio Bambizas.

“Vėžio” liogeriuose, kad 
siteisti už šmeižimus.

at-

Tarp jaunųjų.
Vaikinas: — Ką tu saky

si, jeigu aš tave pabučiuo
siu ?

Mergina: — Aš šauksiu 
mamą.

Vaikinas: — Na, o kas 
paskui bus?

Mergina: — Niekas, nes 
mamos vistiek nėra namie.

Skaudamoji vieta.
Vyras nuvedė pačią pas 

daktarą.

ko daktaras ligonei.
— Matai, mano miela, 

daktaras ant syk įspėjo, kur 
pas tave labiausia skauda
moji vieta.

Negelbės.
Daktaras: — 

mėnesius tamista privalai 
nežiūrėt į stikliuką.

Ligonis: — E, daktare, 
tas nieko negelbės, nes
visuomet užsimerkęs geriu.

tris

as

Teisme.
Sūdžia: — Kiek butelių 

tamista sudaužei į šito žmo
gaus galvą?

Kaltininkas: — Ar aš ži
nau?

1 te?
Kodėl jisai nesuskai-

Baisus sūdąs.
Kunigas sakė graudų pa

mokslą apie paskutinį dievo

— Ir bus verksmas ir 
dantų griežimas...

Viena bobelė, kuri stovė
jo netoli kunigo, verkdama 
garsiai sušuko.

— Ach, dieve šventas, 
; kuomi aš griešiu. kad pas 
mane dantų nebeliko...

Atsakymas: —
Kuogreičiausia muškit te

legramą į Chicagos kliošto-! 
rių, su užklausimu, ar kar-; 
tais iie ten neturi jaunos, 
gražios dūšios? Jeigu tik 
yra, tai tuojaus perčenčiuo-1 
kit: tą “ženotą” dūšią per 
“p reel post” pasiuskit į 
klioštorių, o iš ten per tele
gramą tegul prisiunčia jau-

Pats sau sudavė per nosį.
Vaikas: — Papa, močiutė 

man sakė, kad tavo tėvas 
buvo labai negeras, girtuok
lis, razbaininkas...

Tėvas: — Tylėk, parše, 
mano tėvas buvo daug 
resnis, negu tavo.

ge-

Kur nėra dievo?
Kunigas: — Antanuk, pa- 

sakvk man, kur yra dievas?
Vaikas: — Visur: danguj, 

ant žemės ir vandeny.
Kunigas: — Ar yra tokia

. vieta, kur nėra dievo?
Vaikas: — Yra.
Kunigas: — Kur?
Vaikas: — Nugi Ryme 

nes ten yra jo vietininkas 
šventas tėvas.

Jeigu gi manot, kad pie
muo perdaug “prisipasny- 
kavo” vystų, tai kuogrei- 
čiausia nupirkit už du ni
keliu arba vieną dešimtuką 
“castor oil” (ricinos) ir 
prieš naktį duokit jam iš
gert. o pamatysit, kad jis 
nakčia bėgios, kaip sveikas.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Pekla. Velniai - proleta
rai šįmet irgi švęs pirmą 
dieną gegužės. Po visus 
peklos miestus ir miestelius 
bus surengtos demonstraci
jos, visur bus išnešta reika
lavimai aštuonių valandų 
darbo dienos. Mat, prasidė
jus Europos žudynėms, pe
klos darbininkai buvo ver
čiami dirbti po 15 valandų į 
parą.

Kvailyste.
Vaikinas, atsiklaupęs 

prieš merginą, sako:
— Pavelyite man numirti 

už jumis, tuomet aš būsiu 
laimingas visą savo gyveni
mą. c

Dangus. Kad užbaigti 
greičiau europinę karę, die
vas įsakė Rymo popiežiui 
pasiųsti prieš vokiečius sa
vo “šventą gvardiją”.

Baltimore, Md. Lietuviš
ki “aidoblistai” nutarė savo 
“gazieton” įdėt šitokį atsi
šaukimą: “Viso pasaulio 
neprauątburniai ir ilgalie
žuviai vienykitės į triukš
mingą pasaulio pramoniečių 
uniją !Jūs daugiau nieko ne- 
nustosit, kaip tiktai protą!”

LATSVt

KALBAM LIETUVIŠKAI.

Ar Nori

A. URBANAVIČIUI

Brooklyn. N. YTel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

ir MALIORIUS
61 S.2nd st., Brooklyn,

Chicago, III.1741 W. 471h Street,

iVi

m
02 
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to 
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152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave. 

MASPETII. N Y.

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” BRITVAPUSTO7 O kaip iš
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip ge.ai išpustis, 
kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs j laišką ir adresuok:

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir gerbs nuošimtis.

it

nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 
ivo pilną ir aiškų adresą ir už M

stempų dėl uždengimo H 
ino kaštų, o męs tuojau

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

NEWARK’O LIETUVbKA APTIEKA.
Apielinkes lietuviams pranešu, lad atidariau 
APTIEKA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a’sargumu. MOTERIŠKE ir MEILE

.įv'r

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
Ttyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų, 
i’ai vienatinė lietuviška aptieka 
bostone ir Massachusetts valstijoj, 
lyduolių galit gaut, kokios tik pa

saulyj yra vartojamos. Galit rei- 
alaut per laiškus, o aš prisiųsiu 

per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway k a m p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR SVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšiei gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvi* Savininkai)

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

(Dešimta žingsnių nu* Lietarių 
Labdarystės Draugi]** . *am*).

“NAUJIEMS

FARMOS!
Geriausios Fartnos!
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. Derlingiausi; 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybą 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu am 
lengviausių išmokėjimų. Že 
mė atsakančiai gera, di 
džiausioj Amerikos Lietuviu 
Farmerių Kolionijoj, kur a? 
ėsu jau pardavęs 320 farmi 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason Countj 
Michigan, kuris yra turtin 
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 yr; 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų 
kurie vilioja žmonės, kač 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui yra var 
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas mani 
į Scottville, Mich. Aš turu 
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, rašykit 
tuoj, o gausite žemlapį (ma 
pą) Lietuvių Kolionijos b 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
VlenintelO mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalbą, laimi trumpame laike, Mos mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labui mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 

j-ašyk platesnių žinių.
American School of Languages

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperntricl Marll A- 
kušerkų mokyklą 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- 
aa> imą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaite

Walnut St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^4035 Market

Dalgis ant akmens.
Tėvas: — Ne, ponaiti, aš 

savo dukterį auginau ne to
dėl, kad ji gyventų su dur
nium.

Kavalierius: — Aš su ta
mista pilnai sutinku, ir pri
sipažinsiu, kad aš ją tik to
dėl ir noriu vesti, tyad ir ant 
toliaus jai nereiktų gyvent 
su durnium.

Išlaidi pati.
Susitinka du draugai.
— Kas girdėt pas tave, 

Antanai ?
— Viskas gerai, tik bėdą 

turiu su pačia.
— Na, o kasgi jai?
— Labai išlaidi. Kaip tik 

pareinu, tai visuomet pas 
mane prašo tai dolerio, tai 
pusdolerio, tai kvoterio.

— Na ir ką ji su tais pi
nigais veikia?

— Nežinau, nes dar nie
kuomet aš jai nei cento ne
daviau.

Bažnytinėj mokykloj.
Kunigas: — Jonuk, jeigu 

po kairei pietai, po tiesei*
Jonuk, jeigu 
• J • •

So. Boston, Mass. Vėžie 
čiai apsirgo kinkų drebėji r-----------f------- , ------
mu. Mat, Šidlauskas, su- j žiemiai, tais kas priešais ta- 
f ai tavęs tautininkų čampi-.ve? .
joną - galentemvka Tuinv-i Vaikas: — Priešais mane 
lą, ketina apsilankyti ir,kunigas. Svirplys.

■^ririittini' iwiihiiM^iriiir it. 11 ir 1 ir mini

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $14.50

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJA, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARA NTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
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 Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU I SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams jiarūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50.
BANK1ERIUS JOHN KOVACS

16 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.
BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH, L. I. N.Y.

NEW YORK

4?
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gauti DYKAI dvi geras štokas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma- 
aštukų ir kitokių visokių 

ų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6 centus stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZL1KAS, 

(MAGMAS)
3261 S. Halsled St. Chicago, III.

B fe

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtų:
Nuo Reumatizmo.............................$1.0i
Kraujo Valytojas............................ $1.0<
Vidirių Reguliatorius.........................50'
Trojanka.........................25c, 50c ir $1.(H

Ir visokias kitokias gyduoles nu> 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtų.

P.
151 Metropolitan

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

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y
VIETA PAS

A. SHRUPSK1

KALIBATA 
žuvinis Degutas 

gera ir saugi gyduole del 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo 

Preke.....................91 -
įrankių. L

KALI BATA TONIC
BITTERS 

laba* gera gyduole dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų, pabudina išdalinimų, ne
sulygintas del malimo: su- 
grųž’na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. r A

Prekė...................................L

KALIBAT A
Čystytojas Kraujo 

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

rhl>S ■ $1-00

FARMOS, FARMOS' 
"lorinti pirkti gerą žemę 
•ašykit man laišką, o at 
nrisiųsiu mapas ir žemė1 
tataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICE.

1 elephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

JAU ISEJOJŠ SPAUDOS |KNYGA

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

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

Gydanti Mostis 
labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžiniinų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų. 9 C p

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

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. 1 r

Prekė .......................

B
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kur vienybB, tenai ir oalybBi

FRANK F>. KALIBAT
PHARMACIST

181 Ferry'Str., Newark, IN. .1.
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

AR TURI TIKIETĄ I DANGŲ?
Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.”

“Šakę” 
užsirašęs tu
rėsi proga 
susipažinti 
su šv. Bibli
ja, su šventu 
Petru ir vi
sais šventais
danguj, ant žemos ir pragaro. Turėdamas “Šakę” savo namuose gali 
but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia į tavo namus neįeis. Skaitant 
“Šakę” tavo visa šeimyna jausis kaipo Juškų Danguje.

Su 1-ma Gegužes, 1915 m., “Šakė” eina 16-kos puslapių didumo 
ir du syjkiu 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

qpOJI knyga reikalinga perskaityti 
re tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas’joje ras daug gražių, Jnaudin- 
gų"pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus, dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių ::

K A INA . . • 20c
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau oina 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 darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS talpina darbininkam* naudingus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Išpildyk šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigai*.

1841 S. Halsted St., Chicago, HL
Šiuomi prislun£iu$-------— nž "NAUJIENAS'*-......... .

' metus Ir meldžiu jas siųsti iiuo adresui

L. 10
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darbą gvarantuojame, taip

(Severos Odinė Mostis) yra paikas tepalas. Ii apsaugoja ir pa- 
liuosuoja odą nuo biaurinančių ir skaudančių išbėrimų. Kašt. 50c.

$

w

12 
Pa

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parst.upo užsinuodijimo, “sault 
rheum”, įvairių pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų

Padarome ant užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI

SOKIUS KOTUS, SIUTUS 
DRESES IR TAIP TOLIAU.

Liuosuotojas 
ir veiklus 
ir 8uaugu-

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūksančiai jau likor 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Brundza Co., Sta. W.. B’Iyn, N. Y

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

(Severos Gydantis Odinis 
Muilas.)

puikus tai muilas visu 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

ir
kad atsilankiusieji yra užganė
dinti iš visų atžvilgių. Taipgi 
užlaikome “DRY GOODS”, ir 
visokių dresių.

Jukų aptickoriuy užlaiko visokius Severos Preparatus. Būtinai rei
kalaukite Severos. Neimkite jokių užvaduotojų. Nugalėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo

Lietuvį”, ar_“šakę” 
tės $2.00

W. F. Severą Co. CETorDS

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis 
M alon uh 
Vaikams 
siems.

Kaštuoja 10 ir 25c.

Atskaita. Lietuvos Šelpi
mo Fondo finansų sek
retoriaus nuo 1 d. kovo 
iki 1 balandžio, 1915.

L. Š, F. iždininkas
K. Šidlauskas.

Įplaukos.
1915 m., kovo 1, balansas 

buvo ............. $5022.66
Radžiūnas, <

III............................... 1.00
Per J. A. Bylą nuo L. Š.

F. K. už štampas, She
nandoah, Pa...........20.00

J. Tolivaiša per Aukų 
rinkimo komitetą nuo 
Bridgewater, Mass lie
tuvių .................... 39.00

Per A. Valiukevičių, New 
Haven, Conn., nuo L. S.
S. 27 kp. prakalbų .. 6.75

Per L. J. Laskį, Royalton, 
Ill., nuo S. L. A. 188 kp. 
šokių $5.80, vietos lietu
viai $17.05, atėmus per
siuntimo lėšas 5c. .. 22.80

Nuo Rockford, Ill. lietu
vių ......................40.10

Per L. Š. F. Komitetą, 
nuo Worcester, Mass., 
lietuvių............. 400.00

Nuo visuotino L. Š. F. Ko
miteto Mahanoy City, 
Pa., už štampas .... 20.00

Dr-stė Liuosybė, St.Char- 
les, III. aukavo .... 10.00

42 kp. L. S. S. Phillips
burg, N. J. už štam
pas ......................10.00

Per P. Jurkonį, Central, 
III. S. L. A. 59 kp. auka
vo $5.00, nuo vietos lie
tuvių $13.80, nuo sve
timtaučių $11.00, atė
mus persiuntimo lėšas 
14 centų ............  24.66

Per “Naujienų” redakci
ją nuo Rockford,III. lie
tuvių $50, nuo “Naujie
nų” prakalbų $22.65, J. 
Jokubka, Philips, Wis., 
$1.00 .................. 73.65

Lietuvos Sūnų draugystė, 
Wilmerding, Pa. auka
vo $15, ant pasilinksmi
nimo vakaro surinkta 
$13.98 ................ 28.98

Per L. S. S. 20 kp. aukų 
rinkėjus nuo Kewanee, 
Ill. biznierių.....,. 26.85

Per aukų rinkimo komite
tą nuo Montello, Mass, 
lietuvių................  2.39

Per aukų rinkimo komite
tą, Wilkes Barre, Pa., 
nuo Wanamie, Pa lie
tuvių $7.80, nuo Old 
Forge, Pa. lietuvių 
$2.25, Wilkes Barre, Pa. 
lietuvių $2.41, persiun
timo lėšos 10c.....12.36

Per S. Jursą, nuo East- 
hampton, Mass, lietu
vių ......................34.03

Per M. A. Stanelienę, 
Newark, N. J., per L. 
Š. F. Komitetą, nuo fė- 
rų ...................... 50.00

Per M. Spaichis, Eliza
beth, N. J., nuo drau
gystės Lietuvos Sūnų 
$10.00, Tėvynės Mylėto
jų draugystes $10 .. 20.00

Per “Naujienų” redakci
ją nuo L. S. S. 37 kp. 
prakalbų, Chicago, Ill. 
$13.45, L. S. S. VHI-to 
rajono koncerto, Chica
go, Ill. $15.68 ...  29.13

Per “Darbininkų B.” pri
siųsta .................. 2.26

Per K. Giedrį, E. Arling
ton, V t., už štampas 10.00

Per “Keleivio” redakcija
K. K. Strzynecki nuo 
dr-stės Šviesos žvaigž
dė N. 1 Chicago, Ill. 50.00

Per “Keleivio” red. nuo 
Lietuvių Ukėsų Politiš
ko Kliubo, Scranton, 
Pa. .................... 14.04

Per “Keleivio” red., nuo 
P. Keidošiaus varduvių, 
Benld, Ill............... 3.50

Per B. A. Simanavičių, 
Cambridge, Mass., nuo
L. S. S. 71 kp. prakal
bų ........................... 8.66

S. L. A. 143 kp., Scranton,
Pa. aukavo ..............5.00

Per V. Lenkutį, Herrin,
Ill., nuo L. S. S. paskai
tos ........................... 7.00

Per K. Baltrunytę, E. Ar
lington, V t., per T. M. 
D. 138 kp. aukų rinkė
jus nuo vietos lietuvių, 
svetimtaučių ir S. L. A. 
25 kp. aukavo $5 .. 100.00

Per F. Naviką, Yonkers,

Catlin; (prakalbų
1 Por uh kn

N. Y. (nepažymėta nuo 
ko).................. . 54.47

Per K. Merkevičių, nuo 
Hazelton, Pa. lietu
vių......................53.95

Per aukų rinkimo komite
tą nuo Lietuvos Sūnų 
dr-jos, Simano Daukan
to dr-jos ir L. S. S. 51 
kp. prakalbų..... 29.68

Per J. A. Šerį, Rhone,Pa., , 
nuo L. S. S. VII rajono

' " i.................... .  5.50
Per aukų rinkimo komite

tą, nuo W. Lynn, Mass.
lietuvių................... 8.85

Per aukų rinkimo komi
tetą nuo Hartford, 
Conn, lietuvių $46.67, 
pelnas nuo baliaus 25 
doleriai  ....... 71.67

Per J. Grybą nuo L. M.
D. Aido choro, Rose
land, Ill................. 130.32

Per Igną Šidlauską nuo 
dr-stės Vienybė, Brigh
ton, Mass.......... .  31.00

K Viso.............. $1694.21
Viso labo .... $6716.87 

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškų 

čekių ......................... 58
1915, bal. 1 lieka pas L. Š.

F. iždininką K. Šidlaus
ką ........................$6716.29

Stampos.
1915, kovo 1 buvo 28,500 

štampų, vertės . $1425.00
Išparduota 3899 štampų

vertės ................  $194.95
Lieka 24,601 štampų 1230.05

Išduota redakcijoms: 
“Naujienos” 1000 sta. $50.00 
“Dilgėlės” 2000 stam. 100.00 
“Kova” 2000 štampų 100.000 
Viso išduota 5000 štam

pų .......................; $250.00
Pas iždininką K. Šidlaus

ką lieka 19601 sta. 980.05 
“Laisvės” redakcijoj ran

dasi 10590 štampų $529.50 
“Naujienų red. randasi

1000 štampų ......... 50.00
“Dilgėlių” red. randasi

2000 štampų......... 100.00
“Kovos” red. randasi 2000

štampų ................  100.00
Viso randasi L. Š. F. 35-

191 stampa....... $1759.55
1915 bal. 1. L. Š. F. tur

tas .................... $8,475.84
Paliudyjimai išduoti kovo 

menesyje 1915 m. 
sekantįs:

J. Stankevičius, A. Bar- 
čius, Ona Šaliunutė, New 
Haven, Conn.

J. Ūsas, F. Raškevičius, S. 
Petrauskas, J. Balčytis, A. 
Kelia, Rockford, Ill.

B. Stasis, J. Likas, So. Bo
ston, Mass. •

V. Mačiulis, J. Česnavi- 
čius, Christopher, Ill.

A. Vasiliauskiutė, J. Ve
ličkas, J. Revelta, A. Valun- 
tukevičius, Terre Haute, 
Ind.

M. Banevičiūtė, M. Stu- 
sulaitis,
Cambridge, Mass.

K. Bulnis, K. Matuza, 
Shenandoah, Pa.

P. Baronas 
pis, So. Boston, Mass.

P. Dauderis
Ohio.

K. Pelanis, J. Bukshtala, 
P. Jodvalkis, Leechburg, 
Pa.

Angliški atsišaukimai
M. Urlakis 10 ats., Pitts

burgh, Pa.
K. Matuliauskas 5 ats., 

Baltimore, Md.
S. J. Petrauskas 5 ats., 

Rockford, Ill.
W. Mačiulis 2 ats., Chris

topher, III.
A. Andriukevičius 2 ats., 

Terre Haute, Ind.
M. Rudavičius 1 ats., Phi

ladelphia, Pa.
J. Lukosevic 20 ats.
Extra angliški paliudy

jimai:
A. Bernis, Y. Yurenas, M. 

Stroliute, A. Poškiutė, F. 
Manelis, A. Belaisis, J. Dru- 
seikis, P. Šlapelis, Roches-

daug kas socijalistais pasi
vadina. Jūs žinote, vei
kiausia, kad dabar net dau
gelis kunigų sakosi esą ge
resni socijalistai, negu lie
tuviški socijalistai. Kaip 
matote, tai pasidėt ties savo 
kliubu socijalistišką iškabą 
dar toli gražu nereiškia bū
ti socijalistais!

Prie jūsų kliubo priguli 
tik vienas ar du sąjungie- 
čiai, o visi kiti paeina iš taip 
vadinamo “Darb. Balso” fa- 
brikėlės. Jūs remiate tą lai
kraštėlį idėjiniai ir pinigiš- 
kai. O tuo tarpu, tasai lai
kraštėlis spiegte - spiegia, 
kad darbininkams esanti po
litika nereikalinga, kad bal
savimas esąs tai socijalistų 
politikierių pelningas biznis, 
žodžiu sakant, tasai laikraš
tėlis, o su juo ir jūs, kaipo 
talkininkai, pasmerkiate tą 
politišką kovą, kurią veda 
socijalistų partija.

Ir ar nenavatna jums pa
tiems,' jeigu jūs tveriate 
kliubą, kuris rūpinsis išga
vimu pilietiškų popierų 
(reiškia užsiims politika).

Juk, vyručiai, dabar išei
na, kad jūsų dešinioji ranka 
nežino, ką daro kairioji.

Štai kodėl męs ir negali
me pranešti per 
apie jūsų kliubą. Pirm ne
gu kitus mokyti, susidava- 
dykit -viską savo galvoje.
Prie jūsų to kliubo priguli 

net tokie vyrai, kaip Jankū
nas ir Janušis. Vienas iš jų 
pernai sumušė socijalistus, 
kitas yra “Vėžio” korespon
dentu. Turėtumėt supras
ti, kad tai nėra socijalistai.

Laisvę

A. Borysui (Philadelphia, 
Pa.). Tamista, veikiausia, 
suklydai: norėjai pasiųst sa
vo raštelį į “Vien. Liet.”, o 
iš netyčių pasiuntei “Lais
vei”. Gaila tik to žygio ir 
štampos. “Laisvė” 
augščiausias teismas 
reikale. Be to, męs 
blogai mislijam apie
nes, kurie sykiu nori būti 
sąjungiečiais ir vyčių gene
rolais.

nėra 
jūsų 
labai 
žmo-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų Roko ir Petro 

Bieskų, Kauno gub., šaulių pav., 
Sauginių kaimo. Seniau gyveno 
Pittsburgh, Pa. Meldžiu atsišaukti.

V. Mankius
820 So. 9th St., Reading, Pa.

Pajieškau Emilijos l’učinskiūtės 
(Vich'enten), seiliaus gyveno Hart
ford, Conn., ir dabar, kaip girdėjau, 
apie tą patį daiktą. Ji pati ar kas 
kitas meldžiu pranešti ant šio adre
so:

Mr. A. šymanskas
Pratt St., Meriden, Conn.

Pajieškau savo draugų Juozapo ir 
Vincento Jurgaičių iš 
Kauno 
kalą, 
reso:

šaulių pav., 
gub.; turiu labai svarbų rei- 

Meldžiu atsisaukt ant šio ad-

Grigaliūnas, Box 482,
Petras Kostricki

Oglesby, III.

(fį\ 
$

©

Severa’s 
Skin Ointment

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
"Malor*’’’o pagarsinti mnno 

laiško)], 1.......pranešu, kad Se
vero-. Odinė Mostts gydė mano 
skaudumą koją, kuri Ilgą laiką 
buvo ištinusi ir apiberta vau lo- 
niuotais išbėrimais. Patepus ke
letą kartą, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti."

Mathyas Kotas, 
Pox 53, Silverhill, Ala.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau! 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAIh’A

35 centai.

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

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

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

W. Vikerjtas (iždininkas),
110 Aihslie St., Brooklyn, N. Y. 

F. Klastauskas,
241-3 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y. 

V. Kazlauskas,
213 — 27 St., Brooklyn, N. Y.

K. Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

J. Parulis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

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

539 Island Ave. 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.
Kasos Globjėai:

M. Geruliūtė
1109 S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūtė
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church St.

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Kasierius A. Miliauskas,

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

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

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

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorius S. Karvelis,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezldentas 2) S. Maukus, Cor. 
l°th & V'ne St., PhPadelpHa, Pa.

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

Susinešimų Sekretoriui 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, 
(11., kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
jis įrašęs į knygas pasiųs iždininkui.

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

IRATEJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru, kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį, 
kaip jaunikaitis savo mylimą merginą—džiaugsmingai. Vienok toks 
džiaugsmas nevisiems, nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno sistemos tą didžiausią 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogįs ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybes iki neišvarysi ii savo organiz?ho 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 didžiausias 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 augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantia 
tik Philadelphijos M. Klinikui. Su guodone M. P. Sakalauskaa, 
3231 Emerald Ave., Chicago 111.

GARBINGAS DAKTARE

M. M. Pie

Cleveland,

L. š. F. finansų sekret, 
Tadas L. Dundulis.

Westville, Ill.

Redakcijos Atsakymai

Lietuvių “Socijalistų” 
kliubui (Baltimore). Ne
galime įdėti “Laisvėn” jūsų 
pasigarsinimo. Matote, da
bar tokia gadynė, kad save

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

Meldžiam atsišaukti ant šio adreso: 
M. Rinkevičienė,

Steuben St., Sioux City, Iowa. 
(35—37)

no i

REIKALINGA
Lietuvė mergina arba moteris 
namų darbo; nesunkus darbas; 
mokėti angliškai kalbėti;
jama paliūdyjimų.

KEATING QUEENS, L. L
Telephone 6323 W. Hollis

(35—36)

prie 
turi 

reikalau-

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo dvi kriau

čių šapukės: viena Bridge- 
porte, Conn., kita Waterbu
ry, Conn. Abi lietuvių ap
gyvento] vietoj ir biznis iš
dirbtas ir randa nebrangi. 
Bridgeporte gero kriau- 
čiaus lietuvio kaip nėra, to
dėl geras kriaučius darytų 
didelį biznį, nes lietuvių dik- 
čiai yra ir vis dauginasi. 
Waterbury taipgi galima di
delį biznį daryti, nes labai 
daug lietuvių yra ir visi vie
noje dalyje miesto apsigyve
nę, todėl visi kriaučiai laiko 
po keliatą darbininkų.

Waterbury ženotam žmo
gui su maža šeimyna galima 
prie daikto ir gyventi. Kaip 
męs gyvenom per keliatą 
metų. Abi šapukes parduo
čiau pigiai ir ant lengvų *y 
lygų-Antrašas:

J. Prūselaitis
775 Baųk St.

Waterbury, Conn

1S-

TAI YRA DUODAMOS 
. NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užsirašyt 
pas man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver 

Taigi Tamista už $5.0( 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksą 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau 

, jienas” gausi dar vieną visai dykai pei 
Box 116, Export, Pa., metus laiko. Tai būk pirmas prie do 

7 kuopos S. Kirmius, vanos.
2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

“LIETU-

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Me Kces Rocks,

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU- T? f I BRAKNIS,
vos balso” draugijos 37 E.21st St., Bayonne, N. J

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 014 Jenna St., 

Fremont Ava. 
prezidentas.

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

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

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

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

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 801
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,

Ateikite ir persitikrinkite pas

A. GLASS
115 Sunbury St.
MINERSVILLE, PA.

D. Burdzinskas 
Box 729. Perry. N.Y.J. Paakclnls

Box 237, Olean, N. Y. _________  _____  ___
Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos nuo įkirios ligos 

Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norwood, Mass., Mrs. D. Karaseviczienė, 
63 Bank St., New Britain, Conn., Mr. K. Olszewicze, 1444 Ross St., 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitu dėkavoja

PHILADELPHIA M. KLIMKAS KAD APSIIMA, TAI IR IŠGYDO! 
Oeresnliį faktų nieks negali reikalauti, ką užtvirtina didelės daugybės Išgydytų.

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

ISITĖMYK, 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 tikčk, 
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 saužagystės, 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, 
blogi} sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingu 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankyk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,1117 WalnMt strf<'1- .£«:
VALANDOS: nuo 10 iŠ ryto iki 4 po piet. šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir SKaitykit knygą “DAKTARAS”.___________

PASARGA: kurio daktarai negali išgydyti ligonių, gali 
prie Kliniko, o apturėsi t rodą.

Mrs. G. Kalia* 
1128-5th St., Sacramento, Cal.

bRANGIAUSIS ŽM0gAUS TUKTĄst
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojel

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirtai! 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš svl®“ 
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nuo galvos skaud8jtmo.10c.tr 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo..................
Nuo perAalimo..............
Plaukų stiprintojas.. . ."oc. Ir 
Linimcntas arba Expellena.. • 
Nuo 
N uo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mestis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

mindai gydančių įvairias ligas, 
delyje sukrautos ir gaunamos
Kraujo Valytojas..
Gyvasties Ralsamas.
Nervų Stiprintojas.

" Vaistas del Vidurių
Kraujo Stiprintojas.

.15

.10 

.M 

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00
.50 
.25 
,25 
.25 
.25 
.25

S 1.00 
.75 

1 00 
i.oo 

.50 

.50 

.50 
1.00 
.25 
.10 

3.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

Mc. ir 
Wc. ir

Nuo kosulio..................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos.........10c. ir
Pigulkos del kepenų...........
Blakių naikintojas...............
Del išvarymo soliterio.......
Anatarinas plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti . mostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai..................50c.

SpecijaliŠka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynleros !!•.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. K, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
W“Reikalaukitc prisiuntimo katalogo au musų gyduolių apraiynMto^W

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

falgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolitj, rąžydami artu 
atsilankydami į Littuviikį

VINCAS J. DAUNORA, APtiu.ori^
Bedford Avenue Kampaa North <-Ua gatvės

plaukų žilimo.......... ....
Reumatizmo......... Mc. ir
lytiškų ligų..........60c. ir
dusulio..............................
kirmėlių...........................

10c, ir

ir

skaud8jtmo.10c.tr


M

ANT PARDAVIMO 
PIGIAI.

Namai su nepaprasto il-

- VICTIM t C 7TMIAQ i Streikieriai labai energiškai • 
£llllVi3« darbuojasi ir ant žūt-būt y- 

ra pasirengę laimėti streiką.
Chicagoj taip-pat vedama,go lotu, dviejų familijų, 11 

; labai platus agitatyviskas kambarių, Williamsburgho 
darbas. apielinkei. Kaina $3,000
New Yorke, kaip jau ra- kiekvieno, mažą sumą gata- 

prasideda vais įmokėti, o likusius kaip 
pandomis išmokėsi. Norin- ,

DIDELIS APVAIKŠČIOJIMAS 
DARBININKŲ ŠVENTĖS 

• Subatoje 1 d. Gegužės (May), 1915. 
Apvatkščiojimas prasidės 2 vai. po 

I ’t>o <r»išk:> N tr.o, 101—103 
tuand rtt., HrooKiyn, i>. r. ApvaiKs- 
čiojimo dalyvauja 16 draugysčių.

Visiems darbininkams yra reikalas 
apvaikščioti darbininkų šventę, dėlto, 
kad toji di< na yra darbininkųjf’šv/ento; 
toji diena yra pasirodymas didelės 
minios prieš savo skriaudėjus, kurie 
mus per metų metus laiko vergijoj ir 
visuomet pasirengę nuslopint darbi
ninkų mažiausį pasipriešinimą.Atmin
kime, kad be streikų, be skaitlingų 
apvaikštiojimų, reiškiančių pasiprie- . .
šinimą, mums niekas ir nieko gero^SlS) yPU tokSUl! 
nesuteiks. Visados reikia kovot, o ne 
malones maldaut.

Todėl kviečiame, kaa tik gali prisi
dėt padidinimui minios ir podraug 
pasirodyt, kad tikrai toji diena yra 
darbininkų šventė.

Apvaikščiojime ir surengime 1-mos 
Gegužės daljwauja šios draugystės 
ir kuopos: Lietuvių Rubsiuvių Unijos 
54 skyrius A. C. W. of A., Lietuvių 
Preserių Unijos 58 skyrius A. C. W. 
of A., Lietuvaičių Siuvėjų Unijos 54 
Skyrius A. C. W. of A.. Draugyste 
šv. Kazimiero, Draugystė šv. Jurgio, 
Liet. Am. fJkėsų Kliubas, Draugystė 
šv. Juozapo. Liet. Apšvietos Draugys
tė, Liet. Sūnų Draugyste, Liet. Muzi
kantų Unija, L. S. S. 19 kuopa, L. S. 
S 20 kuopa. Liet. Kelionei Pašelpos 
Dr-ste, Aido choras, S L. A. 83 kuo- 
pa^ Liet. G nmstikos Kiluoas, I.i< t. 
Moterų Progres.v visko Susivienyjimo 
1-ma kuopa.

Vakare atsibus išpildymas progra- 
mo. kurį parengė viršminėtos drau
gystės. Kalbėtojais bus J. šaltys ir 
Šukys, kurie paša' ys daug naujo dar
bininkų klausime. Taipgi bu-?. dai
nos, kurias dainuos “Aido” Choras. 
Rus deklamacijos ir tt.

Kurie nedirbsite, pašvęskite ta die
ną ant apvaikšeiojimo 1-mos dienos 
Gegužės.

Prakalbos prasidės 7 vai. vakare.
Demonstracijoj dalyvaus 2 benai 

Liet. Muzikantų Unijos.

šėme “Laisvėje” ] 
visa eilė prakalbų.

29 d. balandžio Tautiška- tieji pirkti namo, nepraleis
kit šios progos ir atsišaukit 
pas: Williamsburgh Busi-( 
ness Exchange, 239 So. 4th j 
Street, Brooklyn. Telephone' 
Greenpoint 4346.

South Bostone
VĖL RENGIAMA PUIKIAUSIS VAIDINIMAS.

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

me Name įvyks didžiausios 
tarn tautiškos prakalbos. 
Kalbės net šešiose kalbose.

darbinin- 
kai ir darbininkės nemiego
kite. Vėrauzninkai ir kon- 
traktoriai nemiega!”

New Yorko kriaučiai ren
gia net aštuonis mass-mitin-

Lietuviai kriaučiai, prese- 
riai ir kriaučkos, dabai* ir 
jūs nemiegokite!

Kriaučių unijos Centro 
viršininkai varo agitaciją, 
kad visi brenčiai prigulėtų 
prie Joint-bcardo ir kad vi-

ŽIVILENagornoskio
tragediją

Lietuva iš senų-senovės laistoma krauju. Kad 
parodžius, kokias kares lietuviai vesdavo senovėje ir 
dėlko jos skildavo, Bostono 162 kp. ir sumanė sulošti 
pritaikintą karės laikui veikalą “ŽIVILE”, kuris labai 
vaizdingai charakterizuoja lietuvių būdą, jų karingu
mą ir tas karių audras, kurios nuolatos siautė po 
Lietuvą senovėje.

Visi ateikit pamatyt šį įspūdingą ir gražų veikalą.
Vaidinimo pradžia 8 vai. vakare.
Bilietus išanksto galite pirkti “Keleivio” redakci

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

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

Jei nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS HO l’ELIS NEW YORK CITY.

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

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

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir 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. WAriLIAUCKAS
498 Washington Street,

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N.

820 Bank St.,

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS;

Waterbury, Conn.

L. š. F. aukavo šie Maspetho 
lietuviai:

Julijus Karsokas $4.00,M. 
Kručas $2.00,F. Mameniškis 
$2.00, J. Bortkus ir Kova- 
liūnas po $1.00. Viso $10.

Pinigai perduota p. J. 
Martinaičiui.

tų tiesioginiu būdu į Joint- 
boardą. Delegatams ir visi 
kiti ekspensai turi būti ap
mokami iš Joint boardo.

Lietuvių unijos skyriai 
tam pasipriešino, nes tokiu 
būdu pasinaikintų skyrių' 
savysto vystė.

• Lietuviai moka tik 35 c. 
ir turi daug daugiau pinigų 
ižduose, negu žydų skyriai, 
mokanti po 60c. Abelnai 
imant, pas mus daug geres
ne tvarka. Pagaliaus, męs 
jau esame seniai organizuo
ti ir męs norime patįs savi
mi valdyties. Męs nenori
me, kad viską valdytų cent- 
EZZT. Reporteris Ž-is.

Klausyk mano'žodžio!

Ateik pirkti vyriukų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
verna gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.) PASINAUDOKITE

K. LABANAS
SAVININKAS BIURO 

WILLIAMSBURGH BUSI N ESS EXCHANGE.

Užlaikome geriausius advokatus, kurio veda visokias provas, kri- 
minališkas ir civiliškas. Išdirbant visokius dokumentus. Inšiu- 
riname forničius, sveikatą ir gyvastį žmogaus, automobilius, langus 
ir fabrikų darbininkus geriausiose kompanijose. Būdavo jame na
mus medinius ir mūrinius. Parduodame namus, lotus ir farmas 
geriausiose vietoje. Randavojame namus dėl gyvenimo, pramonės 
ir dirbtuvių. Skoliname pinigus dėl pirkimo ir budavojimo namų.

arduodame visokius biznius. Einame visur už peršnekėtoją. Duo
dame rodą dykai visokiuose reikaluose.
239 So. 4th Street, Tel. Greenpoint 6346, Brooklyn, N. Y.

New Yorko majoras įstei
gė tam tikrą komisiją, kąd 
rūpintųsi bedarbių likimu. 
Ta komisija atidengė 7 dirb
tuves ir suteikė dviem tūks
tančiam bedarbiu darbo. 
Bet štai miesto valdžia už
darė tas septynias dirbtuves i 
ir išmetė ant gatvės vėl 
2,000 darbininku. €

Tai taip miesto ponai rū
pinasi bedarbių reikalais.

New Yorke užsibaigė gar
sioji “bombistų” byla. Bu- 

kvo kaltinami F. Abarno ir 
K. Carbon už tai, būk jiedu 
dalyvavo anarchistų suokal-

Nuo pradžios šių metų 
iki 25 d. balandžio, di
džiam j am New Yorke įvy
ko 53 užmušėjystės.

Užmušėjų sugauta tik 26.

30 d. balandžio Lietuvai
čių Unijos 54 skyriaus Tau
tiškame Name bus balius ir 
prakalbos. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga tik 15 c.

2 d. gegužės L. S. S. 20 
kuopos bus susirinkimas

si nariai malonėkite pribūti, 
nes turime daug svarbių rei
kalų. Pradžia susirinkimo 

by ir norėjo išsprogdinti šv. ĮJLO vai. ryte.
Patriko bažnyčia. Sekr. V. Kazlauskas.Patriko bažnyčią.

•Teismas juodu pripažino! 
kaltais ir nuteisė ant 12 mė
tų kalėjimam

Brooklyno socijalistai ren
giasi prie Raudonosios 

Savaitės.
L. S. S. 19 kuopa pradės 

Raudonąją Savaitę 11 d. ge
gužės. 11 d. bus prakalbos; 
12 d. bus paskaita ir prakal
bos; 14 d. bus prakalbos ir 
koncertas.

L. S. S. 20 kuopa So. Bro- 
oklyne paminėjimui Raudo
nosios Savaitėj rengia pra
kalbas, kurios- atsibus 5 d. 
gegužės, svetainėj 736—3rd 
Avė. ir kampas 24th gaįyės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Kal
bės L. Prūseika.

Central Brooklyno kuopa 
taipgi rengia prakalbas.

Iš veikimo kriaučių unijos.
Amalgamated

Workers unija kįla gana 
smarkiai.

Pasekmingai
streikai New Yorke ir Balti- 
morėj pakėlė tos organizaci
jos vardą plačiose kriaučių 
miniose.

Bostone po unijos vadovy
ste taip-pat eina streikas.

Clothing

pravesti

TV,. W84 Grsanpoint.
Puikiausia lietuviams vieta pas

DRAUGELI
Skanus alus, 
£at'di arielka, 

’ iSlav ėlius, visokis 
vYna3> kvepen 
ti cigarai, ir 
puikus užkan 
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa 
mirškit 'šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ižganėdinti.

73 Grand st,, Broooklyn,
Palei Wythe Ave,

KONCERTINIS
TOURNEI

Mlkas Petrauskis, pradėjus Ii U >' 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncsi 
tų. Kas pageidautų koncerto, 
susižino su

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

PROGA!
Per visą gegužes mėnesi “Kovos” 

prenumerata per-pus nupiginta.

Naudokitės proga ir užsisakykite 
“Kovą” tik už vieną do'crį metams.

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

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

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

A dresas:

“KOVA
229 N. 6th St.,- Philadelphia, Pa.

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
—Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 

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

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

Adresuok:

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

DYKAI :: DYKAI :: DYKAI!
3 mėnesiams duodame išbandymui gramafoną ir 30 geriausių dai

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

$30.00

27 diena balandžio buvo 
nepaprasto karščio diena. 
Po pietų karštis pasiekė 89 
■aipsnių.

Mieste buvo keli atsitiki
mai, kad žmonės apalpo.

Užtat “ice creamo” parda- 
vinyčiose buvo nepaprastai 
prisikimšę svieto.

Vakare karštis nupuolė ir 
buvo audra, kuri atgaivino 
gamtą. Scredoj taip-pat at- 
šąlo.

Ir seni žmonės nebeatme
na, kad balandžio mėnesy 
būtų buvę kuomet tokių 
karščių, kaip. 27 dieną.

Atydai Jersey City draugų. 
1 d. gegužės atsilankykite į 
M. Skučo svetainę. Pasirū
pinkite ir daugiau draugų 
atsivesti. Bus trumpos pra
kalbos apie reikšmę gegu
žinės šventės, o po tam rei
kės aptarti daug svarbių 
kuopos reikalų.

Prakalbas pasakys vietos 
draugai. 1 d. gegužės ang
lai socijalistai rengia visą 
eilę prakalbų ant gatvių 
(ant kampo Newark ir Jer
sey Ave., ant kampo Bay ir 
Newark Ave.).

Puikią fotografiją tavo, 
tavo vaikų arba tavo gimi
nių padarys

Artistas Fotografas
M. BAUMGARTEN
275 Grand St., netoli 

Roebling Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 3170 W. Greenpoint N.
Brencius

1273 Broadway, Brooklyn
Soecialistas šliubinių pa

veikslų.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistas Moteriškų Ligų.
314 E. 501 h S t., New Yori

OE1SO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. pc 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs lėti 

name ir pasakome visas ligas ir pa 
-elbstime. Iš kitur atvažiavusiems 1) 

goniams parūpiname vietą, kol gydo 
•J. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kitę mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

SPECIJAL1ŠK AS IŠPARDAVIMAS

Apart to duodame 30 
geriausių dainų ir 

albumą kiekvienam 
perkančiam gramafoną.

Duodame ir 
ant išmokesčio 

po $1.00 j mėnesį

Pabandykit Naujus Cigaretus!

LIETUVIŠKI
DŽIAN BAMBOS

CIG ARĖTAI.

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

500.
siunčiame dykai ir prisiuntimo

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

Ant išbandymo vienam mėnesiui 
iškaičius apmokame ir rašytą gvarantiją ant 10 metų. 

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

empire phonograph co.
Dept. 56, ‘ New York City

P. ORLOWSKY
Mūsų įstaiga yra atidaryta kiekvieną vakarą iki 10 vai., taip kad 

New Yorke gyvenantieji© gali užeiti, kada nori.

246 Bowery,

IŠ gero, gardaus kvapo, vidutinio 
drūtumo tabako. Ba jokių nereikalin
gų priemaišalų.
KIETOSE EUROPIŠKOS MADOS 

GILZOSE.

10 už 5 centus 
AMERIKONIŠKI 

TANGO CIGARETAI 
gardaus, švariai sutaisyto tabake. 
Minkštose amerikoniškom madsa 

g ii zose.

10 už 5 centus
Reikalaukit visur.
Norėdami 

dirbtuvę 6® 
jums 12-ą 
šešis abiejų.
Dirbtuvės adresas tokis:

J. STROPUS
261 Broadway, So. Boston, Mass.

IS

pabandyti, priwiuakit j 
centų, o męs prisiusime 
pakelių vienų arba po

i Akušerkaį 
m Pabalsimi kursą Womans Medical U 
" Caflege, Baltimore, Md. £
ŽPtmckminKRl utį loto hiivo darbą prie S 
) Rtmdymo. tai peri suteikia vlsokiau rodąs ir ? 

S? paj<elbą invairtose moterų liRose. fc

| F. Stropiene,tXnV.‘.’,’ j 
* SO. OOSTOIN. IVI/kSS.

NAUJIENA! NAUJIENA!

ros importuotos Rushes 
očiščcnoc atėjo ir daugiau 
nebebus. Išsiunčiame didį 
butelį už $1.25, o 5 butelius 
už ligius 5 dolerius.

Vogričs Cafe,
112 Reade St.,

Šitas didelis Gramafonas su ge
riausia triūba vertas $40. už $15. 
Gvarancija ant 10 metų.

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

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

Būrų geriau, kad rašytumet laiškus rusiškoj kalboj.
Pastebėtinai geras tavoms ir ypatingai žemos kainos.

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

Pirk fornišius pas Maliauska ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

687 - 3 AVE. S0.,B’klyn, N.Y
WO

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

ant išmokesčio po $1.00
ant savaitės

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

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

mirus nas mus.

rūšies
duoda-

103 Grand st

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tu-- ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus su lietuviškomis 
dainomis. Pagal gerumą jų kainos 
labai žemos. Armonikai, smuikai, i r 
kitokį muzikališki instrumentai di
džiausiame pasirinkime. Didžiausias 
lietuviškas sandėlis visokios 
auksoriškų daiktų.

PerkupČiams ir agentams 
m as geras rabatas.

Taisome taip muzikališkusTaisome taip muzikališkus instru
mentus, kaip ir visokius auksoriškus 

„ daiktus greitai, gerai ir pigiai
Reikalaujant katalogo, reikia pri

glausti už 2 c. štampą.
N. B.—Neseniai apsiėmė mano Sto

ro atstovybę J. K. Miliauskas, kuris 
turi pilną įgaliojimą pardavinėti ma
no prekes, kaip ir priiminėti ant viso
kių daiktų užsakymus.

J. GIRDĖS
Brooklyn,N.Y




