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reikalo
Dabar

karūną nuo Hohenzollerno 
galvos.

leidžia vidurio socialdemo
kratai priešinga tam, kad 
Rusija reikalautų Konstan-

cn

l

PAVOJUS SKOTUOS 
LIETUVIAM IR KITIEM 

ATEIVIAMS.

BRITANIJOS MOTERYS

PERSEKIO JA TAIKOS 
ŠALININKUS.

Juo arčiau kare tarpe

NENORI KONSTANTINO
POLIO.

UŽMUŠĖ GUBERNATO
RIŲ.

vestas prievartinis karei
viavimas, balsavo visi par-; 
Limento atstovai, išskyrus 
abiejų socialistų.

RUSU VALDŽIA ATSL
ŠAUKIA į LENKUS.
Naujoji Rusijos valdžia iš- 

cido atsišaukimą i visus 
enkus, pranešdama, kad pa-

Už rezoliuciją, kad būtų j-1 Danjj’o j atsibuvQ kon_ 
. - . - ’ . . ’ [ferencija rusų ir vokiečių

socialdemokratų tikslu pasi
tarti apie taiką.

r.iu reformą, žada pagerin-j _
ti lenkams būvį, padidint jų; Rusija atskirai

ir

žmogaus teisių nepaliečia- šydami jų nuverst 
bgsjmybę!

" ■ K . \ ■■ -r :
Ii^^ Mirtą ir n mm

šelpkite Didžiąją Rusijos 
Revoliuciją, rinkdami aukų 
ir patįs aukaudami. Kalkit 
geležį, kol karšta.
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užimta daugiau, kaip 500.- 
000 valdininkų.

Prie tų šnipų gaudytojų 
priskaitoma ir pačtų virši
ninkai, kprie taip pat turės 
padėt valdžiai šnipų gaudy
me.

2 d. balandžio Washingto
ne susirenka Suvienytų Val
stijų kongresas.

Wilsonas prisirengęs. Ji
sai ir jo ministerių kabine
tas stoja už apsigynimo ir 
užpuolimo karę prieš Vo
kietiją.

Jie stoja už akty viską ka
rę. Kapitalistų spauda ir 
Wall st. eina su jais išvien.

Viši valdiški skyriai pa- 
. --dvigubino savo spėkas, reng

damiesi prie karės.
Ligišiol Suvienytos Valsti

jos buvo stovy “ginkluoto” 
neutraliteto. Dabar jau to 
neužtenka. Neužtenka vien 
tik apginkluoti Amerikos 
laivus. Norima ginkluoties, 
kad užpulti ant vokiečių lai
vyno ir galbūt pasiųsti net

* įgavo armiją Europon.
Prezidento Wilsono .orga

nas New York World rašo, 
kad šią vasarą, kuomet ateis 
Fourth of July, tai Ameri
kos armija, milicija ir lai
vynas bus karės lauke.

Amerika, kad jau sykį 
.stos karėn, tai stos su visa 
galybe ir panaudos visas sa
vo spėkas prieš Vokietiją.

Mieli drahgai! Ar daug 
amerikiečių nori šios karės? 
Jeigu paklaust kiekvieno A- 
merikos žmogaus, paklaust 
nuoširdžiai tai iš lOOmilionų 
vargiai* atsiras 10 milionų. 
kurie nori karės ir matytų socialistų “Rankpelnis”: 
pamatą dėl karė&.

NEW YORKO VALSTIJOS 
PARLAMENTE BAISUS 

TRIUKŠMAS,
28 d. kovo New York o 

valstijos parlamento buvo 
svarstoma klausimas apie 
įvedimą prievartinio karei- 
v iavimb. Socialistai atsto
vai — Shipliakovas ią White 
hornas smarkiai pasiprieši
no pravedimui tokio Įstaty
mo ir dėl to kilo baisus triu
kšmas. Kada Shipliakovas’ 
kalbėjo, tai tūli atstovai ė- 
raė šaukti ir visokiais 
džiais jį plūsti.

• Kas sekantis po Mikei 
Romanovui?

Tas klausimas ateina gal
von kiekvienam. ■

Ir veik vienbalsis atsaky
mas girdisi visur. Tai Villius 
Hohenzollern, Germanijos 
kaizeris. ■ -

Vokietijos darbininkai iš
troškę taikos. Beveik kas
dien mes girdime apie bado 
demonstracijas didžiuosiuo
se Vokietijos miestuose,kaip 
Berlyne, Hamburge, Min- 
chene, Štutgarte ir kitur. A- me, pasakė, 

! teina jau žinių ir apie suki
limus.

Socialistai vis smarkiau ir 
smarkiau reikalauja taikos. 
Pranešama, kad Kopenha-

Rusijos darbininkai per 
savo revoliucijinę įstaigą 
Petrograde išleido atsišau
kimą į viso pasaulio darbi
ninkus, kviesdami juos prie 
revoliucijos. Aiškus dalykas, 
savo atsišaukimą jie visų 
pirmiausia adresuoja Vokie
tijos socialistams. Nėra abe
jonės, kad tas atsišaukimas 
padarys Vokietijoj didžiausi 
įspūdį. Tėn jau pribrendus

rengiasi imt kariumenėn vi-jdirva revoliucijai. Ten jau 
sus ateivius. Apie tai rašo-,seniai rengiamasi nuversti

• Ji* i nn i • m , i -w-r i i-.*

Laikraąčiai jau užreiškė, 
kad valdžia, pradėjus svars
tyti svetimšalių priverstiną 
ėmimą kariuomenėn ai ba 
deportavimą iš šios šalies 
Kad paskatinti valdžią prie 
tokio barbariško žingsnio, 
.anglų patriotai organizuoja 

reikalauja sve

juo labiau .valdžia pradeda 
■persekioti tąikos šalininkus 
Pereitame ^Laisvės” nume-’netingus ir 
ry buvo minėta, kad į Wash-' 
ingtoną vyksta apie 15,000 jau daroma Londone. Sulyg 
žmonių, kurie nenori, kad valdžios apskaitymų mano- 

’Suv. Valstijos kariautų. Tai- ma surasti apie 30-40 tukst. 
kos šalininkai norėjo suren- rekrutų tarpe rusų, • žydų, 
gti milžinišką demonstraci- lietuvių ir tt. Nors tikrų ži- 
ją 2R. balandžio, atsidarant,nių nėra ir oficialo prane- 
kongre^p posėdžiui, kuriam Šimo nieks dar nematė, bet 
bus svarstoma, ąr apskelbti Jš visų*- aplinkybių matyt, 
Vokietijai karę. Bet štaijkad pavojus jau arti —gal 
Washington© policija už? kabios virst darbu. Kas-gi 
draudė rengti tąikos šąli- reikia mums daryti? 
ninkamą demonstracijas.

kapitalistų ir bankierių glo
bą. Rusijos darbininkai ma
no, kad vokiečiai darbiniu- 
kai patys pirmutiniai turi 
atsikratyt kaizerių Hohen- 
zollernų globos. į

Vokietijoj rusti darbinin
kų atsišaukimas j yra 
drausta platint. ,

LATVIAI NORI AUTO
NOMIJOS.

Latviai atlaikė savo suva
žiavimą Veimare, Livliandi- 
jos gubernijoj. Jie išreiškė 
savo prisirišimą prie Rusi
jos ir nori tik, kad Latvi
ja gautų savo autonomiją. 
Autonomiškon Latvijon tu
rėtų įeiti Kuršas, Livliandi- 
ja ir dalis Vitebsko guber
nijos.

NEVALIA UŽPULT 
NAUJOS RUSIJOS.

Socialdemokratas Noske, 
kalbėdamas Vokietijos sei- 

kad vokiečių 
kariumenei dabar jau neva
lia užpult ant rusų kariume- 
nės, kadangi nėra 
kovot su carizmu. 
Rusija jau laisva.

Vokiečiu valdžia turinti *•
išleisti viešą paskelbimą, jog 
ji nenorinti sugražint sostą į 
nusususiam Mikei. ti 'apie sa\jo likimą.
RUSŲ IR VOKIEČIŲ SO- L Rusijos valdžia niano.kad 
CIALISTŲ KONFERENCI- L(Jnk,J? turės būti neprigul- 

įminga ir susidedanti is rusų, 
- — - 'austru ir vokiečių Lenkijos.

Šaukdama lenkus kovoti 
ag.fUŽ liuosybę, naujoji valdžia 

ivadina Vokietiją, amžinuoju 
Rusų^irvokiečių sociali- Priešu Lellkl’ lil'10Syb«s.

Iš Kopenhageno buržua
zinio laikraščio “Times” ko
respondentas atsiuntė 
kančią telegramą: 

(C

stų atstovai suvažiavo 
Kopenhageną ir prasidėjo 
konferencija. Aš sužinojau, 
kad vokiečių atstovai pra
nešė rusų socialistų atsto
vams išlygas, kuriomis Vo
kietija galėtų atskirai taiky-

Caro žemes konfiskuotos

.. ■Wrtiww»wi JOT

Prie “Laisves” bendrovės 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt.' 
prie to gražaus būrio?

VII METAS.

Petrogradas."— Naujoji ta ištyrimui dalykų, ar gali 
valdžia nutarė konfiskuoti | Šveicarija būti tame klau- ; 
visas caro žemes, kurios yra simt tarpininke, skilo: di- 
labai daug. Taip pat bus'džiuma narių nurodinėjo, 
konfiskuota ir klioštorių že-Įkad negali, o mažuma—kad 
mos. Įgali. Parlamento atstovai i§-

Dumoje iškilo aikštėn,kad 
esant senajai valdžiai, ca
rui ir jo šeimynai kiekvieną 
meta reikėdavo mokėt dau
giau, kai}) 20 milionų .dole
rių.

Padėkime, ant vienų tiJr 
automobilių ir arklių reikė
davo išleisti $600.000. Ant 
medžioklės $250.00. Ant į- 
vairių ceremonijų caro dva
re- reikėdavo išleist 1 milio- paskelbė, kad jų kariumenė, 
na doleriu. Ant caro namu1 
užlaikymo Carskoje Selo pa- 
lociuje išeidavo į metus ir
gi milionas dolerių.

Socialdemokratų vadas 
Čcheidze pranešė, kad vo
kiečiai turi nuverst nuo 
trono Wilhelma II. Tiktai 
tuomet gali būti kalba apie 
susitaikymą su vokiečiais.

klausė abiejų pusių ir di
džiuma nubalsavo, kad ne-

VOKIEČIAI VIS TRAU
KIASI ATGAL.

Anglų kariumenė vis 
stumia ir stumia vokiečius 
atgal. 30 d. kovo vokiečių 
generalis štabas* oficialiai

ginanti Perono-Bapamo 
frontą, turėjusi pasitraukti 
atgal, nes priešų buvę labai 
smarkios atakos, ir jie turė
ję daug didesnes jiegas.

Iš Londono praneša, kad 
britų kariumenė vis paleng
va einanti pirmyn į rytus 
nuo Bapamo.

v>

EXTRAMILIUKOVAS PIRMUOJU 
PREZIDENTU.

Didžiuma Rusijos aficie- 
rų stoja už respubliką. Tik
tai mažuma palaiko tą idėją, 
jog Rusijoj geriau 
m on arei ii j a.

Rusu visuomenėj plačiai 
kalbama, kad prof. P. Mi
liukovas butų atsakančiau- 
sias kandidatas Į prešiden- 
tus.

šį panedėlį prezidentas 
Wilsonas atėjo kongresan 
su kariškais pasiulijimais. 
Kaip jį ten priėmė dar nie
ko negalime pranešt savo 
skaitytojams, kadangi ”Lai- 
svei” einant spaudon, žinių 
iš W;

A IRIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ KARŲ.

Airiai, Amerikoj gyvenan
tieji, taipgi pro testuoja 
prieš karę. New Yorke ran- 
jclasi airių suvienytų drau
gysčių centralis komitetas, 
kuris atstovauja virš 50,- 
000 nariu. » Tas komitetas, 
varde visų draugystės na
rių, išnešė protesto rezoliu
ciją prieš karę. Rezoliuci
joj pasakyta, kad Amerikos 
airiai nenori karės ir kviečia 
kongresą, kad jis balsuotų 
prieš ją.

Liaudis šaukia prieš, karę, 
o kapitalistai visu smarku
mu rengiassi prie jos.

tiktų

Net Vokietijos spcialpa- 
triotai p radėjo smarkiau 
šnekėti su ta valdžia, ku
riai jie ligi šiol čebatus lai
žė. Ponas Scheide mann iš 
socialpatriotiško “Vor- 
waerts” reikalauja iš kanc
lerio tuojaus, nelaukiant

Jtimšalių persekiojimo. Taip |karės pabaigos, pradėti vi- 
i t _ durines reformas Prusnose.

Ir kancleris, nors mikčioda
mas žada tą i daryti. ”Vor- 
waerts” vis aštriau pradeda 
kalbėti.

Prusu valdžia žada rinki- Francija ir.Italija, bet __T
Suv. 'Valstijos labai bijo,kad GAUS BALSAVIMO TEI-

i nesusitai
kytų su savo neprieteliais, 
todėl buržuazines 
korespondentai visur mato 
“pavojų” atskiros taikos.

bus pagarsintos Petrograde 
rusu socialistu centraliniu 
įstaigų.”

Ar Vokietijos socialistai į- 
teike taikos išlygas, reikia 
labai abejoti, bet kad jie ten 
sykiu su rusais socialistais 
tarsis ir išdirbs pienus, 
kaip abelhai kovoti, kad 
kogreičiaūsia ,vyktų taika, 
tai nėra “nei mažiausios abe
jonės.

Dabar ne tik Anglija,
ir1

AREŠTAVO KUNIGAIKŠ
TIENĘ.

Kislovodske areštuota di
džioji kunigaikštienė Maria 
Pavlovną. Pas ją rado kom- 
p r o m i tu o j ančių lai šk ų.

kigtono neatėjo, 
os ir karės 
uždrausta :

visus studentus, kurie agi
tuoja prieš karę.

Dabar jau daroma “abla- 
va” ant mokyklų mokytojų, 
kurie priešingi karei. Ap- 
šviesos Departmentas parei
kalavo, kad visi mokytojai, 
kurie priešingi karei, būtų 
tuojaus prašalinami iš mo
kyklų, nors jie mokyklose 
savo idėjos ir neskelbtų.

Žodžiu, kapitalistiškoji 
valdžia nori visiems karės 
priešams "burnas uždaryti.

GAUDYS ŠNIPUS.
Washington, D C. — Be

veik visi federalės valdžios 
valdininkai, išvien su detek
tyvų agentūra, gaudys šni
pas ir visus tuos kurie šio
kiu ar tokiu budu 
prieš Suv. Valstijas.

Pir
miausia mums reikia vieny- 

i darbininku 
organizacijomis ir klausyti 
jų patarimų. Rusų socialis
tų grupės, žydų, lietuvių, 
lenkų ir kt. Organizacijos, 
be abejo, veiks išvien ir 
šauks anglų darbininkus pa
ge] bon. Mes taipgi neatsili- 
kim nuo jų ir veikim kar
tu. Jie bus musų vadai ir 
mes eisime kartu su jais sa- 

• vo teisių gynymo keliais.
Nenusigąskim kuomet val
džia išplėš iš musų tarpo pa
žangesniuosius musų drau
gus, uždarys musų laikraš
čius, įmes kalėjiman jų re
el akto ris ir tt. Mes turime 
būt pasirengę viską sutikti 
vyriškai t. y. su drąsa, tvir
tu nusprendimu savo veiki
me, pasišventimu kad ir pa
čiai mirčiai už laisvę ir

nacionales teises. Žada 
Lietuvai autonomiją.

Bet, gal būt, to visko ne-
I 

bus? Antai eina gandas, kad 
Hindenburgas traukia ka- 
riumenę Dauguvos fronte. 
Sutraukęs kariumenę, jisai 
paimsiąs Rygą ir Petrogra
dą, nuslopinsiąs revolidciją 

i ir vėlei pasodinsiąs Mikę ant 
sosto?

Vargiai taip buą. Jeigu 
kaizerio bernai užšimanytų 
eit prieš Rusijos revoliuciją, 
tuomet jų kariumenė vis- 
viena nedaeitų iki Petrogra- į 
do. Ji visvie/ha turėtų įrįžt( 
Berlynan, nes ten kiltų Te

RUSAI ATAKUOJA 
KIEČIUS.

Pastaruoju laiku Dvinsko 
fronte rusų armija pradėjo 
atakuoti 'vokiečius, ypatin
gai eina smarkios atakos į 
vakarus nuo Dvinsko.

Iš Berlyno praneša, kad 
pirmos atakos, kurias rusai 
padarė 29 d. kovo, tapę 
atmuštos? vokiečių artileri
jos. Apie tolimesnius mū
šius žiniu/dar nėra.v

SĖS.
Londonas, — Buvęs Bri- 

spaudos tanijos pirmasai ministeris 
Asquith ir dabartinis prem
jeras Lloyd George stoja už 
tai, kad moterims būtų su
teiktos balsavimo teisės. Ir, 
veikiausia, taip bus. Brita
nijos moterjs gaus balsavi
mo teises pirm negu karė 
pasibaigs.

kams 
monstracijas. ir 
Baltimore laike 
už taiką kilo 
trukšmas.

Su Austrija 
traukta dipliomatiškų ry
šiu ir Amerikos ambasado* - 
rius Viennoje Penfield sako,, 
jog santikiai tarpe abiejų 
šalių gana geri.

Caras ir carienė palikti 
patįs vieni. Visi jųjų palydo- 
\ai pasodinti tvirtovėn šv. ; 
Petro ir Povilo.

šalinin- 
rengti de- 

parodas. 
prakalbų 

didžiausias

dar neper-

nužudė Tveriaus gubernato
rių.

Turkestano general-gu • 
bernatorius Kuropatkin a- 
reštuotas.

Admirolas Viren areštuo-Į 
tas. Buvusieji ministerial 
Golicin ir Goremykin yra pa 
leisti iš kalėjimo.

VOKIETIJOJ NEVALIA 
PLATINT RUSŲ ATSI

ŠAUKIMO. .
Petrogrado darbininkai iš 

leido atsišaukimą į viso Y 
pasaulio darbininkus, o y- 
pač į Vokietijos brolius, pra- 

; visur
j Gralių valdžias, o taip' pat

PRIEŠ VISUOTINĄ
STREIKĄ IšPANIJOJ. ‘ 

.... Ispanijos valdžia išsigan
do visuotino streiko. Dauge
lį "vadų areštavo. Liaudies 
namas Madride ir provinci
jose1 Uždaryta.

Ispanijoj galima laukti 
revoliucijos. Visoj šaly įves
ta kariškos teisės.

VISI VOKIETIJOS SOCIA
LISTAI BALSUOJA PRIEŠ 

KARINĮ BIUDŽETĄ^ 
Nuo pradžios karės dar 

pirmą sykį Vokietijos reich
stage visi socialdemokratai 
balsavo prieš paskirimą pi
nigų tolymesniam karės ve
dimui. O juk reikia atsi
minti/kad dabartiniu laiku 
Vokietijos karės padėjimas 
daug blogesnis negu pir
miau buvo. Iš to aiškiai 
matosi, kad Vokietijos liau
dis taipgi bruzda prieš ka
rę ir todėl visi socialpatrio- 
tai priversti balsuoti prieš 
karės biudžetą.

KIEK DAR ŽEMĖS TURI 
VOKIEČIAI FRANCIJOJ.

Vokiečiu kariumenė dar 
turi užėmus Francijoj 712G 
kvadratines myles.Laike pa
starojo mėnesio franeuzai 
atsiėmė 1.000 
mylių.

VOKIETIJJOS SOCIALIS
TAI REIKAULAUJA

KEPI B LIKOS. ,
A’okiečių reichstage, so

cialistas cimervaldietis drg. • 
I edeburas pasakė:

’’Kancleris išmetinėja Ru- .y 
sijos buvusiam carui Mika
lojui, kad jis 1905 m. ne
paklausė Vokietijos kaizerio

kvadratinių patarimo ir neišpildė žmo*

ŠVEICARIJA ATSISAKO 
TARPININKAUTI TAL

KAI KARIAUJANČIOMS 
ŠALIMS.

Bernas, 30 d. kovo. *— 
Šveicarijos parlamento at- 

. stovai, 88 balsais prieš 22, 
išsireiškė, kad Šveicarija at
sisakytų tarpininkauti tai
kos klausime Europos ka
riaujančioms šalims.

Tarpe parlamento narių 
ginčai tęsėsi net dvi dienas. 
Komisija, kuri buvo paskir-

nių reikalavimo, tai kode! gi 5 
dabar kancleris neduoda to- . 
kių pat patarimų savo impe- į 
fa toriui? » , J

Mes manome, kad dabar / 
Vokietijos liaudis jau mą
sto apie republiką ir šis 
faktas greitai turės pasiū
dyti, peš istorija dabar žen
gia pirmyn septynių mylių 
žingsniais.”

Paabigus drg.
11 * i •

;.v ’
Ledebu* 

rui kalbėti, atžagareiviai 
sukėlė didžiausį lermą ir

4s.

•- savo šalies, išdavikas.
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M
M Ar gerais keliais einama?

buvo persitikrinusi,
B

dėjimą> kuris apsireiškė po
auai stipri n 
sindikalistoj 
laręhistų, kų

padėti

Susišelpimo Organizacijos
'Waterbury, Conn.

'4

•A

eis ruduo ir mes nusiųsime

gani,
M:

rvciip lik. prasiueua, los /Vib aiSKina, t
skusijos apie “Kovos” ger-jkuo jos’yra, kame jos s to-j

-t-

su skaitlius rinkimuose dėl 
socialistų partijos visados 
turi augti. '

klerikalizmą, 
gaivios energijos į

•.‘S

KAZYRĖS PIRŠLIAI. <
(Mažas feljetonėlis), i

steigėjų yra 18.
’’Saulė”, • konservatyviš-

PKada negras \ yra pilnas 
Amerikos pilietis?

Tuomet kada jį paskan
dina' vokiečių submarina. 
Tuomet nuskandintas neg-

tuviu klerikalai eina i 
ryn. Taip mano ir “Tėvynė

j tautiliįnkus, jeigu tartų 
vieną kitą teisingą žodį.

tas ži-
»S. istai-4-

“Leaderiui” visuomet pa-

Įsivienijimo ir TMD. Suiru
te kilo veik visose organi
zacijose. Ir laike to Sturm

Kartą susėdo kaziruot

MARGOS ,
MINTIS J

can Trade Union 
ment’ „ kuriame jis, kriti
kuodamas socialistų Partijos

Juk jau dešimts metų ei
na tos diskusijos apie “Ko
vos” gerumus ir blogumus, 
o kas L to?

Ne diskusijoms, o stip
riai redaktoriaus rankai ir! 
jo amunicijai aš tikiu.*****

.•warn

lt ne® ir susiv. įgalios komisiją

Kom. su savo kompetencija 
nepertoli siekia? Eikvoji 
Sąjungos iždą dėlei tvėrimo 

Reikale UetuviųDai-bininkų'™“į”"?±^X 
L uputį perdaug.

ir pagan už tariamąjį gelbe- knygų leidimą; M
I /) Liaudies mokyklų stei- darbininkams 

kly- girną;
tik fak-1 3) Organizavimą darbo 

'žmonių į unijas ir tt.

tas, ne, ne, ne!
r čiru Vinį.

simą kas į susivažiavimą i.'rąs begalo tląug reiškia.
... V--

f umus jr blogumus, kaip tik 
t vieni pradeda piršt mažą- | 
t sias, o kiti didžiąsias raides,.
♦ ^iš visuomet sakau: iš tų di-

darbais?
*****

Kaip tik prasideda tos di-

rikalai yiii artimesni už
liberališku pažvalgų
žmones?/”

Taip mano nevien “T
vyne”, bet geroka tautiniu- iaiko nei pamislyti apie

l. j su Agne. Kelis pokerius su-
tarpe Rusijos revo-l °šę, Jackus persimainė SU 

Vienybė“ sako apie Bago-i iueijos ir pažadėtosios auto- Agne; būk su Praeisiu nesi- 
i, jog jisai jau galėtų virst nomijos kiekvienam metasi ėda. Su Agne belošdamas

Remti ADF., kada darbi- 
; protestuoja

Kada kapitalistiškoji laikra- prieš karę, o tuom pačiu lai- 
štija stengiasi visokiais bū- ku Gompersas, sėdėdamas

‘ gaikštis šlezvigo Holsteino;vjkomisijai tas 
Otomano, Ditmarino,

(jlėnburgo, ir taip toliau is
jj£Wp toliau.
B Dabar. Mikė Romanovas.

>7?

•WWW

PĄKAIReJO.
’ Petrogrado “Nahjojį Lie

tuva”, liaudininkų sociąlistų 
organas, kuris .seniau dau
giausia žinių semdavosi iš 
“Ateities”, dabar pradėjo 
nepalyginamai didesnę do- 
tną kreipti į tai, ką rašo 
“Laišvė” ir kiti socialistų 
laikraščiai. Veik kiekviena- 
mė “Naujosios Lietuvos” 
num. yra žinių ir ištraukų iš 
’’Laisvės.”

Mes manom, kad didžio
sios revoliucijos bėgis cįar 
labiau pastūmės “Naująją 
Lietuvą” darbo žmonių pu
sėn ir liaudininkų socialistų 
E’ikraštiš ras tinkamą ’’mo
dus vivendi” su naujai į- 
steigtuoju socialdemokratų 
organu.

B MUSŲ LAIKRAŠTIJOS.
J. Neviackas, seniau dir

bęs prie “Kardo”, eina dir
bti prie “Amerikos Lietu
vio”, kurį leidžia p. J. Pal
tanavičius.

“Kardas”, kaip mums te
ka girdėti, išeidinėsiąs 
toliau ir bus spauzdinamas jimą klerikalams. 
“Keleivio” spaustuvė ie.

“Michiganp Ukinykas”, 
kurioxpirmą num. gavome, 
yra ne kuo kitu, kaip pąsis- 
kelbimo laikraščiu.

’’Ateitis” iš

ką ųors 'toliaus veikti.' Ar 
netaip? O anot drg. Šukio 
privatiško išsitarimo “bus 

Kaip kam rodosi, kad lie-įvosi klerikalai su tautinfn- kam veikti”, reikia suprasti, 
stip- kais laike p. S. Šimkaus mi- kad tolesnį veikimą Pild.

■’’.sijų mes irgi visi žinome. Kom. paims į savo rankas 
ir kviečia kovon su klerika-*Bet, gal būt, labiausia pa- arba nuskirs komisiją,, jei 
lizmų. . . dėjo , klerikalizmui tarpti matys panašios organizaci-

Tai gera, jog ji mato pa- mūsų tautininkai, įvairiau- jos reikalingumą (taip bent 
vojaus iš klerikalų ^)usės,'siais ,tankiai net žemais bu- iš Pild. Kom. tarimo su

niekindami lietuvius prantu). Bet suvažiavimas
Tos tautininkų nei Pildantį Komitetą neį- 

Įatakos ir socialistų kontr-"galiojo ką nors tokio tame 
■atakos sugaišino begales e- klausime veikti, o jeigu ką 
nergijos ir dikčiai užkenkė nors'tokio veiktų, tai taip 
visam progresyviam judėji- (lygiai pasirodytų “klaidin- 
mui. Žmonės gaišo ginčuose., gai suprantantis savo užda

ri išmetinėjimuose, o tuo tar- vinius”, kaip ir minėta ko- 
1- pu kultūros darbas stovėjo misija. šiai]) ar tai]) kal

ant vietos. Tautininkai, be- bant, jeigu tame klausime 
? sipešdami su socialistais ro- tik tiek veikti, kiek 9 LSS.

kuodami juos savo didžiau- suvažiavimas įgaliojo, tai tą 
Isiais priešais, vos-vos nep- klausimą prisieina

vojaus iš
bet bėda tame, jog ji nukal-.dais 
tina socialistus gelbėjime socialistus.
klerikalams. t j

“Jie visomis pajiego-, 
mis padeda klerikalams 
pastarųjų pastangose a-* 
takudti liberalų pažval- W 
gų žmones; jie daro vi
ską, kad dar labiau su
stiprinus klerikalizmą 
Tai matant, nenoromis 
veržiasi klausimas: ari : -

. 1» J j MllVOCHO, VV»O“VVO iikxi-ioxukv ui amusu socialistams kle- • . ’ , , , ,/ - . , ,., ; . ,. . Jrivede prie grabo lentos Su-- ant lentynos.
Pild. Kom. pataria komisi

jai kreiptis prie seniai gy
vuojančios tarptautinės dąr-

jos “Workmens Circle” —

vi, kokios jų pažiūros. j 
| Turbūt, daug kas tame 
aišku, jeigu taip daug reik, 
aiškint. Tai yra rusiškų žur
nalistų mada.

♦ ♦♦♦♦
“Pavojus lietuvių socialis-

Socialistiškoji visuomenė taktiką, nurodo, kad Parti- 
kad jos maži laimėjimai ir da- 

darbininkų užuojauta ir bal- bartinis balsų puolimas", tai .... . . .
pasekmės vis nemokėjimo tų judėjimui gręsia kol kas 
susilieti su Amerikos darbo ne Cš “socialpatriotizmo”, O* 

ir anarcho

W i

Taip naturališ- žmonių miniomis ir kad S. iyanarchizmo
ka, taip turi būti. Bet 1916• P. ignoravo darbininkų ju- ^sindikalizmo. (Naujienos) 
m. rinkimuose balsų skai
čiui netikėtai nupuolus ma
žyn, partijos nariams pasi
rodė kas tokio nepaprasto, 
nesitikėjimo. Visi pradėjo tą 
klausimą savaip rišti, sa
vaip suprasti. Taip- buvo ne
tik su pavienėmis ypatomis, 
bet ir su laikraščiais. Pav. 
“jAppeal to Reason” savaiti
nis socialistų laikraštis, tu
ris didelę įtekmę Amerikos 
darbininkų tarpe, stebisi, perdidelė, todėl 
kaip iki šiol socialistams ant Partija galėtų jai duoti pa
tiek sekėsi tain veikiant, tarimus.

ADF. atstovauja darbo 
žmonių judėjimą ir jeigu S. 
P. nori būti darbininkų po
litiška organizacija ir turėti 

tai 
jos

ū K*

Žiūrėkit sykį, pasirodo, 
Amerikos Darbo Federaci- kad Chicagoje labai stipri k 
jos stogu. C. W. bara sočia-'tėkmė anarcho sindiįkalistof 
llstus, kam jie kritikuoja A Laukio ir tų anarchistų, kų 
D. F. prezidentą Gompersą'seniau leido “Laisvą žmon#’* 

ją”.
Ištiesų, ties Michigano e- 

žeru viskas kitaip!
*****

Petrogrado bolševikų 
(kraštutinių kairiųjų' soc.- 
dem.) “Pravda” kviečia ru
sus kareivius išeit iš tran
šėjų, nueit pas vokiečius ir 
sykiu su jais sukelt revoliu
ciją. |

Kad kai]), tai dar “Pruv-Z 
ylos” redaktorius pakars už 
“izmiena”. fe •

Bet ve kame dyvai. Ber
geris ’’Milmaukee Leaders^ 
sako, kad “Pravdos” pakvie
time yra “a great deal of

už prigulėjimą prie kapitali
stiškos “National Civic Fe
deration” nes Gompersas ir 
ten prigulįs tik dėl darbi
ninkų labo. ’’Call” redakto
rius sako, kad Amerikos 
Darbo Federacija esanti 

Socialistu fe

tiek sekėsi taip veikiant, 
kaip kad dabar buvo veikia
ma. Ir vienu užsimojimu 
permaino savo veikimo tak
tika. 4-

“Appeal to Reasoh” daro 
išvedimą, kad Amerikos 
darbo žmonės tik tada bus 
su mumis, jeigu mes dirbsi
me reali darbą, kurio vai
sių bus galima sulaukti tuo- 
jaus. Ir tas laikraštis, ga
ndams atnešti daug daugiau 
naudos dabartiniu krizių 
laiku, nurodant darbinin
kams kiekviename svarbes
niame klausime tikrąjį ke
lią, pasikvietęs į talką pa
garsėjusį pirmą 
social-patriotą

Iė-,und Drang periodo nebūvu bininkų susišelpimo draugi- 
. ... i . * a * jos “Workmens Circle” —kų dalis, imanti socialistus | 1) Sistematiška mokslo “fmi fpri nrininnnmm 

* * i '.J C V L v V 11 l-z JI JL x_z Ali C. A lllvylll .101 V
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gom galima butų lietuviams 
> organizuotis?

i Tame darbe padarytas iš
laidas padengs Sąjunga” 
Kodėl Pild. Kom. šitą “pa
turimą” nepasiūlė tuomet, 
kuomet mano straipsnis ant- 
galviu “Dėlei progresyvės 
lietuvių darbininku susišel
pimo draugijos”, tilpo N. 51 
.“Kovos”, pereitų metų. Mi
nėtas straipsnis stačiai kvie
tė šios organizacijos tvėri
mo priešininkus'į diskusi
jas! Tačiaus Pild. Kom. tu
ri žinoti, kad kreipties į

i Workmen Circle bei komisi
ją nei Pildantį Komitetą ir
gi nieks neįgaliojo! Tai'jau 
būtų tiesų peržengimas!

Bet ką as kalbu. Tai nebus 
irieš tiesas, nes Pild. Kom. 
pataria, o Pild. Kom. tai vis 
tiek, ką ir suvažiavimas, net 

| r jo rekomenduojamam 
Tai klerikalams nebūtų darbe pasidariusias lėšas tu-

Ne, gerbiamieji, jūs 
stat. Mes tikime i" 
tams, daugiau niekam.

Kas labiausia sustiprino | Daugelis tautininkų, ku- 
I Lietuvoj klerikalizmą, jeigu rie seniau buvo socialistais, 

privatiškų ne liberalu pabėgėliai Sme- atsimetę nuo LSS.-gos pra- 
rankų virto nuosavybe “A- tona, Kubilius, Gira ir kiti? dėjo keršyti savo buvusiems 
teities” bendrovės. Narių į- Jie išmankštino sustirusį draugams. Socialistai, žino- 

įpylė naujos ma, netylėjo.
merdė-| Tai]) buvo ir to negalima 

aus £is lietuvių žurnalisti- j jautį kūną. Jie patiesė tiltą užginčyti. O jeigu bent da- 
klerikalizmui į inteligentiją, lis tos energijos, kurią tau 
Jie, tautininkai, davė kleri- ■ timnkai pravėrė atakoms 
Palams durnos atstovybę, jie j.rieš liet. socialistus būtų 
davė jiems rekliamos įrankį buvus 'suvartota kultūros 
užsieniuos pavidale vadina- į darbui ir mėginimui bendru
mų Gabrio biuro. Šios ka- mis spėkomis (kur tai gali
nės laiku jie įtaisė klerika-'ma) dirbti tą darbą su so- 
lai^ stiprių pozicijų šelpimo ralistais, mes šiandien tu- 
organizacijose. < retume ir liaudies' mokyklų

Amerikos tautininkai la- 'ir daugiau liaudies namų, ir 
biausia gelbėjo klerikaliz- knygynų ir užtenkamai po- 
mui, remdami visas klerika- puleriškų mokslo vadovėlių 
lų misijas ir misionierius iš ir ko kito.
Lietuvos. Klerikalų įtekmė, Tai klerikalams . .
kaip ant mielių augo laike buvę taip lengva prieit ])rie| ‘i galę nutarti, kad iš Sąjun- 
Oišausko-Tumo kelionės, lai-'miniu, ba minios nebutu bu- gos iždo padengti. Ar Pild. 
ke kelionės Yčo. Kaip brolia- v tįsios taip tamsios.

kos madose laikraštis, kaip 
mums praneša iš Mahanoy 
City, yp*a Uabai moderniš- 

prisitaikyti 
’’Saulės“ 

sau dirva fe

t ity, yp-a^ 
kas mokėjime 
prie aplinkybių, 
leidėjai taisosi 
tiem laikam, kuomet iš lie
tuvių nebus galima pragy
vent. Jie turi modernišką 
spaustuvę ir gana daug sve
timtaučių organizacijų dar 
bų. Biznio ofise tik su ži
buriu nebent su j ieškotų m ei 

Jjetuviškos dvasios. Viskas 
angliška.

Taikosi prie aplinkybių.
Baltimoriškiu aidoblistu 

’’Darbininkų Balsas” kelias 
savaites nebeišeisiąs, ka
dangi keliasi iš Baltimorės į 
Chicagą. Nuo šiol laikraštis 
bus leidžiamas ne bendrove, 
bet 1WW. unija, kurios 
spaustuvėje* bus spauzdina- 
mas. Naujas “Darb. Balso” 
adresas: IWW. Publishing 
Bureau, 1001 W. Madison 
st. Chicago, Ill.

EX-CARO PILNAS TITU
LAS SENIAU IR DABAR.

Seniau. Mes Mikalojus II, 
imperatorius ir vienavaldis 
visos Rusijos, caras Mas
kvos, Kijevo, Vladimire/, 
Novgorodo, Kazaniaus, As- 
trachaniaus, Lenkijos, Sibe- 
rijos ir •Gruzijos; valdytojas 
Pskovo; didis kunigaikštis 
Smolensko, Lietuvos, Volini- 
jos, Podolijos ir Finliandi- 

‘jos; Kunigaikštis Eston i jos, 
Livonijos, Kuršo, Semigaii- 
jos, Šamogitijos, Baltstogės. 
Karelijos, Tveriaus, Jugori
jos, Permio ir Viatkos; val
dytojas ir didkunigaikštis 
Žemojo Novgorodo, Černi
govo, Riazaniaus, Poįocko, 

• Rostovo, Jaroslavlio, Bielo- 
ozero, Obdorijos, Vitebsko 
ir Mstislavo; suverenas Ive- 
i ijos. Kartalinijos, Kabar- 
dos, ir Armėnų provincijos; 
viešpats Turkestano, įpėdi
nis Norvegijos trono, kuni-

Į LSS. 9 suvažiavimą
Los kuopos prisiuntė įneši
ma, kad suvažiavimas nu- 
tartų sutverti susišelpimo 
draugiją, būtent Susivieniji
mą. Bet kaip tokia draugi
ja tverti —mr prie LS. Są
jungos ar atskirai įnešimuo
se nebuvo nurodyta. Kad 
panašų susišelpimo skyrių. į- 
vesti prie LSS. Sąjįfngos šis 
klausymas jau pirmiau kele
tą kartų buvo pakeltas ir pa 
si rodė, kad negalima, t. y., 
kenktų LSS. įdėjimam tiks
lui Jr suvažiavimas tai gerai 
žinojo. Jeigu nuošaliai LS. 
Sąjungos tverti, tai apie to
ki tvėrimą suvažiavimas ne
gali nieko tokio tarti, jei

mą arba priešingai. Suvažia
vimas apie minėtos organi
zacijos naudingumą kaip ir 
nesvarstė, bet kad greieiati 
nuo to klausimo atsikra- zuoti, o “tik žinia 
čius, tapo įnešta ir priimta kuriose valstijose 
išrinkti komisiją dėl ištyri
mo sąlygų, kurių reikalau
ja jvairiųs valstijos dėl už
tvirtinimo minėtos susišelpi
mo organizacijos. Minėtai

► tyrinėjimas 
sąlygų pasirodė bergždžių 
darbu, kadangi apie tolesnį 
veikimą suvažiavimas nieko 
nenutarė. Todėl minėta ko-

ke-į misija pirmiausia pakėlė sa
vo narių tarpe klausimą: ar 
tokia darbininku susišelpi
mo organizacija reikalinga, 
ar ne. Visi vienbalsiai išsi
reiškė , kad reikalinga; ta
da ėmėmės už darbo. Ištyrę 
sąlygas įvairiose valstijose, 
kad tokią organizaciją gali
ma tverti,pradėjom kalbėt ir 
apie jos organizavimą. Aš, 
būdamas šios komisijos sek
retorium, pasiunčiau “Ko
von” ])Mskelbimą musų vei
kiamojo darbo, bet “Kovos” 
“cenzūra” nepraleido tal
pinį “Kovoj”, tik iš Pild. 
Komiteto posėdžio protokolo 
(žiūrėk Nr. 7, “Kovos”) pa-’ )italistiškięms snaudaliams, 
stebėjau, kad Pild. Kom. at- jje nerimauja ir siunta, kad 
rado,, jog toji komisija įliocįu socialistu neduoda 
klaidingai savo uždavinius .. v . ,i; • ,,,y . . . 2 .. įiem švento pakaiaus.supranta, ir jai nepavestąjį 
darbą dirba.” Reiškia, suva-| 
žiavimas neįgaliojo organi- į 

surinkti. į Albany dar kelis socialis- 
kokios tus. Tuomet raudonoji “ma- 

cis” pasirodys jum dar bai
sesnė.

New Yorkb valstijos legi- 
ūaturoje darbuojasi du 
Jrooklyno socialistu. Juodu 
netik savystoviai dalyvauja 
legislatures darbuose, netik 
kritikuoja republikonų ir de
mokratei teikiamus billius ir 
siūlo savus, bet, turėdami 
lieną-kitą liuoslaikio, važi- 
lėja po N. Y. valstijos mie
stus ir miestelius ir pasako
ti. piliečiams apie kapitali
stiškų legislatures atstovų 
iarbelius. Ta musu draugu c <- k-
kritika neduoda ramumo ka-

teisės yra tokių draugijų 
organizavimui, ir 
n* as priduoti L
goms (kokiom? J. P. P.), 
kad paskelbtų organe.“ O 
paskui? Paskui tos LSS. “į- 
stąigos” padės tą ‘klausimą 
ant lentynos iki kitam susi
važiavimui, iki vėl tą klau-

paramą laike rinkimų, 
turinti remti ADF. ir 
darbus, bet ne kritikuoti 
juos, kaip kad dabar esą 
daroma.

Taip mano N. Y. Call re- truth”, 
dak torius.

Socialistai neatsisako su- tinka franeuzų, rusu ir an- 
•teikti pagelbą darbininkams glų radikalai, bet Liebknech- 
kovoj su kapitalu, nepaisant 
prie kokios jie organizacijos 
prigulėtų. Bet remti Ameri- 
jkos Darbo Federaciją su 

Amerikos Gompersu priešakyje, kuris 
Charles E. darbininkų išnaudotojais 

Russef, varo smarkiausią a- vieno.stalo pietauja “dėl 
gitaciją, kad paėmus Ame- darbininkų gerovės”, jokiu 
rikos geležinkelius į valdžios būdu negalima, 
rankas.

■ Ar gerais keliais jie eina? į ninku unijos 
ry 1-------

štija stengiasi visokiais bū- ku 
dais darbo žmones klampiu- Washingtone, praneša 'pa
ti į patriotizmo balą ir vesti šauliui, kad nors Amerikos 
juos i karės nasrus, tai jau I 
ne laikas socialistiškam laik
raščiui pašvęsti visą energi
ją varimui agitacijos už pa
ėmimą geležinkelių į val
džios rankas.

Amerikos socialistų dien- 
•aštis ’’The New York

Jackus Skilvis baisiai gė
dijosi merginų. Būdavo, va
kare, kur nors šusirinkps, 
jei tik nesimatys moteris* 
kos lyties, Jackus lošia di-’ 
džiausiąs fantazijas, kome
dijas, pasakoja iš garsiau
sių romansų apie meilę, mo
terys. žodžiu sakant, di
džiausias pasakorius. Bet, 
tegul tik įeis moteriškas, 
Jackaus šposaf dingsta, lyg 
džermano submarina sutor-

!unijos ir nenorinčios karės, 
bet jeigu karė jau bus ap
skelbta, tai jos stovėsiančios 
už prezidentą— tai keista. 

Išskyrus “Call” red. C. 
Wright ir Gompersą, niekas 
socialistų po tuo straipsniu ’pėdavus Britų laivą. Apie jį 
nepasirašytų, bet visgi ir kalbėta visaip: mergų* nes

ant to straipsnio myli, neapkenčia, nemislina 
Į tokius dalykus, ženytis. Kiti, ypač Pilypas, 

’augšto mokslo vyru vadino.
Išties, nei taip nei šiaip 

buvo. Jackus mergas mylė
jo ir perstot mylėt nepersto- 

įjo. Akyse kalbėjo vienaip, 
.mislino kitaip. Išpeiks iško- 
• neveiks, bet niekam nema
tant tos pačios mergos anda- 
roko padalkus bučiuodavo.

Pas Rukštelienę burdavo- 
,josi Agnė su Prancisiu. Ag
nė Jackui krito akin, kaip 
aštriausias krislas, kurio nei 
geriausias specialistas neį
stengtų išimt: Kokiu būdu 
prieit jsipiršt, tas tik vargi- 

i no nervus. Agnės išsižadėt 
jvgi negalėjo, kaip negali — 
i Rusija Konstantinopolio.

Gamta viso galinga. Maži 
vabalėliai nemoka romari- 
suot, šokt, p nelanko teatrų^ 

'nei kitokių pasilinksminimų, 
('vt priedą Bot kas tau'■'evoliucija, kaip tik revoliu- k!"' susimerkia, o

. -rf ■ • 1 i-,- r i- .vienok juos sujungia 1 po-davė. Nuo defensyvos pe- ci.ms perkūnai šukele liaudį, 
rojo prie ofensyvos. Gerai Vokietijos užsieninių reika-j 
sako franeuzų patarlė, kad bi minLteris ant tų karštų 
apetitas atsiranda beval- iPčd'i pažadėjo Lietuvai au- Jackus su Prancisiu, Pilypas L........•• i,.,, a

Lall” jau nuo seniai pasižy-.kritikos 
mėjo pataikavimu ADF. ir nematyt, 
~?ompersui. Dabar, pasinau-'rodos, turėtų atkreipti ąty-1 
dodamas proga, re'daktorius dą Socialistų Partijos or’ga-1 
C. Wright talpina ilgiausi nas “American Socialist”, 
Straipsnį (25 vasario) “The taipgi ir busimasis socialistų 
Attitude of the Socialist partijos suvažiavimas turė- 
l’arty Toward the Ameri- tų pasakyti ką mano apie 

Move- tuos socialistų laikraščius. I
Lazdinelis.1 

Rochester, N. Y.

J skusjjų nieko nebus.
“Naujienos” kadaise pasa

kiusios, jog jom jau įkyrė
jusios tos polemikos. Jos 
pasižadėjusios nevarinėti 
ginčų ir tik esant reikalui, 
atsakyti tiem, kurie iškrai- 4 Z

po jų mintį ar užkabina

\£/

I

< I

<įkiš. . 1 pokerį po pokerio, įsidrasi*
Tiktai aky vaizdo je žmo- no ir taip lošė kas' Dakaras.

Žodį lengva tart,- o kaip su nių kumščios diplomatai pri- i Kazyros pasirodė geriau- 
simena apie laisves. • šią metodą.

, **♦♦♦ ' Apsivedę buvo pavyzdių*
“Naujienos” /vis aiškina/ giausiais



I

I

Rusijos Socialdemokratija Koks maistas
naudingesšiuo momentu

Parūpinkite savo broliams dvasios Įmaisto

Užrašydam

AR TURI TĄ NAUJĄ

Produktai

16,75, 
20,71 
18,88 
19,86 
16,62
17,11 
14,54

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y

r5%), proteinų 
po mažai anglia

Veršiena (riebi)
“ (kuda)

Aviena riebi

81.39
99,04

LIETUVOS SOC.-DEMO
KRATŲ PARTIJOS 

ATSKAITA.

Kares apofeozas — paveikslas garsaus rusų dailininko Vereščagino 
Tai simbolas kapitalistiškos kultūros.

“Novy Mir” redaktoriui G.
Čudnovskiuį $100.00. .

Ižde liekasi $268.65.
L. Pruseika.

čiant senąją tvarką.
Rusijos socialdemokratija 

anaiptol nesudaro vienlypės 
■minios. Frakcionizmas ir 
sriovių kova joje visuomet 
lošdavo labai žymią rolę, o 
'laike šios karės sriovių kova 
dar labiau padidėjo. k

Greta didžiumiečių ir ma- 
žumiečių atsirado tąip vadi
nami socialpatriotai, kurie 
rado sau prozelitų abiejose 
frakcijose.

Didžiumiečiai, kraštuti
niai kairieji, drg. N. Lenino 
vedami, turi didžiausią įtek
mę Maskvoj, Petrograde, 
Pavolgėj ir Latvijoj. Jie, 
kaip matyt iš telegramų, jau 
suspėjo atgaivint savo dien
raštį “PravdąJ’, ėjusį prieš 
karę ir turėjusį jau apie 40. 
000, skaitytojų. Kiek galima 
spręsti iš telegramų ir iš to 
viso, kas jau seniau buvo ži
noma apie didžiumiečiu tak
tiką, kairysis socialdemo
kratijos sparnas stato šiuos 
lozungus:

1) Šalin naujoji liberalų 
ministerija.

2) Kogreičiausias sušauki
mas Įsteigiamojo Seimo.

3) Šalin imperialistiška

Kiauliena riebi
“ (kuda)

Arkliena
Kiškis (zuikis)
Višta
Žąsis
Silkė
Lydeka
Oysteriai
Vėžys (upės) 
Kiaušinis (vištos) 
Kiaušinio baltymas 
Kiaušinio geltonumas 
Kiaulės taukai y

na 118 gramų proteinų, 56 
gramų riebalų ir 500 granui 
(1 svaras) angliavandenių.

Dabar, kaip yra maž daug 
žinoma, kiek į dieną žmo
gus tur sunaudoti maisto ir 
Kokios medegos, galėsime 
eiti toliau prie dietetikos 
Jausimo, iš kiek ir kokios 
nedegus susideda naudoja- 
no maisto dalys — kaip tai: 
nėsa, pienas, augmenai ir

Šita tema yra gana platiną, turi sunaudoti per die 
ir kad ją pilnai išgvildenti, 
t y. viską plačiai išaiškinti 
— reikėtų išleist tam tikrą 
knygelę.

Kadangi yra daugybė 
mūsų žmonių, kurie mažai 
arba ir visai nesusipažinę 
su dietetika (mokslas apie 
maistą), o tas yra begalo 
svarbu kiekvienam, tad aš 
nork suglaustoj formoj pa
sistengsiu kaip galinta pil
niau paaiškinti.

Žmogaus kūnas yra subu- 
davotas iš 16 tam tikrų el
ementų. Kad palaikius žmo
gaus organizmą, reik mais
tui priduoti tokių pat ele
ments'ir tokioje pat pro
porcijoj, kokia randasi *ku-

Mes nežirioib, ar šitą 
"Naujienų” propoziciją pri
ims Rusijos viduriečiai, bet 
mes manom, kad tame atsi
tikime, jeigu jie ją priimtų, 
liktųsi dar begalo daug vie-' 
tos neaiškumams. Tie drau
gai atsidurtų tarp Scyllosir 
Charibdos —iš vienas pusės 
reikia gintis, vadinasi, pil- 
dvti ta, ką liepia klesiniai 
priešai, iš kitos — neini t už 
tai atsakomybės, neduot val
džiai pinigų, balsuot, prieš 
karės išlaidas. Iš vienos pu
sės jautiesi tarnaująs klevi
niam priešui, vedančiam bai
siausią imperialistiška karę 
už kurią nenori imt atsako
mybės, iš kitos pusės —tavo 
valia, tavo darbininkiška e- 
Pcrgija supančioja įsakymu, 
jog visgi tu turi ginties, va
dinasi^ remt anų blogdarių 
pienus. Išeina koks tai fata
lizmas arba, jeigu norit, tra
giškiausia situacija. z Atsi
minkit, kad čia revoliucija. 
Revoliucijoj darbininkų Lie
sos spėka apsireiškia visame 
pilnume, ateina didžiausio 
spėkų įtempimo valanda.

Kada gi darbininkams 
veikt, jei ne revoliucijoj?

Ir štai, revoliucijos milži
nas turėtų atsisakyt nuo 
savystovės rolės, pasitenkin
damas pasyvišku protestu.

Išeitų kas? Skerdynės tę
stųsi, kaip besitęsusios, dar- 
lininkai dalyvautų jose, įieš

ko tų davadų, kad “ginties 
.reikia’’ — bet gilumoj šir
dies keiktų karę ir josios 
imperialistiškus vadovus. Ši
taip įtempta styga turėtų 
įtrūkti.

Atkartojame tačiaus: 
i mes nežinom visoje aišku- 
moje tokios taktikos laiky
sis vidurinė sriovė Rusijos 
socialdemokratijoj. Mums 
čia, Amerikoje, klaidu daro
si, nors mes operuojam tik 
teorijoj, o jiem dar sunkiau, 
kada kiekviena diena neša 
daugiau painumo.

Tie elementai, kurie ran
dasi maiste, dalinama į 3 
skyrius, būtent: proteinai, 
(baltumynai), taukai (rie
balai) ir angliavandeniai. 
Apart to. da maiste randa
si druskos, tūlos rugštįs. 
spiritas, ir kiti chemikalai, 
kurie lošia mažą rolę.

Proteinai tai yra svar
biausia medega musų orga
nizmui. Visi proteinai turi, 
savyje azoto, todėl ir pri
klauso prie skyriaus azoti
nės sąjungos. Chemiškai 
proteinai susideda iš azoto, 
vandendario, angliadario, 
degio, fosforo ir kitų ele
mentų, kukiuos augščiau mi
nėjau iš ko susideda •< žmo
gaus organizmas. Prie rie
balų skyriaus priklauso vi
sokį taukai ir aliejai. Rie
balai susideda iš anglia- 
dario, vandendario ir de-

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Amer. laikraščiams į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus. , j

Kas turi savo giminių ir draugų Ru» 
sijoj, padarykit jiem dovaną, *

78,81 
53,31 
75,99 
47,40 
72,57 
74,27 
74,27
70,06 
38,02 
74,64 
79,60 
82,03 
72,74 
73,67

Rusijos socialdemokrati
jos rolė šioje’ revoliucijoje 
labai svarbi. Ji jau lošia ten 
didelę rolę ir, rodosi, dar di
desnę turės sulošti. ' Apie 
soc.-dem. organizaciją labai 
tankiai mini ir buržuazinės 
telegramų agentūros. Net 
New Yorkiškio “World’o” 
pusėtinai gerai apsitrynęs 
korespondentas sako, kad 
“raudonųjų” centre esanti 
socialdemokratija ir kad net 
liberalai pripažįsta jai dide-

-Mėsa. Mėsa yra beveik 
naistingiausias produktas, 
ies mėsoje randasi daug 
iroteinų. Mėsa susideda.iš 
'andens 
riebalu 
dario, druskos ir kt.

Tiesa, yra žmonių, kurie 
visiškai mėsos nenaudoja ii 
vietoj mėsos proteinų, pa
naudoja kiaušinius, piėPą

Reik pasakyti 
rūšies maitini

LAWRENCE, MASS.
Kovo 21 d. gavom sekan

čią žinią iš Grūdo draugi
jos (Petrograde). Gruodžio 
31 . 1916 m. v

Lietuvos Šelpimo Fondo 
Komitetui Liet. Grūdo drau
gijos valdyba šiuomi prane
ša, kad jūsų išsiųstus tūks
tantį šešis šimtus rublių 
(1.600) Grūdas gavo. Pasis
tengsim juos suvartoti tiems 

tikslam, kuriuos 
tamstos nurodot.

Kadangi pinigai buvo sių
sti komiteto nukentėjusioms 
dėl .karės šelpti, mes jų ne
galėjom atsiimt, kol nebuvo 
galutinai legalizuota musų 
draugija.

Kokiose sąlygose gyveno 
Lietuvos .tremtiniai, ' kiek 
globoją Grūdas — pasiru- 
pinsim pranešt vėliau.

Valdybos pirmininkas at
stovas valstybės Durnos P. 
eKinis, sekrt. Jenkevičius.

Prie angliavandenių sky-’ 
riaus priklauso krakmolai, 
cukrus ir kt. Jie taip pat su
sideda iš angliadario, van
dendario ir degio, tik kitose 
proporcijose, negu riebalai. 
Dabar kila klausimas, kiek 
g’ reikia žmogui per dieną 
sunaudoti tų proteinų, 
balų ir ahgliavandens, 
palaikyt geram stovyj 
ganizmą.

Šiuom klausimu .ilgai 
pinosi ir darbavosi mokinti 
žmonės ir pagalinus 
sutiko su tam tikra 
lentele, pagal kurią išeina 
šiai]): suaugęs darbininkas, 
sveriantis 70 kilogramų 
pie 140 angliškų svarų) 
dirbantis 9-10 valandų į die-įkių

surj ir tt. 
kad tokios 
mas negalima pripažinti i- 
dealiu.

Mūsų žmonės papratę 
daugiams naudoti kiaulieną, 
o ištiktųjų kiauliena mais
tingume negalima sulyginti 
su jautiena. Apart to, kiau
liena sunkiai sugromuliuoja- 
ma. Kiauliena sugromuiluo
jama į 5 vai. o -jautiena 
į 2-3 valandas. Žmonės, ku
rie daug ir tankiai naudoja 
kiaulieną, visi kenčia vidu
rių užkietėjimą ir be palio
vos leidžia pinigus ant dak
tarų ir įvairių vaistų. Iš ko 
kiauliena susideda pamaty
sime vėliau iš lentelės. Jau
tiena yra maistingiausia 
mėsa. Ji turi daugiausia 
maistingos medžiagos, negu 
kokia kita mėsa. Jautiena 
taipgi'turi gana gerą skonį. 
Aviena yra da skanesnė už 
jautieną, bet ji yra silpnes
nis maistas, negu jautiena.

Veršiena yra skani, bet 
tai]) pat silpnesnis maistas 
už jautieną ir sunkiai su- 
gromuliuojama (į 5 vai.)

AR VERTA BŪTI TEISINGU!
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks j v 
likimas,— parodo vieno tokio Žmo
gaus istorija. Jo gyvenimai taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo grasiau
sia pasaka. Tos knygos vardas * 
Kovotojas uz Teisybę 

Jeronimas Savanore lia.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tarp Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

. KAINA TIK 25c. , Į

tinius dėsnius didžiumiečių 
taktikos mes teisingai nuš- 
vietėm.

DiametraŲškai priešingos 
taktikos laikosi taip vadina
mi socialpatriotai, kurie jau 
išleido savo manifesta:

Jie stoja:
1) Už gynimą tėvynės ir

karę, sutartyje su talkinin
kais. 0

2) Jie užsitiki dabartinei 
ministerijai ligi tos valan
dos,kai Įsteigiamasis Seimas 
išrinks naują ministeriją.

3) Jie už partijų vieny
bę, ginanties nuo priešų. A- 
pie šituos žmones neverta 
daug kalbėt. Jeigu jau juos 
tai]) garsina ,taip reklamuo
ja ir giria “Associated 
Press” ir “United Press”,tai 
aiškus išrokavimas kiekvie
nam darbininkui būti labai 
atsargiais su ta šešiata pat
riotiškų socialistų. Veikiau
sia, jųjų tarpe yra Plechano 
vas ir kiti vyrai iš Pary
žiaus “Prizivo”. Miniose jie 
vargiai ras daug atjautimo, 
bet kadetuose tai ras.

Vidury šitų dviejų aiš
kiai apsisprendusių sriovių, 
veikiausia, yra dar tarpinių 
elementų blokas ar fikcija. 
Tasai “vidurys” — tuo tar
pu tai “terra incognita”, a- 
pie jį jokių žinių neturime— 
laikraščių dar neatėjo, o 
telegramos nieko nesako. O 
betgi tasai vidurys gali su- 
lušf labai svarbia role, susi- 
liedamas su kairiaisiais ar 
dešiniaisiais.

Jei mes tik neklvstame, 
tu viduriniu elementu takti
ka bene bus tik nušvietusios 
“Naujienos”, kurios nese
niai kalbėjo apie socialde 
mokratu rolę šiame Rusijos 
revoliucijos momente.

Griežtai atsisakyt gint

nuo $5.00 iki $10.00 pagal tokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki) 11 vaL 
vakaro,- taipgi ir nedėliomia. Mokina
me balių šokius ir stage’au*. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
850-52 Broadway. Brooklyn. N.*T./

V. ' Klimas iš 
J. $10.00;

A. Staniskis 
N. J. $10.00;

per V. Kapsuką surinkta 
Phila. Pa. $109.00;

per V. Stankų iš Easton, 
gauta $6.25; (aukavo šie 
draugai: F Bačkis $1,00, A 
Stankevičius 50 c. L. Bač
kis, L. Valančius, J Jonaitis, 
K Jankauskas, P Klova, A. 
Tirvidis, Z TaVvidaitis, M. 
Griciunienė, J Jankauskas, 
P. Treinaitis, M. Urba, J. 
Ragauskas, ■ K Ženčius, B. 
Sleger, A Urba, B. Davi- 
donis, J Skodis, M Bon- 
džinskaitė, V. J Stankus po 
25 c.) z

W. JTLas iš Philadelphia, 
Pa. $5.00.

Binghamton, N. Y. LSS. 
23 kp. koncerte $26.72.

Cai-negie, Pa. J Gatavec- 
kas prisiuntė $30.00 (pavar
dės aukuotoji] pasiųsta V. 
Kapsukui).

Bronislavas Račkauskas, 
Endicott, N. Y. $10.00;

Cliffside, N J. 250 kuop. 
LSS. susirinkime suaukau- 
ta $4.50 (aukavo šie drau
gai: po $1.00 Bražnas, S. Ki
sielius, Katonas, J Degulis, 
Steponavičia 50 c.)

Lowell, Mass, laike V Ka
psuko prakalbu surinkta 
(203 LSS' kp.) $8.06.

Newarko Jaunuomenės 
d. ko

vo, 1917 m. $42.10.
LSS. IV rajono 

Yorko apygardoj) 
nėję Newark, N J. $57.25.

Iš Elizabeth per Petrašiu- 
m $23.51.

Per Kapsuką nuo J M. $1 
nuo J. Neviacko $5.00 ir nuo 
X Neviacko $2.00; viso $8.

Laike P Grigaičio prakal
bų, Akron, O. per S. Rei- 
kauską $23.31.

Hartford, Conn, per A Ti- 
rvą $11.25.

So. Bethlehem j Pa 
įaskaitų LSS. 31 kp

V. Prusis, Chicago, $5.00.
Išviso per vasario-kovo 

uėn. $397.70.
' Įplaukė $70.95.

Nuo sausio 1917 likę $70.- 
95. sykiu — $468.65.

Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štern 
Šokių Mokykla, 952 
^roadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki
nami, privatška! ir 
kliasoje. Mokesti*

Reikalavimus ir pinigu* *iųskite 
šiuo adresu:

' J. STROPUS, t' ,
6 Loring St.,

> • So. Boston, Mass.

4)' Kvietimas kareivių an-, 
leisti tranšėjas, vadinasi, ak-! 
tyviskas atsisakymas nuo ■ 
karės su paraginimu eiti j 
pas vokiečius revoliucijos 
keltų. \

Jie, vadinasi, žiūri i da
bartinę ministerija, kaipo j 
agentūrą imperialistinės 
buržuazijos, susidėjiisios ko- 
alicijon su Francijos ir An
glijos buržuazija. Iš tos jų 
pažiūros liogiškai išteka a-, 
gitacija kareivių t4rpe at
sisakyt “ginti šąli” — o vie
ton to, plėsti revoliucijos ug
nį namie ir svetur.

“Ginti savo šalį,” jie, vei
kiausia, su tikš tik tuomet, 
kuomet bus įsteigta darbi
ninkiška revoliucijinė val
džia. Tuomet, jeigu tikėti 
drg. Trockini, būtų jau ne 
karė, bet ginkluota revoliu
cija.
♦ Mums, rodosi, kad pama-

visi
Foito parodyta kiek koki

GYVENIMĄ?
Jei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.
' Apie tos knygos naudingumą pa

klausk tų, kurie jau ją turu V
Knygos vardas

Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. II. SANpER.

Ta knyga reikalinga visiem*: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo-g 
teries ir vyrb gyvenime; apsivaiaini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; m?t;?.ystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, aavi- 
žagystč ir daug kitų įdomių dalykų.
> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus suprasti. «

KAINA TIK 50c. • .
AR MYLI DAINAS?! x

Štai nauja dainų knyga, kurioj^a^ 
si (įaug tokių dainų, kūnų niekur jfcu 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybą įvairiausių aai- 
ny. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c. ‘

Išlaidos už vasario-kovo 
mėn 1917.

Drg. L. Trockini, “ISfovy 
Mir” red. paskolinta kelio
nei*) Rusiją, kurion nuvyko 
revoliucijos . tikslais $100.00,

Tam pačiam tikslui kitam

ne
kad Arkliena maistingumu yra
or-dabai panaši į veršieną ir

ta]) pat sunkiai sugromu-
M1_ h uo jam a.

Žemiau paduodu lentelę
(pagal Koenigą), kurioje

mėsa
turi vandens, proteinų ir kliubo* prakalbose 2 
riebalų. Iš to kiekvienas ga- 

(a-'lės suprasti ir spręsti apie
'maistingumą mėsos ir kito-

valgomų

tomf jos Jjęnrilaria. nes l’i 
tai yustiprintų Hohenzoller- 
na, 2) padėtų atsigaut se
najai valdžiai.

Taigi, tėvynę gint “Nau
jienų” nuomone reikia tuo 
labiau, kad revoliucijos bė
gyje dabartinė ministerija 
gali pasikeist demokratiško-.patiems 
sne ministerira (nors dar ir 
ne darbininkiška), o pakišt 
koją tokiai ministerijai iš
eitu ant naudos dar nevisi
škai nugalabytam carizmui.

Pripažindamos tačiaus, 
kad jau dabar Rusijos dar
bininkams yra prasmė neat- 
sisakyt nuo tėvynės gynimo, 
jos betgi atranda, kad susi
pratę darbininkai negali 
imt atsakomybės už tėvynes 
gynimą, kolei jisai bus veda
mas jų klesinįų priešų.

Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 
žodžių.

“Laisvės” prenumerata Rusijoj me
tams —,$3.50; pusmečiui—$1.75.

21,11
21,71
18,49
15,91
14.55
18,71
8,25

13,63
12,55 12,11
12,87
16,12

Telephone 195U u r ee n point.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street,

Gydau ligonius įvairiomis ligomi*, 
o ypač mano speci*!ė

tai moterų llgo««
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.T.
c k&iųpas Šb. 1-moa gatvė*. •
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buvo

P. Sirvydas užklausia, kas

Tautininkų tarpe sumiši

Tautiečiai ir

eis atskiru leidiniu.

nurodinėt žmonėmsnori,

i

ves

Romos kunigai yra blogi, o

Chicago, Ill.

o. ^><$>^> <$><$> ^><§>w<§><§><s>

uri susideda iš 175 kuopų, | f A f C fit 
• turi 5200 narių. [<► 0 V UJ1 |
Pirma vietą užima Suv. SAKYKLAI

Jisai išvadžiojo, kad skyrius, būtent lavinimosi, Skandinavija 
1*1 • 1 — J  1 . • xx 1 • ■> • - - _ .

atgal,

M. Purvėnas, 
J. Sweetra, 
J Palionis,

pagelbą 
Stovint

nestotu už Wilsona ir 
remtų jo politikos.

Tokioj dvasioj buvo

Democratic League.
Progresyvė jaunuomenė,

■*>

ne Gren point 5231.

Aukos revoliucijai plau
kit. Per L. Pruseikos pra
kalbas Elizabeth, N J. su
rinkta $33.00.

VIENATINE AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

iliilliilHillliniiim
DEL NEPRIGULM1NGU 

PARAPIJŲ.ir knygas. Už tad persekio
jami Vokietijoj.

(“Ateitis’)

kad 
ku- 
bet 
kad i

Paskui priima pasveikini
mo telegramą, kuria siun- 
jčia Durnos pirmininko Ro- 

Sveikina 
kolionijos

turi skaityt kiekvienas žmb- sur. Ką šnekėjęs ką nešne- 
gus. Aš nežinau, kaip aš kėjęs Liutkauskas visuomet 
galėčiau gyventi be ”Lais- [užkliūna už socialistų, tary- 
vės”.

Lai gyvuoja ’’Laisvė”.

“Laisvės” skaitytojaus nuo- (dziankos adresu.
I varde lietuvių 
New Yorke.

P. Liutkauskas

Rusijos ex-caras Mikė, kaip jisai išrodė seniau. Jojo 
palocius Kryme, kur jisai norėjo važiuoti, bet naujoji 
Rusijos valdžia padėjo jį po areštu.

Vieton ex-caro Kryme apsigyveno senoji carienė 
iMarė. Apačioje Krymo žemėlapis.

jums
Linkiu 
pasise- lietuviai eitų tuo keliu, 
“Lais- riuo vedė V. Kudirka, 

pasaulio Liutkauskas atranda.

nelegališkų raštų.
Rusijoj dabar"musų bro- < 

liai jau gali liuosai leisti ir .Amerikos lietuviams 
skaityti visokius laikraščius Į didžiausia^ gėda, jeigu

toliaus seka 
Šveicarija, 

orches- Austrija, Italija ir Vokieti
ja-

Visam pasauly Jaunų So-

J. Verbickas. Tik jau ir 
65 Whitier str. 

Roxbury, Mass.

Prie “Laisvės” bendrovės 
prisirašė šie nauji nariai:

jišreisk-mo patriotiškų jaus-

būtu 
jie 
ne

i
■tu du sykiu savaitėj, Utaminkjds

BO _ LAISVA
'|i»— i................  UI

i

tr PStnyčioms, 183 Roebling Str. 
Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
•eratyviška Spaudos Bendrovė, 183 
■••bling St., -Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Amerikoj' 
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
R1.25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.
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Didelė stiirutetautiniffią 
prakalbose.

Brooklyno tautinįhkai su-,tu —” tai ve kokia 
manė paminėt Rusijos re- [prasmė rezoliucijos, 
voliuciją. Tuo tikslu nusi
samdę McCaddin Hali, užsi-' duoda įnešimą re 
kvietė J Šliupą, dar kelis priimt, 
kalbėtojus, beną muzikantų,! Atsistoja J. Bekampis, 
o pirmininkaut pastatė J. kriaučių unijos delegatas ir 
Širvydą. Įprašo balso. Kįla triukšmas.

Vieton šliupo pribuvo Urmininkas balso neduoda, 
kun. J Žilinskas. Buvo taip- Pasipiktinę tautinmkaisau- 
pat ir bostoniškis kun. Ta-!!:la’ bet didžiuma publikos 

rv..-. . , ']am pritaria. Bekampis samas Žilinskas. u . L . .. .. 1 , .Į ko,kad tą rezoliuciją tun- 
Pirmininkas paprašo, lie- Į1T|e atmest. Publikoj pasi- 

tuvių beną sugriežt himną g-jrsta garsus delnu ploji- 
"Lietuva tėvynė musų”.Veik'mas (pritarimas), 
visi sustoja.

Pirmiausia kalbėjo kun. mas. .Šalčius šaukia:“ ko tas 
T. Žilinskas apie Lietuvos žmogus’nori?” Sirvydas šau- 
neprigulmybę ir apie lietu-[kia, kad Bekampį reik iš- 
vių - latvių respubliką. Kun.Įmesti. Daugelis iš publikos 
T. Žilinskas geros iškalbos .reikalauja, kad Bekampiui 
neturi, kartoja tuos pačius 'duoti balso.
žodžius. Jisai nori tokios ne klerikalai šaukia, kad jį reik 
prigulmybės, kokią mes tu- išmest lauk.
rėjom 14 šimtmety. Pabai
goj kun. išpeikė tuos lietu- Bekampiu

8 Si

ko sau (o gal kunigui,) baž
nyčią, kurioje dabar gaspa- 
doriaują kum B C. Micke
vičius. Neprigulmingą baž
nyčią remia beveik visi pir
meiviai Lawrence’o lietu
viai. Dabar Lawrence var
giai kur galima būtų rasti 
keliatą laisvamanių, kuris 
nesėdėtų bažnyčioje. Dauge
lis sąjungiečių irgi tą patį 
daro; mat, jie įsivaizdina, 
kad neprigulmingą bažnyčia 
tai pradžia vykdymo socia
lizmo gyvenimam Jie tiki, 
kad kun. Mickevičius, po 
priedanga tikėjimo, skelbia, 
socializmo mokslą. Aš noriu 
atkreipti pirmeivių domą, 
kad jie būtų biskį atsarges
ni, nes geria-us yra turėti 
atvirą priešą, negu y slaptą 
draugą. Gal būt kiekvienas 
pinmeivis pripažins, kad ne-

Oh the ownership, management, cir»v 
dilation etc. required by the act of

Congress of August 24, 1912. f
Of Laisve, published Semi-weeklw 

at 183 Roebling st, B’klyn, N Y for, 
April 1, 1917, State of New York, 
County of Kings.

Before me,, a Notary Public in . and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Joseph Undžius, 
who, having been duly sworn accor
ding to law, deposes and says that he- 
is the Manager of the Laisve and 
that the following is, to the best of 
his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage
ment, etc., of the aforesaid publica
tion for the date shown in the above 
caption, required by the Act of Au
gust 24, 1912, ^embodied in sec
tion 443, Postal Laws and Regula
tions. printed on the reverse of 
this form, to wit: , ’

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing ed
itor, and business manager are:

Publisher Lithuanian Cooperative^ 
Puh. Soc. (Inc.), 

1H3 Roebling st, Brooklyn, N Y. 
Editor L. Pruseika, 
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Managing Editor L. Pruseika, 
183 Roebling st, Brooklyn, N Y. 
Business Manager J Undžius, 

878 Driggs ave, B’klyn, N Y. 
.2. That the owners ro didesni progresą, 

t, v. ..... • t-» ter, Mass. josepn unuziubažnyčia prigulinti prie Ro- Driggs ave. Brooklyn, n. y.
kad ' •teseph Mockų

are: Joseph 
negU Neviackas, 149 Millbury st, Worces-

Joseph Undžius, 878-

is, 3239 Auburn ave. 
Chicago. 111. J Naudžius, 878 Driggs 
ave. Brooklyn, N Y.

, L Pruseika. 133 Roebling st, Book- 
Ivn, N Y., V. Paukštys, 726 Grand 
st.. B’klyn, N Y. J. Shukys, 87B- 
Priggs avo. Brooklyn. N Y. P. Ma
irs. 200 Grand st, B’klyn, N Y., V. 
Zaperiackas, 726 Grand St., Brook
lyn, N Y.

3. That the known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
owing or holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or 
other securities are: None.

4 That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 

[of the company, but also, in cases 
I where the stockholder or security hol
der appears upon the books of the 

!company as trustee or in any other

mos trusto. Sakoma, 
savininkais neprigulmingos 
bažnyčios" esą patys .parapi-1 
jonai, bet klausimas, 

,parapijonai panaudos 
bažnyčią geresniems 
lams, negu leisti vilioti 
pačių pinigus, ir nieko jiems 
už tai neduoti? Niekados, 
nes, jeigu vieni nesutiko, su 
kunigu ir bažnyčios refor
momis, tai turės prasišalin
ti, o kiti — paklusnus, pasi
liks ant vietos, ir savo dar
bą varys toliaus.

Kada priėjo prie aštrių 
nesutikimų SU kunigu Šeno-[fiduciary relation, the name'of the- 
sios bažnyčios, tai pirmei-I person or corporation for whom such 

viam kaip tik buvo proga pa 
traukt žmones į savo pusę, 
bet nesiskubint į 

menė taip šaltai žiūri į LS. jatžagareiviškąją jaunuome- inaujam kunigui.

ar
savo 
tiks- 
iš jų

Bekampis pats išeina.Su 
išeina daugybė 

: šalin 
konferencijoj tokios rezoliucijos, šalin ka- 

re.
Muzikantai griežia mar- 

Abelnai, sumiši- 
pnas kilo didžiausias. Tauti- 

sako, ninkai ir klerikalai galėjo • v 1 • • Ii 1-

Taigi, “Laisvės” bendro- |vius socialistus, kurie Broo- publikos, šaukdami: 
vė auga ir auga. Kiekvienas klyne savo 
socialistas, kuriam rupi so-,kritikavo neprigulmybės i- 
ciališkos spaudos 
mas, turėtų prisidėti 
bendrovės.

kėli- Idėją. Jisai sakė, kad tuos
prie,vyrukus turim braukt iš 'salietę.

savo tarpo.
Kun. J. Žilinskas i

jų iš- kad šis revoliucijos momen-'aiškiausia pamatyt, kad 
kuris tas esąs'pats tinkamiausias (Brooklyno žmonės nesim- 

'• natizuoja kariškiems ma-

Meilės Laipsniai — 
sivystyme, veikalas, 
dabar eina per “Laisvę”, iš- pareikalaut Lietuvai nepri- 
eis atskiru leidiniu. Įgulmybės. Kalbėdamas ne-

Tai bus puiki knyga, ku- įžeidė sriovių. 
ri turės papuošt kiekvieno 
lietuvio knygyną.

monė.
Šiuomi prisiunčiu 

prenumeratą $2.50. 
jums kuogeriausio 
kimo, kad laikraštis 
vė” apimtų viso

nevrams.
Kuomet daugybė publikos 

išsiskirstė, tai ta rezoliucija 
buvo nubalsuota. Už ją bal
savo tik 59 žmonės. Antrai 
pusei ųedavė balsuoti.

Išvedimas dabar aiškiau-

trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full ’ 
knowledge and belief as to . the cir
cumstances and conditions under 
v'hich stockholders and security hol
ders who do not appear upon the- 
books of the company as trustees,, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide ow
ner; and this affiant has no reason - 
to believe that any other person, as
sociation or corporation has a- 
ny interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

5. That the avęrage number of 
copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the 

bers during the six months preceding

sias: nuo pradžios prakal- jL. kuopų tvėrimą. Iš dalies Į ne, nes turi daug narių, ke-1 nuošaliai nuo bažnyčios, ga- 
jcauuuv.........................> nurodinėt žmonėms

buri0,ti, nes ji ąki 'šiolei mažai kaip tai: “Young Socialist”, naudingesnius dalykus, bet 
atsirado tik 59 Wilsono_ ka- turėjo informacijų apie LS. kurs išeina 
ringosios politikos rėmėjai, j Liiga ir nesuprato

- «jij. Kuopų tvėrimą, is uaiiespię, jils mu tiaug ntuių,
bu buvo apie 500 žmonių ir tjaunuomenę negalima kaltin Įlioliką laikraščių ir žurnalų, luna 
jeigu iš to didelio

darbininkus, kad neliktų nei lietuviai tuo keliu neina. Jo-|tal alšku, ,;a(' lietuYJlJ liau" tikslo ir siekinių, 
vienos stubos, kur ”Lais- jo nuomone, pirmas socialis-i<lis nemato naudos is kares, ]<ad ,)ai.oc]žius 
vės”nebutų.Ji yra geriausias tas atsirado Vokietijoj, o 0 rinko’ Mfi 10 ir tos organizacijos
darbo žmonių laikraštis ir ji dabar to amaro privisę vi- /^iku^sui iuko noriu visuomenę s

turn tie socialistai įstrigo 
jam gerklėm Socializmas, jo 

/Lai gyvuoja visi socialis-'nuomone, tai užkrečiama li- 
tiški laikraščiai, kaip “Lais-‘ga. Liutkauskas pripasako- 
svė”, “Kova”, “Keleivis” ir jo ir apie laisvąją meilę, riš- 
“Naujienos”. [damas ją su socialistų dora,

gėdos trūksta 
tYim žmogui.. Koktu buvo ir 
klausytirPradėjo net tokius 
bjaurius niekus pasakoti, 
kad socialistas pagyvena su 

žmonių ko.’-'ia mergina, ta negera, 
kitą gy-

Kad parodžius tikrąją ši- 
• p Į tos organizacijos svarbą, aš 

vienas žmogus paaukavo ‘,oriu visuomenę supažindin- 
$10.00 Auton. fondui. In su an^ų somaiistiskos 

Užtenka tik sulygini, kad Jaunuomenes veikimu.
iPer socialistu prakalbas au-1 i’as amerikonus šita orga- 

U|ku surinkta $157.00 ir atli- nizacija gyvuoja jau seniai 
.ko nuo tikietų apie $40.00, ir užvardyta Young People’s 
tai aišku, kam nritariaBro- Socialist League, arba su- 
eklyno darbininkai.

.Malikas.

LIETUVOJ.
Areštuota daug 

už skaitymą valdžios nelei- tą pameta, ima 
stų raštų. \

Lietuvoj dabar toki pat 
laikai, kaip buvo prie rusų 
prieš 1904 metus. Vokiečių ?Lykštu^ rašyti apie tai, 
valdžia leidžia (“Dabartį”), 
bet patiems lietuviams jo- > .. . .
kių laikraščių išleisti nelei- rev^buciją.
džia. 'žmonės dėlto pradėjo |r . - . 
leisti slapta laikraščius. To-iy^rte bjauriausiu 
kius laikraščius ir jų skai- (sciausiu socialistų 
tytojus vokiečių valdžia 1̂;; 1 .
gaudo ir kemša į kalėjimus. I k°l kalbėtojai kalbėjo, 
Pranešama, kad advokatai _r tiek '
Jons Vileišis ir Augustinas

i vent.
Primetė socialistams pro

stitucijos platinimą. Net 
o 

jok reikia atsimint, kad tai 
buvo prakalbose pasveikint 

. Tą pa
sveikinimą Liutkauskas pa

ir šlyk- 
šmeiži-

į trumpinta YPSL.
Tverti panašią organizaci

ją privertė aplinkybės, nes 
ikitų sriovių jaunuomene 

Lietuviu Socialistų i'rafl£'.i° vienyties ir veikti. 
. ”,kad užslopinus progresyvi 

Jaunuomenes Liiga. Į^aunim^
___ j Atžagareiviškosios srio- 

m i - i • . a -t ves vra sekančios: krikšČio- 1 urbut visiems Amerikos■ .v.a .. u ... ,V1r , v. , -j mskoji YMCA., katalikisko-Iietuviams yra žinoma, kad .. ((Tr . , , £ „. L • Hi Knights of Columbus Chicagoje praeitais metais '. .. ,,\ c - v ir politiškoji — Young Men susitvėrė Lietuvių Socialis- 1 •’ s
tų Jaunuomenės Liiga 
(draugija-susivienijimas).

Kadangi dar niekur pana- j matydama pavojų, griebėsi’vii • J 11

New .Yorke, neeikvot energijos ir kovot 
jos franeuzų — “La Voix dės už svetimus reikalus, savus 

'.Jeunes”, vokiečių tarptau- 'paliekant nuošalia. Ir vėl 
t iškas — ’’Jugend interna- klausimas, ar kun. Mickevi- 
tionale ir Frie Jugend”. Pa- čius įsigalėjęs neatkreips 
gal narių skaičiaus, pirmą savo kanuoliu prieš tuos, ku- — — - 
vieta užima New Yorkas, ]ie šiandien jam gelbsti? Ar fiails.or otherwise, to pala subscri- 

nes tun apie 700 narių. Po laisvamaniai ir tūli socialis-Jhe date shown above is (This informa- 
t() seka Chicagą, kuri turi i n! nnciifonntivavn ^rnrvmn motion is required from daily publica

tion only).
J. Undžius, 

Manager.
Sworn to and subscribed before me 

this 31 day of March 1917,
Peter Butkus,

(My commission expires March 30,1918)
___ £___________ -

už darbo ir tas darbas ne
nuėjo niekais.

Socialistiškoji jaunuome
nė pradėjo tverti YPSL. 
kuopas.

Jiem į pagelbą atėjo ap- 
švietos kliubai. Ir šiandien 

t „ išaugo didelė organizacija,
tvis jaunimas. Kuopa turi a- kuri

• ir

šios kuopos nebuvo, todėl 
ir tapo užvardyta ’’Lietuvių 
Socialistu Januomenės Lii
gos 1-moji kuopa”.

Iš tos mažos kuopelės 
šiandien pasidarė didelė 
kuopa, prie kurio susispie- 

Jons Vileišis ir Augustinas Bet. paskui priėjo .prie re-Į te visas Chicagos progresy-
Janulaitis buvo areštuoti ii’(zol;ueijos, užgiriančios Wil-( 
dabar sėdi kalėjime kaip tik,son,T Jau Liutkauskas savo pie 6 narių ir kelias dešim- 
už prisidėjimą prie leidimo prakalba rengė publiką prie tis dolerių savo ižde.

turi 3 didelius Valstijos,

to seka Chicagą, kuri turinį nesufanatizavo žmonių, 
500 narių ii tt. kurie kunigus gindami, net

Bet turiu pasakyti kad . s mušasi h.
šita organizacija, ypač pas-l . , . „ . .4 • i -i i i • L. . teismus tąsosi? Ar kunigutaruoju laiku, labai sparčiai i . . - . . v
pradėjo augt. Narių skaičius p eikimas dar neatidaro jums 
didėja, o jaunimas\lirba iš-^kių? Nemanykite, kad tik 
sijuosęs, neskiriant tautų.

Geistina būtų, kad ir mu-Įneprigulmingi geri. Visi jie 
sų lietuvių jaunuomenė ne-1 lygus, tiktai neprigulmingi 
atsiliktų ir dirbtų tos orga- kunigai, vėliaus atsiradę, ne- 
mzacijos labui. Įgalėjo tiek prasižengti, kiek

J ę-« 1 įT T z-v 4- z-x Z->< 1 r 1 1 1 1 I-v <-* ■» 1 * z-v — -  _* “ T — 1—   •

teliai ir draugijos būtinai,Daugelis Lawrence’o 
turėti] prisidėti prie Lietu
viu Socialistu Jaunuomenės 
Liigos, o tada mes tik ga
lėsime išauklėti jaunimą so- 
cialistiškoj dvasioj, tada ga
lėsime atsiekti savo tikslo, 
prie kurio dabar einame.

Lai gyvuoja Lietuvių So
cialistų Jaunuomenės Liiga.

mzacijos labui. Įgalėjo tiek prasižengti, kiek
Visi apšvietus kliubai, ra-'prasižengė Romos kunigai.

pir
meivių lietuvių yra įsitikri- 
iię, kad jų neprigulmingas 
kunigas yra labai geras, bet 
kokiems kipšams jis stumia 
darbininkus į karės nasrus, 
brukdamas mums karės už
uojautos rezoliuciją, kurią 
buvo padavęs pereitą nedėl- 
dieni, 18 d. vasario?

Našlaitis.

Šita mokykla gyvuoja nuo 1905 «U. 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auta- . 
mobilių. Musų ii game tin ė praktika Lr 
geras sutvarkymas, duoaa progę. 
sakyti, jog musų mokykla yra viena
is geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimą* 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus kopsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacija* 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ante 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą ul- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite.
NTERNATIONAL AUTO SCHOOL 

147 E. 40 st. New York City. •

GYVENIMAS YRA TUŠČIAS, 
kuomet pranyksta regėjimas. Todėl 
jeigu jauti galvos skaudėjimą, bei 
kitokius akių nedateklius, — kreipkis

1 okioj dvasioj buvo su
taisyta rezoliucija. *”Mes, 
girdi, lietuviai, esame loja- 
liški (ištikimi) ir sutinkame 
šią šalį apgint. Mes, girdi, 
stojame išvien su prezideif-

dramatišką ir stygų 
tra.

Keliolika mėnesių 
susitvėrė dar viena kuopa 'cialisty Liigos narių skait- 
Cicero, III. ir gana gerai Į liūs siekia su Viršum 70,- 
gyvuoja.

Daugiaus kuopų, pakol 
kas, dar nesigirdi tverian
tis. Priežastis to viso yra 
ta, kad progresyvė jaunųo-

000.
Taigi matote, dabar so- 

cialistiškoji jaunuomenė tu
ri atsakančią spėką, kad at
laikius savo poziciją, prieš

Dabartiniu laiku Lawren
ce daugiausia kalbama apie 
prigulmingą ir neprigulmin
gą bažnyčią. Mat, Lawrence 
lietuviai sutvėrė neprigul
mingą parapiją ir nusipir-

pas lietuvį akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 

. . , . , tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau
sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius " " ....
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, Ka"’-a

patarimus kiekvienam

Union avė. 
Brooklyn.

i%25c5%25a1eina.Su


i tama, mūsų aktoriams sun- kalėdas ir jau spėjo Aurengt ruoštis prie išpuošimo savo

KORESPONDENCIJOS T

BOSTONO IR APIELIN- 
KĖS LIETUVIAMS.

Bostono ir apielinkės so
cialistai rėngia didžiausį 
masinį mitingą, kurs įvyks 
15 d. balandžio, paminėji
mui Didžiosios Rusijos re
voliucijos. Kalbės Jonas 0- 

zolis, latvis, buvęs durnos 
atstovas, ! 
tęva — finas,

ku atvaizdinti kunigaikščio, kelis koncertus. Choristai parko — įrengimo visokių 
i ^^i_ kiti^ labai myli sąvo mokytoją J. žaislų, pasodinimo kvietkų

jie', nepergyveno Žiūroną, kuris atkeliavo iš ir tt. Pereitais metais vie- 
I [to, ką turėjo pergyventi tos Philadelphijos. Jam vado-’tos ir apielinkių jaunimas 
■ ypatos, kurias jie scenoj vaujant, “Aidas“ išmoko labai smagiai praleido liuosą 

bai silpnai, be jokio nuosek- perstato. <‘
kimo: pradeda kalbėt apie | Veikalas geras; daugiau dainų, 
vieną clalyką, o užbaigia a- prasilavinusi publika gėrė- 
pde kitą. Jau kaipo organi- josi ir sakė, kad dar pir- sutvėrime Slesariunas, kurio būrelis dėl pasilinksminimo, 
zatoriui, tai reikėtų daug ge mu sykiu scenoj mato tokį dabar jau nėra Philadelphi- Pereitais metais Socialistų 
riau kalbėt. Dabar kalba a- puikų veikalą. Mažiau prasi- joj. 
pie SLA. reikalus, bet tų lavinusieji sako, kad nuo- 
reikalų visai neišaiškina, .bodus. 
Prie kuopos prisirašė 4 nau
ji nariai. Vienas narys, P. [veikalas pageidaujamas mū- dalyvautų iškilmėse • • • i • T* . • l i 1 1 i*

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UžE 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

dainuot daug darbininkiškų laiką socialistų parke, nebu-j 
.Vo tokios subatos, kurioj 

Daug pasidarbavo choro būtų nesusirinkus jaunimo

[Parkas davė $300 pelno.
Linkėtina, kad aidiečių tar- šiemet manoma daugiau pa

pe viešpatautų gražiausia daryti.
Ar šiaip ar tai]), bet šis sutartis ir kad tasai choras' 

netik
*****

Santeri . Nuor- pranevičius, savo pomirtinę su scenoj ir geistina būtų, T ittsburge, bet ir apygardo- ’ Pas ™ustz ^uvo
----  ------ , Finliandijos 3150.00 užrašė LSS. Taip tas kad mūsų aktoriai mėgėjai je. -n .-. 
parlamento narys, L. Pru- |pats pranevičius, kuris jau [visur jį statytų, Jis panašus '
seika, “Laisvės” redaktorius 
ir kiti.

Vietą ir valandą, kada ’ 
prasidės prakalbos, praneši
me vėliaus.

M. M. Plepis.

ir pirmiau yra Sąjungos na
mui paskolinęs $50.00 
paaukavęs $5.00.

*****
Kovo 24 d. Rusijos išei

viai, kaip tai: rusai, lenkai, 
žydai, lietuviai ir latviai bu
vo surengę susirinkimą su 
prakaltomis, kad išreiškus

į veikalą “Alkani Žmonės’.
Publikos buvo neperdau- 

giausia, ne^ tą patį vakarą 
įvyko “Liet. Labdarių 
Draugijos” fėrai. Draugija 
tyčia surengė fėrus, kad už
kenkus kuopai.

i
♦ ♦♦♦♦

23 d. kovo buvo prakalbos 
Kalbėjo 

drg. V. Kapsukas. Nors prą-

, atsilankęs drg. V. Kapsu-
Tegul Pittsburgiečiai re- ,kas- Kadangi kuopa nespėjo 

mia “Aidą”, o “Aidas” rems jam surengti viešų prabai- 
Pittsburgiečius.

AugšČiau minėtos vjsos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1917 m. ant laivo ”Nėw Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za- 
ro.

i Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės,- 
atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdrukuoti, 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

bų, tai įvyko draugiškas pa
sikalbėjimas. Drg. V. Kap
sukas papasakojo apie 1905 
metų revoliuciją ir apie da - 

Gedi- i barti nę revoliucija - Taipgi

MONTREAL, CANADA.

14 ir 15 d. kovo buvo čia: 
prakalbos LŠF. skyriaus. 
Kalbėjo pp. Bulotai. Aš ne
minėsiu apie prakalbų turi- 
ū. tik pabriešiu, kokį įspū

di padarė Bulotai tarpe vie
tos lietuvių, ypatingai tarpe ( 
katalikų. Dabar katalikai 
sako: “Niekad netikėk kitu, 
pakol pats nepamatysi”. (įkalbtų laikraščio, 
Mat, p. Bulota jau nuo senų buk tai i še 
laikų vietos dūšiii ganytojo (bet socialistai jų tai propo- 
buvo išgarsintas ir pavadin- ,zirijai pasipriešino. Tuomet 
tas visokiais vardais. Kata- kilo triukšmas. Susirinkimo 
likai labai žingeidavosi juo-[vedėjas 
mi, o ištikimos davatkos ir (žmogus 
davatkinai : 
rengėsi pavaišinti. .. --------------------....................................
būtų po puskapį atsinešusios bet socialistams buvo aima- paskaitas, kuriose 
į svetainę, jeigu pastaruoju nias ba'sas. Bet visgi, sočia- kad 
laiku jie nebūt taip baisiai 
pabrangę. Vienok dabar ir 
davatkos. pasakoja, kad 
kiaušinių nei nfereikėjo.

Bulota čia nesielgė taip, 
kaip elgiasi kunigai rinkda
mi aukas ir beišrodė tokiu, 
kokiu jį pirmiau buvo pers- 
tatęs dvasiškas tėvelis. Bu
lotai ir patįs aukų nerinko 
ir neprikaišiojo kiekvienam, 
kaip < kunigas prikaišioja:
“Duok, duok, kodėl neduo
di?!” Kunigai net nepaaiš
kina kiek aukų surenka ir 
kur jas padeda. Mūsų kuni
gėlis, neva pasiremdamas J. 
Šliupo žodžiais, pasakytais 
antrame lietuviu suvažiavi
me, šmeižė socialistus, LŠ. 
Fondą ir Bulotą. Bet kada 
Bulota pribuvo į musų mie
stą, tuomet ir katalikai pa
matė, kad kunigas melagin
gas žinias leido ne tik apie

‘ jį, bet ir apie LŠF.
Reikia pažymėt, kad vie- j-ių, fcaip pagal proporcijo- tės Kanklių choras, LSS. 60 

tos lietuviams labai patiko naii§ka g0< Bethlehemo lie- »kuopa ir Liet. Jaunimo Ra
tas, jog Bulotai patys aukų.įuvjų skaitlių, tai mūsų kuo- telis, kuris iš savo iždo jau 
nerinko ir jų su savimi ne- pa gana didelė. O vyčiai pra- paaukojo tam tikslui $5.00. 
pasiėmė, kaip paprastai čia našavo, kad So. Bethlehemo

džiaugsma ir simpatiją Ru-|LSS. 6p kuopos, 
sijos revoliucijai. Išsyk vis- d’*~ TZ".....

kas ėjo gerai, bet pabaigoj kalbos buvo surengtos labai 
sugedo. Dalykas tame: bu- [greitai ir mažai garsinta, 
vo renkamos aukos paremi-[vienok žmonių susirinko ga^ 
mui revoliucijos Anarchis- na daug. Kapsukas kalbėjo 
tai tas aukas norėjo pasiųs- dviem atvejais: apie Rusi

mi anarchistų sin jos revoliuciją ir apie srio- 
kuris ves. Aukų surinkta Rusijos 

dnąs Petrograde,1 revoliucijai 50 dolerių. Pra
kalbos tęsėsi tris valandas.

*****
Sandorietis Rimka neuž- 

buvo anarchistų ganėdintas tuomi, kad socia- 
taigi ir tvarka iš- listai rengia protestų mi

nėt kiaušiniais [ėjo anaremstiškn. Anarchis-[tingus prieš karę. Kad už- 
Ir gakta', galėjo kalbėt klek norėjo,’bėgus tam už akių, rengia 

‘s aiškina, 
J, . " nereikia protestuoti"

listų buvo didžiuma ir bal- [prieš karę. Sykiu kursto 
suojant, kur tie pinigai turi žmones protestuoti prieš so- 
būt pasiųsta, anarchistai ta-[cialistus, kad jie savo rezo- 
po sumušti, tudnet jie pake-j Uncijose vartoja lietuvių var 
Ič vėl didžiausią lermą. Jau dą. Matomai Rimka nori, 
tik per mažai ką neprasidė- kad lietuviai socialistai, ra- 
jo kumštimis kova. Bet prie šydami protestus, pasirašy

tų žydais, o ne lietuviais. 
Tuomet jeigu ir puls val
džios rūstybė, tai ne ant lie
tuvių, bet ant žydų, o juk 
mūsų tautiečiai žydų neap
kenčia.

*****
So. Bostono ir Bostono lie-

ROCHESTER, N. Y.

Kovo 24 DLK.
mino dr-stės liuosanoriai j trumpai paaiškino apie A- 
aktoriai statė scenoje 9 veik- [merikos socialistų spaudos 
smų ir 1 paveikslo ,dramą naudingumą ir ateitį. Tas 
’’Blinda” (svieto lygintojas)'pasikalbėjimas labai daug 
Nors tas veikalas buvo sta-Į naudos atnešė musų kuopos 
tomas jau antru kartu Ro-nariams. Labai gaila, kad 
chesteryje, bet žmonių susi-(negalėjome surengti viešų 
rinko pilna salė. Nežiūrint 'prakalbų, kurios būtų dar 
kelių menkesnių klaidų vei- daugiau naudos atnešę.
kalas sulošta gerai. Svar
biausią rolę, “Blindos” lošė

*****
Lawrence’o audėjų strei-

E. Strolis; viską atliko ge- kas dar tebesitęsia. Jau dvi 
rai, tik nugrimiravimas bu-'s 
vo neatsakantis. -“Blinda”

avaiti laiko, kaip Uswtao 
Mill Co. streikuoja 454 au-

•ct DYKAI! DYKAI!
A3 iStranklu dantis bo skausmo ir vclŲii tiem 

ęį.f3 kurie duoda taisyti ir naujus indtti.

VistškaiARbeS Skausmo
\ 1 Lie kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan-

'• timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas
-----• specialistu. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži

nomas kaippspccialjstas ir (vairiose atsitiki
muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok ifiegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos lt 
tokai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedeliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

^5 Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki fl P. M. Pčtnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M. 
Nedėliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., LietuviJkas Dantistas
500 Grand St., kampus Union Avenue, Brooklyn, N.Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,Rusiškai Telephone StagR 8698.

jo kumštimis kova. Bet prie 
to dar nepriėjo.

Taip tai nelemtai užsibai
gė tas apvaikščiojimas.

*****
Kovo 25 d. LSS. 31 kp. bu

vo surengus paskaitas. Pas
kaitą skaitė d. P. Berukštis 
temoje “Dėlko darbininkai 
turi organizuotis.” Po pas-[tuviai jau rengiasi prie ap
kaitus trumpai kalbėjo apie vaikščiojimo pirmos gegu- 
socializmą ir apie Rusijos žės. Apv: 
revoliuciją. Ragino prisidėt va'us šios 
su aukomis parėmimui re- kuopos.
voliucijos. Aukų tam tikslui draugystė, Liet. Dukterų ir 
surinkta $7.75, kurie bus Sūnų draugystė, Liet. Mote

rų Progresyviu Susivieniji-

kščiojime daly-
draugystės ir

D. L. K. Vytauto

galima sakyti, miško gyven- fUyai ir dar nesimato galo, 
tojas, bet isskirus ūsus, buvo T<ompani ja atsisako išpildy- 
apsiskutęs ir apsikirpęs la- darbininkų reikalaiūmus, 
bai . close , kas gadino įs- j^aąbininkai nemano pasi- 
pūdį. Čigono rolę lošė A. K. duo^ pasiryžę kova laimė- 
Baltrukas, — atliko gerai;' - 
dvarininko Titnaginskio ro
lę lošė A. Orlauskas, kaip 
dėl pono, tai perdaug judė
jimų darė, šiaip jau viską 
atliko gerai. Žydo Maušos 
rolę atliko Jonas Žemaitis, 
ir iš Jeruzolimo atvežtas 
žydas nebūt atlikęs geriau 
žydo rolės ir iš judėjimo. ir( 
iš kalbos. Bajalienės — M. I 
Orlauskienė, Uršulės — J. 
Milerienė, ir Jatulienės E- 
H. Žilinskiutė. Visos ;____
savo užduotis gerai.
visos rolės mažesnės. Publi
ka šiuo sykiu užsilaikė ne
labai pagirtinai.

Remeika.

HAVERHILL, MASS. 
Vietos lietuviai pradeda 

darbuotis.
24 d. kovo buvo vakaras, 

LSS. 144 kuopos. Sulošta du 
[veikalėliu: “Karė” ir “Mei
lės Karštis” Lošime dalyva^ 
v o vietos draugai ir drau- 

atliko gčs- Reikia pasidžiaugti, kad
Kitos merginos savo roles atliko 

labai gerai, nors jos pirmą 
sykį buvo išėjusios ant stei- 
čiaus. Galima tikėtis, kackįš 
jų bus geros aktorės, •• jeigu 
ir toliau lavinsis. Vyrai lo
šė irgi gerai. Publikos prisi
rinko pilna svetainė ir ra
iniai užsilaikė. Mat, pirmiau

12 darbininkų. Viskas par- kompanijai pasipriešinti, nes 
duodama pigiau, negu kur patys skaitosi “šėrininkais”. 
^itur. ‘Kompanija juos vers koil-

Bobos Vaikas, ’gįausias valandas dirbti ir 
jie privalės nuolankiai tą 
pildyti. Apart to, savo šė- 

DALYVAVUSIEMS LSS.[ra išmokės tik per du metu. 
IV RAJONO VAKARIE-IVadinasi, kompanija ant 

NĖ J. i dviejų metų jau nusipirko
-------- darbininkus.

Bet to dar neužtenka. Pa- 
tos dirbtu- 

tus, malonėkite kogreičiau- [vės darbininkus išvesti į 
šia atsiteisti, ypatingai mel- streiką, bet dabar kįla klau- 

1 1VI cltk lyl-1 J 1 1C 1.0 simas, ką darys tie darbi- 
pirko tikietų, bet dalyvavo ninkai, kurie turi pirkę še- 
sykiu su visais vakarienėj, j rus? Juk jie streikpoti ne- 
nes tuomet aš neturėjau lai-(ga]es, reiškia, priversti bus 
ko ir negalėjau paimti nuo'eiti ir streiklaužiauti. 
tų draugai ir draugių pini-

Kurie norėtų gauti tos va-]kad jie tampa kompanijos 
karienės paveikslus, gali 
juos užsisakyti ir per mane. 
Paveikslų didis — 11 per 14 
colių.

LSS. IV Rajono sekrt.

Draugai, kurie dar nesa- 
e atsiteisę už įžangos tikie- [vasarino rimą 
1 T rt 1AT Cl I A)TA IZ1 r A Im A’llAl m Ali ’ _ _ —

Ar darbininkai, pirkdami 
šėrus, pagalvoja apie tai,

vergais? Ar atėjo nors vie
nam į galvą, kad kompanija 
tą daro su išrokavimais, 
norėdama darbininkus pasi
gauti ir apsisaugoti t nuo 
streikų ir tt,

Darbininkas.

surinkta $7.75, kurie
pasiųsta LSDP, atstovybei.

Prie kuopos prisirašė vie- Įmo 13 kuopa, Siuvėjų unija, Vapo priimtos

kunigas daro, bet tik prašei 
aukuoti po kiek kas gali ir 
patarė pasiųsti LŠF. Aš ma
nau, kad dabar vargiai kas 
.galės apgaut vietos lietuvius 
su aukomis, nes jie pamatė, 
kad kunigai ir visokie lab
dariai elgiasi ne tain, kaip 
žmonės nori, bet taip, kaip 
jiems patinka.

Prakalbos visais žvilgs
niais labai pavyko. Aukų su
rinkta apie du šimtu dole-

25 d. kovo, Socialist Par
ty lokalas surengė antrą 
protesto mitingą prieš karę, 
;kuris_ nusisekė labai gerai. !^a lodavo veikalus svetimų 

J Kalbėtojai buvo Geo. A. Till piestų aktoriai, o dabar lo- 
cn N Y* A. L ^5 saviškiai, todėl ir publi-

so" ka labai atydžiai tėmijo į 
jų lošimą. Nors prie LSS. 
144 kuopos merginų nepri
guli, bet atsirado tokių, ku
dos kuopai simpatizuoja ir 
prisidėjo prie veikimo.

Abelnai vietos lietuviai 
leatsilikę nuo kitų miestų, 
lors čia jų skaitlius nedide

lis, bet jau susitvėrė LDLD. 
kuopa, prie kurios priklauso 
nemažai ir moterų, yra 
nerginų kliubas, tik reikia 
pasistengti sutverti Lietu
vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo kuopą, kuri taip
gi galėtų puikiai gyvuot.

Remeika.

Shiflakoff iš Brooklyn, : 
cialistas atstovas valstijos

JERSĘY CITY, N. J. 
Pranešimai. REDAKCIJOS ATSAKAI.

Su visokiais šv. Jono Kri
kštytojo draugystės ] 
lais kreipkitės pas vice-pir- !manybė” mes negalėsime 
mininką šiuo adresu: D P. patalpinti,, nes jame yra 
Pilka, 202 Wayne st., nes taisytinų dalykų ir penna- 
01 AC< T » O 1 1 CYIT0 L f A O O A L” 1 0 * i . • ~ *

A. J. Mainierys. Jūsų
veika- straipsnio “Kas yra laisva-

šios draugystės sekretorius 
išvažiavo į kitą miestą gy
venti. Į sekantį draugystės 
susirinkimą privalo visi na- , _ . , ,
riai atsilankyti, nes reikės x lcn.u' 
sekretorius išrinkti.

*****
12 d. gegužės bus vaka

ras LSS. 59 kp, Statys sce
noj veikalą “Pirmi Žings
niai.”

ža faktiškumo. /
Tai-Ve (Akron) Straips

nyje yra teisingų pastabų,
nas- .naujas narys. _ Dabar.LDLD. kuopa, Evengelikų (|;. \.ezoliucijos prieš karę, 
musų kuopa jau turi 17 na-' Reformatų ch^ugyste.Bn-u-l^^^ pažymgti> kad kalb5.

tojai kalbėjo pilnai tarptau- 
tiškoj dvasioj. Žmonių bu
vo apie 3 tūkstančius.

*****
Tautininkai vienos 

grupų (LS ir D.) susirinki
me bažijosi, kad už metų 
laiko D L K. Gedimino sa
lėj stovės arkliai. Gi Gedi
mino draugystės pirminin
kas jiems atsakė, kad pir- 
miaus negu jie turės progą 
matyti ten stovint ar
klius, patįs į arklius pavirs. 
Pažiūrėsime, kurie jų bus 
dievo pranašai.

*****
Šalin turčiai, šalin caras, 
Taip prabyla proletaras.
Bus jau pusė metų, kaip 

“Aido” choras dainuoja tą 
dainą. Socialistų žodis ank
ščiau ar vėliaus, bet stojo
si kūnu ir gyvena.

Visur Esantis.

socialistai tuoj išnyks.
”L.” Korespondentas.

Visi prijaučiu prakilniam 
darbui. • savo

SO. BOSTON, MASS.
Maximo Gorkio veikalas 

“Ant Dugno” scenoj.
24 d. kovo, Dudley Opera 

House, LSS. 60 kuopa statė 
scenoj keturių aktų dramą 
“Ant Dugno”. Veikalas per
stato tų žmonių gyvenimą, 
kurie nupučia “ant dugno” _ 

rių, nepriskaitant 100 dol., (ir jau nebegali atsikelti. Tie [dailė nerupi.

LSS. 60 kuopa nutarė už
kviesti So. Bostono tautie
čius į diskusijas. Išrinkta 
tam tikra komisija, kuri 
juos užkvies.

J. Cipėnas.

PITTSBURGO “AIDAS”.
Nesijuokite iš Pittsbur- 

giečių ir nesakykit, kad jiem

WATERBURY, CONN.

D. P. Pilka.

lykų paimta ir redakcija,dėl 
laiko stokos, neapsiima vis
ko ištaisyti. Rašykite trum
piau korespondencijų pavy- 
dale. i

Margeliui. Gauta visas 
pluoštas jūsų straipsnių. 
Peržiurėsim.

A. Remeika. Kodėl tauti
ninkai nesirūpina belaisvių 
reikalais- neklauskite. Jie 
visviena nesirūpins, o musų 
skaitytojai rūpinasi.

Andrulevičiui (Valparai* 
so). Nesiginčykit su tuo

Jam kelių šulų

MOLINE, ILL.

Čia randasi J D. Co. dirb
tuvė. Kompanija, norėdama 
labiau darbininkus išnaudo
ti, sumanė jiems šėrus par
davinėti. Šeras $100, bet 
kompanija duoda labai leng
vom išlygom — po 50 c. į žmogum. „
savaitę. Daugelis darbiniu- Lūkstą. Apleis socialistus^

24 d. kovo buvo vakaras 
LSS. 34 kuopos. Nors gavė
nios laikas, bet žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Rei
da pažymėti, kad vietos biz
nieriai atsisakė priimti ap
garsinimus vien tik dėlto, 
kad katalikams nevalia šok
ti gavėnioj.

Šiomis dienomis tapo ati
daryta lietuvių kooperatyve 
valgomų daiktų krautuvė. 
Pradžia- labai puiki, nes

Tiem, kurie taip šneka, 
nurodysim į “Aido“ 

Seniau čia gyvavo 
“Birutės” choras, bet jo jau 

, ’’Aidas”, darbininkiš- 
žavi 
dai-

kurį aukojo DLK. Vytauto, visi žmonės susispietę į kokį, 
tai urvą, nes neturi ištek- mes 
liaus, kad galėtų nusisamdy-[chorą, 
ti žmoniškesnius kamba-|“Bin 
rius. Ten randasi t šaltakal-1 nėra, 
vis, kepurninkas, telegrafis- kas “Aidas” šiandien 
tas, aktorius, kurpis, polici- Pittsburgiečius savo 
stas, kunigaikštis, baronas, noms. Net senis Varašius ir 
patriarchas ir pirklys. Visi tas neatsidžiaugia “Aidu”, 
jie pasakoja apie savo pra- Senis net “spyčių” išrėžęs 
eitį ir publika girdi kokiais* laike baliaus Mokslo Drau- 
buvo pirmiau ir mato, ko- gijos “Aido” garbei.
kiais jie dabar yra. Supran- “Aidas“ susitvėrė prieš

kliubas ir pasiuntė per “Ke
leivį“ LŠF.

Buvęs Prakalbose. kų, tarpe jų ir lietuviai, nu
sipirko Šerus. Mat, vieni ne-

1 SO. BETHLEHEM, PA. 
Margumynai.

i bus socialistams geriau.
A. J. Kaspučiui (Hart-

Pavardės žmo-

Kovo 18 d. SLA. 61 kp. 
,uvo surengus prakalbas. 
Kalbėtojas buvo V. Kama
rauskas, VII-to apskr. SLA. 
organizatorius. Kalbėjo la- “Aidas“ susitvėrė prieš

LAWRENCE, MASS.

Lietuvių Socialistų kem; prie kooperacijos priklauso 
)ėsB^drovė' jau prade jol400 narių. Krautuvėj dirba

norėjo kompanijai atsaky- f°rd, Ct.) ,
ti, kad darbo netekus, o kiti aukavusių per prakal- 
pasiukvatino ant fiuošim- ‘ ^as LŠF., jau tilpo, kaip
čių. mes matėm, “Amerikos Lie-

Dabar kompanija su tais tuvy”. To pilnai užtenka pa- 
darbininkais, kaip norės,taip įgarsinimui ir 
galės ir elgtis.*Jie nepajiegs Netilps.

pasigarsini
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NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA
Geriausias grafafonas su dabartinė mis lietuviškomis dainomis, lab.1 pt 

glal, kuria kreipsis pas mus.
DUODAME DYKAI 

20 lietuvišku dainų, 1000 adatią t 
’ albumą.

GrafaJonas tik 20 dol. su gvaraa 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, lika 
niuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra 
fafonas su didele triuba, pauk "otalt 
kraštais, mechanizmas grafafona ar* 
riausios konstrukcijos, kurį k lins» 
užsukti laike grajinirno. Tinka ra 
kordai įvairaus didžio. Fdsą išda* 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aii 
kiai. Vietinių meMžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taiy 
pat nedėldieniais. Siunčiamo dyka.' 
kątalogą muzikaliŠkų instrumentu aa‘ 
pareikalavimo.

Aukos
LAISVEI

revoliucijai.

suruošti balandžio mėnesį 
prakalbas ir kartu diskusi
jas.

Elizabeth, N J. 18 d. kovo ‘ 
per 147 kp. LSS, referatą, 
aukavo: A. J Makutėnas, S. 
Balvočius, C. Kiceina, J. 
Vizbaras, V Bitė, J Kent-

K. Steponavičius.

TIE, KURIE AUKAUJA 
REVOLIUCIJAI.

Drg. W. Las, siųsdamas 
\S.DP. Atstovybės vardu $5, 
rašo L Prulseikai:

“G. Tamsta! Prisiunčiu 
savo pirmą dovanėlę dėl

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813 *•

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

JOHN KULBOK
CAFH

Dideli hotel ii, «,era vieta ya- 
keleivingiemi, kambari 
•yti pagal nuają madą, 
busit užganėdinti.

1 Jt*l- 
lx viii

dienos jau
praėjo. Bet

vis dar tarpe mus

(uaid
max

rus, J K. Plungis, W S. D. popn.oiįų kovoje žūnančių, kad 
$1,00; J Jukelis, 85 c. I Ja- jaįnnngais padarius mus 
niunas, V Stulpinas po 30 c. ;Vargflienills. Duodu žodį, 
A wSalba, Alena Pušiutė, J- kad šita mano dovanėlė ne 
Bartkus, P Klimas, Smol-.paskutinė. Kaip tik matysiu 
cas, A Padailis, J Kiceina, K geras mintis, paaukausiu, 
Augulis, B Viščius, J. Jan- n
kauskas, K Jankauskienė, P 
Kardokas, Vs Grigoža, 
Gotautienė, J Gavėnas, 
Goštautas, J Budreckis, 
Urbonas, A Gudaitiene, 
Bočkiutė, X. J Z. po 25c. M.
Budreckis 21 c. J Bągočiu-jj^^ 24 . kp. susirinkime au-

. Drg. B. Račkauskas , iš 
A-1 Endicott, N Y., siųsdamas 
k $19, šaukia: lai gyvuoja so-

B
Akron, Ohio. Kovo 18 cl.

nas 20 c. K Latvėnas 20 c.
P. Paškus, S. Nasolis, E se
ralis, J Pakštas, J l rbona- ]<as p() $1.00; j. Valiukas ir 
vičius, A Kušlis, V seralis, S §ai.kjnas po 30 e. S. Rei- 
J Pęnkevičius, J Blažiunas, kaUskas, P Jurgelis, N. 
D; Krūtis, F Petrašiunas, J | Vaitkevičius, A. Bartinka, 
Bistrajienė, S Bistrais, . A j į; Siurblis. K Jurgeliunas, 
Balčiūnas po 50c. Smulkių 
aukų $1.20. Viso $23.51.

F. Petrašiunas.
(Atstovybė pinigus gavo.

Red.)

kavo:

Juneliunas, F. Surdokas, 
Jrigošaitis, J Bulevičius, 
Jakštis, J Malašauskas,

ČELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių .tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONlŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniaų- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

Temykite LIETUVIAIS
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT. GALIU SUJIEŠKOT JUS GIML > 
wa viwnai? irnirn.’/.T Aia at?ua ii>i imi i/'kiv ■*.

CL

ĮJonas MATHUS 
i’ GERIAUSIAS ' D1DCIA(1MA>

IR ĮTARIAUSIAS H4LIB- 
NAS VISAM BO. 

BOSTONE,
ir užkandžiai. Patarnavl- 
prielankua. Atellankyklte,

e pareitikrlnaite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkai)

842—844 W. Broadway 
So. Boston, Mas*.

(Deilnate žinginių nue Lietuvią 
Labdaryitėi Draugijai name).

yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
vcrg-mistrės-LlGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs tr savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į savev- 
apmalšinimui dusulio, .įuo gal
vos ir ausų, skaudėjimo; ect.

Tai. lift Graonpaiat.

OINIAUSIA UŽBIGOI 
’ VISTA PAS

A. SHRUPSKI
Pan mu galite gauti ika- 

aiaaaie alaus, puikius degti
nis ir skanaus vyne. Pa- 
tarnavimas puikiausias, at
eikite, • persitikrinsite.

«1 8. 2nd St.,
BROOKLYN, M. 7.

JOHN BULbUl B ari m lakiu 
2t1 Wythe Ave., Car. He, 1 rf, 

BROOKLYN, N. Y.
Tai. 279 , Greenpclnt.

i Akušerka 
lt 
it 
Ii

A
K
| F Stropienc

•‘■tti.iBUA: » u> A omen, 
f Miege BaUlmor. V,/

k».«»>.■»tlt6K» javo •'«
■jėiinfivmo ta'.pgt eute-.k » rfsck.a, ■
įsngeibi tnvifrlcie motoro

C LorJny st., .
9arU2lr 7th «t»: a

t. 'M .<» ’

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bohkutę. .-cm 

Nuo Heiimatirmo, Pu dagos, Neuralf- 
irijoH, pirsiAaldymo, Apglobimo. Dantų- 
Skainlčjhno, Diegliu Ir Skaudljltno Km— 
tin.'-i.-, kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seną ir uztiWtinq draugi Šeimy
nom p<-r piiM- šinitrneėio. Tik 25c. it 
6<>c. tx>nkute; galima gauti vieoae ip- 
tieku|>c arba pas pati fabrik>nta—

F. AD. RICHTER &. CO. 
74-80 Waihlnatoc Streit, New Vofk.

MM

SO. BETHLEHEM. PA. ‘
25 kovo atsibuvo pas 

kaitos, parengtos LSS. 31 
k., kurias laikė drg. P. Be- 
rukštis temoje “Dulko dar
bininkai turi organizuotis”. 
Paskaita sutaisyta neblo
giausia ir duodamus, klausi- 

gana

nas, AI. Tamošauskas,, J

; Vąnckevičius, K Morkūnas

jnus dr. Berukštis 
gerai išaįškino.

A. M. Balčiūnas, J Augštuo- 
lis, K Kubilius, S Praspa- 

‘įliauskas ir M. Balevičius po
10 c. Viso $9.70. Aukos pa 
siustą tiesiai streikieriams.

S. Reikauskas.

Dėl parėmimo Rusijos Re-j
dilrovn •

Laisvės” N r. 24 pagar
voliucijos aukavo šios ,vpa- įsltlįnie aukų philaclelphijos
tos: P Pranevičius $2, C Be
rukštis ir P Berukštis po $1. 
J. Kundrotas, M. Aleibis, J. 
Murza, Pr. Berukštis po 50c. 
Ig. Kundrotas, St. Rynku- 
nas, P Kriptavičius, J. 
Kumpauckas, J. Rynku- 
nas po 25 c. išviso $7.75.

(Aukos priimta — Red.)

streikieriams yra klaida. 
Vieton Middleboro, Mass, 
padėta Philadelphija. Tos 
aukos iš Middleboro ir jų y- 
ra 818, o smulkiu 85 c.

Draugiškai J. Pranokus.
NEW KENSINGTON, PA. 
Atsakymas A Rudzinaus- 

kui.
Akron, Oho. — B Jakštis, 

$2.00; D. Petrušonis, B. 
Siurblis, Ch. Jurgeliunas, D 
Valatka, Al. Vanckevičius, 
A. Babarskas, N Morkūnie
nė, J Valiukas, J Bulevičius, 
.ir R. Leskevičius po $1.00; 
K Morkūnas, A Prūsas, J. 

.Kunigonis, A Zablockas, P. 
Sideris, B Alunevičius 
Grigošaitįs, J. ŠtulumH 
Grigaliūnas, S. Šarkinai 
Indriūnas, S. Praspali 
kas, J. Park u n as, K D 
žas, A Bartininkas, M Mar- 
tulis, ir A Buškus po ;>() c. itodėl ir paminėjau laikra 
J. Zablockas, J Pazilonis, K 
Joneliunas, N. Vaitkevičius.! 
M M alašauskas, A. Usevi- 
čius, V Daliunas, P Jurge
lis ir J. Kol iu n as po 25 c. 
Viso $27.56. 
kalbų lėšas 
(Atstovybė 
Red.) >

pos susi linkime buvo pakel
tas klausimas paaukuoti

jungosųiamui, bet kuopa a])-

T»

pno iždo stovio atidėjus pa
keltą klausimą toliau.

•Jeigu nariai būtu ši 
rimą svarstę, tuomet 
pui’ės žodžio nebūčiau
lęs, bet visa beda tame, kad

kiau
nei

narstymo

moles ant kuopos. Jokio 
ipuolimo nedariau, o tik

Padengus pi
lieka $23.31. rįaį atidėjo sumanymą

Hi

'i

užsi- 
už-

1 pa- 
ii a- 
bc

jo kuopa tuomet paaukuoti, 
Cliffside, N J. LSS. 250į-al U,(11j<' sls nuo 

kp. laikytąme susirinkime ;to laiko kuopos iždas nepa- 
20 d. kovo, sekretorius K. 
Steponaviče, perskaitė tūpu
sį “Laisvėj” Nr. 23 atsišau-l 
kimą Lietuvių socialdemo
kratų Partijos dėlei parėmi
mo Rusijos revoliucijos. 
Draugai vienbalsiai parėmė 
tą atsišaukimą ir tam tiks
lui suaukavo $4.50 centų. 
Aukavo po $1.00, A. Bražė
nas, S. Kisielius, V. Katė- 
nas, J. Degulis; ir K. Stepo
naviče 50 c. Aukos pasiųsta 
Liet. Soc. dem. Partijos A- 
mer. Atstovybės iždininkui, 
drg. L. Pruseikai. (Gauta

Red.) P

visgi paaukojo $5.00 Phila- 
delphijos streikieriams ir 
$4.00 Sąjungos namui. Va-

met buvo noras.
Slapuks.

j

NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA R D SIJOJ E.
Reikalaudami informacijų {dėkite štampą až 2 centu.

Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, e tikrai nu

ris.
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kaa norite atsiimt eavo gimines i Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kaa nori pasidėt savo pinigus { Banką, tai ak moka 4 nuošimti 

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotoa, per Nevr Yorko ateitą, užtat J0»i 
pinigai užtikrinti.
Parduodu fartnas, lotus ir namus. Padarau Ir užtvirtinu vieokiua 

dokumentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, Ir tt.

VISOKIOS RODOŠ-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu; ”

BANKER JOHN KOVACS
„ 1 cix X 155 CLINTON AVI.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough ef Rroeklyu.

a

0 
K

tn

M
W

36

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

skaudėjimai

:P>

MHWhWIij

<1:1/1

St u

gema nuo ink- 
kčs. Del nuo- 
> yra reikalin

ga, kad i tokias slogas
-butu atkreipta didelė (loma.

SILPNUMAS.
. Joi jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirbu, imk

, Severa’a Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsanias)

Sustiprina jis visų organizmų ir 
prašalina vidurių sukietėjimų. 
Kuiną 75c. — aptiekose.

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

i

9

Kidney and Liver Remedy
(SEVERUS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)

verta yra pasiūlyti tokiuose 
inkstų arba pūslės uždegimo, 
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 

1.00. '

atsitikimuose, o taippat gydymo 
ipsunkintb ir skausmingo šlapini- 

ir rukštumo skilvyj. Kainos

s, aprūpi

Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies LIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padaromo 
visokias dovlernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime 
įvairias krimir 
name geriausia
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbčiojus viso
kiose reikaluose.

Panašiais reikalais kreipki
tės • pas mus, o užtikriname, 
kad busite piinai užganėdinti.
Nepamirškite mus adreso:

119 Grand Street, Brooklyn.
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Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties attinkamas bu 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie
pams mano modemiškame ofise 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS.

488—410 So. 2nd St.
Brooklyn,

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

N. T

J

Kryžiaus skausmus išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High- 

Newton Upper Falls, 
>raneša mums taip: ‘‘Ken- 
kausmus kryžiuje ir ko- 
bet. skaitydamas jūsų ka- 
, ėmiau vaitoti Severos 
s nuo inkstų ir jaknų ir 
pasveikau’ ’.

SEVEROS
GYDUOLES
galima gauti visur aptickoso. 
Reikalauk tiktai tikrų “Suva- 
ros" gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.
lIŪĮTilf]; Gibi

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir Skais
čiu baltu. Toji mostis išima plfetmua 
raudonus,* juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigus 
galit siųst ir stampomis (7)

J. RIMKUS*
140 EAST 22 STJt

m. i
fTŽ

ITT

Mass.

i u'-JU

Diena po ..dienai, met as po metui 
užsirnu gydymu sergančių žmonių, 
l’ersistatykite few, kiek aš išgydžiau, 
kirk palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirčjo vartojant 
Msokios gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk
damas, kreipHtės pas gerai supran- 
ti.utį t!;'.:!;.ra ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis juras ne pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
sikrčiimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Dėi gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų. n 
140 E. 22nd St., Lexington ir

i 3rd Ave., New York City.

Hoffman s Bitter Wine
DELr JAKNŲ IR SKILVIO.

Jos specialiai yra sutaisytos nuo ligų 
paeinančių nuo neveikimo jaknų, skilvio, 
kaipo nuo nemalimo ir širdies skaudėjimo.

Jos veikia labai gerai TIKRAI ant jak
nų ir skilvio paliuosavimo. Taipgi jos vei
kia ant nervų ir viso kūno. Jos geros nuo 
visokių nesmagumų, paeinančiu nuo nedir
bamo jaknų, skilvio ir vidurių Tos gy
duoles kaip dėl moterų, taip del vyrų ir 
vaikų. Tos gyduoles' yra ne koks tai pa
prastas išradimas, bet pasekmė, ilgaus ty
rinėjimo ir sunkaus darbo. Jos turi gerą 
skonį i? priduoda sylos. Neimk nei jokių 
kitokių, kurios užvaduotų jas Pasakyk savo 
kaimynui apie tai. Reikalauk aptieko- 
riaus ar pardavėjo jų, jeigu neturi, reika
lauk stačiai iš mus. $1.00 už bonką, arba 
G bankos už $5,00, Siųsk Money orderį ar 
štampomjs,

PARTONAL DRUG CHEMICAL CO . 
231 New Main st., Yonkers, N. Y.

GREATER
SI* Grand Str., New York.

JOKŪBAS

CAFE. Pa
keleivingus 

priimam ko- 
nogražiau- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.

Bll

Adresuokite!
NEW YORK PHONOGRAPH, C
N. Y. Dept. L.

KANCIERIUf PHCNB VV’MSBURGH 5415

DR. L COHN
^Specialistas įvairių li

ftų. o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. i»o piet; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st St, 

BROOKLYN, N “

409 HBWE8 ST., 
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

V. VAIVADAS
SPORTING CAF1

Puikiausia ir ivariaaaia
Užeikit Ir parpitlkriakita

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. T 

Talaphsns Stagg IBM.

Tel. 2320 Greenpoint

GRAUDRIUS (TndaUker)
LAI DO fUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirt 
ant visokių kapinių.

Parsanidau Automobilius ir 
tas Veselijcms, KrikštynomM ir i 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S\ 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn. N Y.

Telephone 7867 Main.
• • v

' LIETUVIškT* APTIEKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo reumatizmo .... 
Kraujo Valytojas .... 
Vidurių Valytojas ... 
Vidurių Reguliatorius 
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles m 
visokių ligų, kurios čia dar nepan 
nėtos, galima ę^uti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.
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REIKALUOSE Dabar kįla klausimas, iš 
kur rihrys gavo tokias skait
lines?,

UUžbaigdamas narys sa
ko, kad visi APLA.. nariai 

mą apie reikalingumą Pitts-‘turetų balsuoti prieš 1 kuo- 
buVge ’Liaudies Namo”, pos sumanymą. . Vadinasi, ,Cent^2 
’’Laisvės” Nr. 11 APLA. visi nariai, neąpsvarstę pa
marys davė Mažiuknai atsa- kelto klausimo, balsuokite 
kymą, bet tame jo atsakyme'prieš, ęies už jus jau Narys 
yra daug stambių klaidų,1 apsvarstė ir pripažino, kad 
todėl*APLA. 1 kuopa 4 d.’APLA. negali savo namo 

pasistatyti.
APLA. 1 kuopa kviečia vi

sus narius pakeltą klausimą

Atsakymas APLA. nariui.
J. K. Mažiukna buvo 

pakėlęs per ‘Laisvę” klausi-

Jtovo buvusiame savo susi
rinkime nutarė duoti Nariui 
atsakymą, z

APLA. Narys sako: “Ma- nuodugniai apsvarstyti, 
žiukna ragina, kad būtų "su
šauktai nepaprastas suva
žiavimas APLA.” Visai ne. 
Ten nebuvo jokdo raginimo. 
Mažiuknai buvo 1 kuopos pa 
vesta parašyti atsišaukimas 
ir ten buvo pasakyta, kad vi
si nariai gerai apsvarstytų 
apie reikalingumą APLA. 
nuosavo namo ir kad patar
tų centrui sušaukti nepapra- i priimt naujus narius papi 
stą suvažiavimą, o tas su 
važiavimas sykiu turėtų ii 
daugiau svarbesnių rt___ _
Narys sako, kad 
būsiąs pusmetinis suvažiavi
mas. Apie pusmetinį suva
žiavimą niekas' nieko (neta
rė, todėl stebėtina, iš kur na> 
rys žino, kad jis bus.

Narys sako, būk APLA. 
kilpos nesą taip turtingos, 

galėtų nuosavų namą 
pastatyti. Gal būt, Nariui iš- 
rodo ir taip, bet mes kitaip kovo tapo suaukuota $138. 
manome. Jeigu narys žino, k;, lšF. ir $27.82. Žiburč 
kuopų stovį, tai ar negalėtų liui. Po $5 aukojo šios ypa 
jis atsakyti į šiuos klausi- tos: Antanas šerpetis, Juo

jau tuomet balsuoti už 
prieš.

APLA. komitetas:
Pirm. J. A. Rinkas, 
Sekrt. A. Bartkus.

AUGš. PRIEGL. DR—JOS 
REIKALUOSE.

Courtney, Pa. Musų kuo
pa APLA. draugijos nutarė

gintu įstojimu tik ligi pus
metinio susirinkimo.

•eikalų. I Tat, Courtney ir apielin- 
greitai kės draugai tuoj rašykitės 

prie draugijos.
Kad seniau reikėjo mokė

ti $3.00, tai dabar mokėsit 
tik $2.00, kur seniau mokė
davęs $4.00 dabar tik $2.50.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY 
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI: 
irminink. J. 

Colwell st., 
Pirminįhko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J 
2)35 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K. 

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa 
J I Alexis P O Box 344 Diamond sta 

Pittsburgh, Pa, 
F, Pikšris. 1331 Penn Avė.

Pittsburgh, Pa, 
Kuopų sekretorių adresai: " 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, Pa 
2 kuopos P Samufionis

P O Box 63, McKees Rocks, Pa. 
kp. John Swipas, No. 11, Welder st.

Glendale. Carnegie, Pa 
Pikszrius 1331 Penne ave.

Pittsburgh, Pa. 
Brazauskas,
O. Box 154. Cuddy, Pa. 

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, Pa 

8 kp A Paliucis. 2123 Wrighth st. SS(
Pittsburgh, Pa 

kp, A Budžinauskas,
P O. Box 312, Creighton, Pa

10 kp. John Shopis, 713 McKean ave.
Donora, Pa

11 kp P Ainis, P O Box 343,
Courtney, Pa

12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa.

M. Maskeliūnas, 
Pittsburgh, Pa, 
J. A. Rūkas 
Pittsburgh, Pa,
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa, 

Varašis,

žiūrėtojai A Staravičia, Box 1186 
Meirosi Park, 111. 

Fin. rašt. W. Strumilia,
1814 So 50th Av«. Cicero, Ill. 

Iždininkas F. Lapinski,
F. 0. Box 1109, Mėlro^e Park, Ill. 

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Samalionis, Box 613,

Melrose Park, Ill,
Maršalka: A. .Plėštis, P. O. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno menesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

Rusiškoj kalboj knyga apie au~ 
tomobilų amatą su klaus- 
mais ir atsakimais. kas rei
kalinga jjrie egzamino. Rei
kalinga šoferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 
L. Tychnievičius. Kaina 75c.. 
su persiuntimu 80 c. Norintie 
gąli gauti ir angliškoj kalboj. 
Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Taipgi daug didesnė ir su 
paveikslais anglų kalboj $1.60

L. TYCHNIEVICH, 
231 W 50 str. New York City.

TREJOS DEVYNERIOS
arba

kp Fran

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA, 

Pirmininkas — A Petriką,
327 Pearl st., Brooklyn, N. Y.

Vice-Pirmininkas — T. M Lisajus, 
183 Roebling st, Brooklyn, N Y,

Susinėšimų sekretorius — V J.
Gedvilas

442 Greenwich St. New York City
Fin. sekrt. — M J. Iškauskas,

373 Grand st, Jersey City, N J.
Iždininkas

93i Ferry st, New York, City, 
Draugiškai A Petricka,*

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkai,

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNE JlSID
ANT LYTIŠKU ORGANU

A Pietaris

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA. 
Pirmininkas J. Čebanauskas, 

420 So. Chestnut S^r.
Pirm, pagelbininkas, P. Papeiki, 

424 So. Chestnut Str.
Nuatrimų raštininkas, A. Dzidollkai, 

358 E. Wickliff ava.
Finansų rašt. F. Skamarakai,

' 416 Wickliff Ava.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiekv mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldie »L 1-mą va
landą po pietų, Sallel salele, kampas 
E. Main ir N. Morrison ColHni- 
villa, Iii.

AUKOS LšF
Montreal, Canada, — Pei 

Bulotų prakalbas 14 ir 15 d

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. . 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centre Str. 
Protokolų raštininkas A. Ramauckas 

1025 East Pine Str. 
finansų raštinin. P. Petčiulis, 

1227 East Pine Str. 
ždo trustisai: A Račkauskas, 39 

St., J. Baukus, 1121 E 
avė., W. Simniškis 1227 E. Ma
hanoy avė. 

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N 
dain St., Mahanoy City, Pa.

lOth 
Mahanoy

TREJANKA
DAUNOROS trejanka yra tikrai 

lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų. .

DAUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalėsa bei ligose. v

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. Galima siusti jwto 

ženkieli*i8 (markėm)

mus: is kur kuopos galėjo zas Bartašius, Jonas Rage- 
net po kelis tūkstančius pa-(neviče, Vincas Kričiunas 
skolinti kitoms <’ 
stems? Kelios kuopos 
giasi statyti nuosavas 
-taines, tai kur jos 
pinigų, jeigu jos taip 
nos, kaip Narys perstato.

Jeigu kuopos gali pastaty
ti’svetaines ir suteikti gau
sią paskolą kitoms draugys
tėms, tai kodėl negalėtų pa
statyti savo draugystei na
mą Pitsburge, kur randasi 
tvirčiausios kuopos?

Narys sako, kad pasta
čius tokį namą, reikės įlysti 
j skolas, o tuo m i namu ma
žai kas naudosis, nes Pitts- 
burge lietuviai mažai ką 
veikią, o svetimtaučiai turį vei 
užtektinai savų svetainių

čia nedarysime apyskaitų'vienam kuriam bent laikra- 
koks . turėtų būti namas ir šty. Kas naudos, jei tos pa- 
kiek jis pelno atneštų, bet'eios pavardės garsinamos 
tik pasakysime, kad Pitts- |keliuose laikraščiuose. Tik 
burge prasegusia bakūžė at užimama_ daugiau brangios 
neša apie 10 nuošimtį ir 
"daugiau, tai ką kalbėti apie 
geresnį namą?,

Apie Ųittsburgo lietuvių 
vedimą matomai narys 
žai žino. Čia lietuviai 
kia gana daug ir veiktų 
smarkiau, jeigu turėtų 
tainę. .. S.S. miesto daly 
tuviai darbuojasi prisišlieję 
prie svetimtaučių svetainių, 
South daly veik jokių sve
tainių nėra ir jie priversti 
visokias pramogas rengti S.
S. miesto daly. Į parapijinę Į Auk 
svetainę juk kunigas leidžia 
tik “savuosius”. N S. miesto 
daly jokių svetainių nėra.
Čia susitveria įvairus rate
liai, bet nesant svetainės,’Mickevičia, J Valaitis, J Iva 
negali nieko veikti. O kur 
kitos dalys, apgyventos lie
tuviais?

Toliaus narys sako, būk A 
FLA. neauga, bet puola, nes, 
girdi/viena kuopa susitvė
rus, o šešios mirę. Tuo tar
nu Centro sekretorius savo 
raporte sako, kad per 
tą patį laiką skaitlius nartų, 
paaugo iųio 700 iki 1300 ir 
tik viena kuopa mirė, kuri

ren
sve- 
gaus

ma 
vei

nariu.

zas Normantaitis, Petras 
Norvaiša, Domininkas Nor
vaiša ir Juozas Vilkitis.

Lietuvių Vytauto Nepri- 
gulmingas kliubas iš savo 
iždo aukojo $100 ir 19 d. ko
vo pasiuntė LŠF.

Viso labo suaukuota $256.
98. \ J. Vilkaitis.

AGARPRAšANTIEM
SINTI AUKAUTOJU

PAVARDES. \
Meldžiamieji, kas siunčia^ 

te aukautojų pavardžių su- 
rašus kuriam kitam laikraš
čiui, tai nesiųskite “Lais- 

kitaip išeina dvigubas 
darbas. Pakanka garsinties

JETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, Pa 
7ice‘ prez S Masiulevičiene

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pri- 
iurėtojas Alex Vituris

223 So. Maple St. Easton, Pa. 
Finansų rašt. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
iasjerius F Vituris

311 i Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine it. Easton. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbiene

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 va\ 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEi.f 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

802 — 8st St,
Vice pirmininkas K. Dimša, 

812 — 8th Str.
Užrašų rašt. B. Masiliūnai 

922 —lOth Str. »
Finansų rašt. J. Waičis,

1320 Lincoln st., Waukegan, Ill 
Kasierius M. Kairaitis, 

166
Kasos Glob. M Rekis,

1548 Sheridan Road N. Chicago, III.
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill.
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill. 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

1448 Jackson st. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St., & Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

10th Str. North Chicago, Ill

X/i11 .......... 2________ ——-------
Prlslunsklte mums tik 50c.

Nusllpncjle ant lytišku organu vyrai, 
kaip tai nerviu, paliks Išgydynti ant visa
dos per vartojima, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo jau tūkstančius vyru 
gančiu lytiškoms ligoms. Joi esato 
gantl ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken 
kla Jums betvarke nerviu, kad m 
vyriškumą. kad csai<> nusilpnej 
padčjimę, šaltos rankos arba kojos, 
sopėjimai, užkotojimai 
mal skilvio, inkstu ligų 
pūsles, nemielus šauni: 
zmonins, k’ip tai daro 
Išgydynti per vartojimą 
Gyduoles tas i trumpa 
sveikai 
galima 
ypatibem 
jus apie t 
ris, išstnnsme ju 
kursą tu gyduolių 
kada gi prb 
pavarde, ta! 
les arba s 
persiuntimą 
ant to, ka( 
komletiškas kursas 
nat ant 15 dienu, 
nal išsigydym ui 
svarbia ant trumpo laika, 
neatidoliokito. ta' 
laikrašti sl<aitito 
Igsiunsine jums lt

' NOVO _ _ ..........
Dept. 37. Box 4000, Philadelphia, Pa.

ser 
ser

ustoet 
lesiam 
gaivos 

viduriu, nevirini- 
arba kitos ligos 

ii. baime sutikti 
nekurie, paliksto 
gyduolių NOVO, 

laika padarls jus 
laimingais, tada gi 
is gyvenimu ir jo 

idant pertikrinti
bus nauduot is ____

l)el atydos, idant pertikrinti 
kad NOVO gyduoles tą padu- 

kompletišką 
dienu, 

s savo antrašą t r 
Oe krasos ženkle- 
tpmokejima llešu 

atkreipti atyda 
maža dėžutė, bet 

Išsigvdvmul, užtekti- 
’ i* 

yra vien

ts DYKAI
užtektinai ant 1
m u m

.;ykhi 5.
bru del a,
Malonėkite

nėra ----- -------- -
.i Išsigydymut, i 
labai (tinke yra užtekti

Ta proga 
Rašykite mums 

>-gi praneškite 
ta apgarslnlma 
ifaus tas gyduoles. 
COMPANY,

kokiam 
mes

vietos laikraščiuose, užduo
dama bereikalingo darbo 

|redaktoriams ir darbinin
kams.

1JET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU- 
^^GYSTĖ, ROCKFORD, ILL.

\ Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia,

I 1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

bl7 Michigan Ave. 
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

/ 622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynai 

/ 1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 
_____s 721 Lincoln avė.
Kasos globėjai: 
St Vazenas 1529 
P Kutra, P O
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall it. 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedil- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 Se, 
Main St., 2 vai. po pietų.

3LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė,
1452 East 33rd St,...

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

Prot. sekr. M Misiaviciutė, 
1452 E, 33rd Str

Fin, rašt, Antanas Banialii, 
1449 East 24st, Str, 

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory avė.,

Kasos glob. O Sidabrutė, 
2120 St., Ciair Ave, 

“ V Kvedaravičius, 
1543 Oregon avė. ,

Dainų repeticijoi atsibuna kiek
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. aat 
Schwab svetainei, 6131 St. Clair avė 
Mėnesiniai eusirinkimai atsibuna ka» 
trečią pėtnyčlą kiekvieno meneaie 
nuo 7:30 vai. vakaK ant Schwab sve
tainėj 6131 St. Clair'avė. Knygynu 
raridasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton avė. Knygos išduodame! kie
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:16 v 
vi kare.

Knygius Pranai Tumosai, 
3570 E. 72 8L

TIKIMA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai h- per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęi, • ai 
užtikrinu, jog busit užganėdin-

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininkai 

64 GRAND KT.
Brooklyn N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

galime tave išmokinti 
automobilių į 3 -M iena s, 
dar neužtenka. ./Reikia 

>ie au-

AUKOS STRIEKIERIAMS
Bayonne, N. J. 11 d. ko

vo buvo renkamos aukos. 
Philadelphijos streikuojan
tiems cukerniūkams; aukas 
rinko LSS. 36 kuopa. Su
rinko $14.00. Pinigai pasiųs
ti per ’’Kovos” administra
ciją streikierių komitetui.

:avo sekančios ypatos:
J Gavėnas $1.50; F Milvi- 

da, P. šeštakauskiutė, J Pe- 
trulionis po $1.00; A. Bukai
tis, F Bortis, S. Milvida, F.

lOth Str.
Box 80.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas J Vasilaitis,
1021 La Salle st. Racine,

Vico pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A. Vegela
1029 i Lockwood ava. 

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičla,
921 Herrick Ave.

Iždo Globėjai: A. Lukteria, 
444 Park View, 

" M. Kavaliauskai.
LBD. laiko savo susirinkimus 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wla.

Wis

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti gerą supratimu
tomobiliaus mašiną ir 
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

Prot sekretorius S
1220i — 7th 

Finansų sekretorius
43G — 4th avė,

Iždininkas K Juška 325

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis,, 1314—13 St.

E. Moline, III.
Vice prez. M Dackus, 354—8th atr., 

Moline, III.
Rusteika, 
avė. Moline, III. 
W Vapsevich. 
Moline, UI.

-4th avė.
Moline, III.

TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th avė.

Moline, III.
AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ
58 Skyriam KOMITETAS. 

Pirmininkas A. Mačaitia,
109 Grand Str. Brooklyn, N Y 

Protokolų raštininkae J. A. Bekampis,
183* Roebling st. Brooklyn, N. Y 

Finansų raštininkas VI. kiečius,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y. 

IŠdeiekas Kaziraiaras Šimkus,

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai. Gvarantija šofe- 
riams-mechanikam's, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite musų mokyklą, 
pirm negu pastosi kiton. Įren
gimas del studentų gyvenančių 
kitame mieste. Klauskite smul
kesnių paaiškinimų.
Nemokėk pinigų, pakol negausi 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L. TYCHNIEVICZ
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

231 W. 50th st. New York, N Y.

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių nahiinių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1. i

REIKALAUKIT rašydami, kokly norite nemažiau kaip už 2Sc. 
bus jums prisiųsta.

- 229 -.B E D FOR D _-Ąv E .*=-~Š
north . 4X2.® GATvClįS.

Brooklyn^New Yon

LIETUVIŠKA APTIEKA. ’
ftiuemi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, relkalian Matei 

■ezonui. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mua randui iit»- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikame ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linlmentas dėl reumatizmo. Boa- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Me. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONI 0*^8. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes i» 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiek** 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilai
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškia, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietovižkas Aptiekorini
111 So. 2nd Street, kampas Unioa

Skyrius: 745 Driggs Ava., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. Y

Mokslo Nereikia J ieškota
NMto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką & 
iitetorių kalbos gramatiką savo namuose Luošame laike. Visi i&mokefito 

Nurodymai ir knyga DYKAL Įdėk stempą. Adresas:
tatam KorespoBdenciiiie Mokvkla. i 3?.7 N.RobevSLCHfte$

išką išsilavinimą ir 
kapitalizmo tvarka, 

kalinkite

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

NAUJOJI GADYNĖ” yra storas, didelio fortna- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

notas, V Grigaza, F bu
kaitis, A Linkiutė '• po 50c. 
B štungurukė, U. Did valiu 
tė, V Verseckas, M Veckis, 
K Karvelis, J Mikelavičius, 
A Bočis, J šeštokauskas, J 
Bazilius, S. Stanoviče, e V. 
Karvelis, J Jasukaitis, M. 
Panalis, po 25 c.

Smulkių aukų 50 c. ;.J„. 
Aukuotojams Širdingą a-

GAVĖNAS. lPr.ui.bC

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 

Viršininkų Antrašai.
Plrminnkas P KardokMs, 122 Court it.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkui, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkii, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

Ž32 Ftont Str.
IždininKas J. Juzapaius, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienai,

149 Clark Place, 
” S. NJorkiukia

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Secead it. 

Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBRŲ 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmininkas K Jankauskai,
P. O. Box 749, Melroia Park, III. 

Pagilbininkai D. Rlmia, . ,
P. O. Box 849, Malroaa Park HL

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prczidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 avė 
Prez pageli), J Takazauskas,

' 1402 South 48th Court 
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South 50th Court, 
Finansų rašt. V Shileikas, 

, 1109 So. 49th avė,
Kasierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1533 S. 50th Ct., 
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

Kasos
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 ct

Cicero, III.
SusirtnkUnM atsibuna kas paskuti

nį nedėldienĮ kiekvięno mėnesio J? 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th >ve, 
Omto, m, T«l. po plotų,

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku- 

gali išmokti notas be mokytojo

NAUJOJI
Liausiu

nos

8 va.......
kokio tik nori instrumento, arbaant ____

dainavmo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir daugams, Adresuoki! G 
A Baronas, P O Box, G. D McKees 
Rocks, Pa. (18-25)

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku C-l-l— 
norl gauti Stukų katalogą, priaiųsk štampą

“r tuoj gausi. Adresuokite taip t /
j TH B MACIO OHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

daiktus. Jėi

S ,

■ ■ :

.•srsrrw*

GADYNE” tini skyrius iš visu svar- • v
mokslo šakų; gvildena visuomenės 

na socializmo moksloklausimus 
teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
tams vos tik $1.50; pusei metu ŠOc;-užsie
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa
vienis numeris 15,e.

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri- 
siuskite 15c.

“NAUJOJI GADYNE”
229 N. 6th Street, ' Philadelphia



PT?

LAISVE

savo

Main 380
OWENS

Tel. Greenpoint 1569.

nešioja
MANHATTAN HATS

ns

DENTISTAS©Th.CfK(§

MANHATTAN HAT STORES
230 Grand st. arba 479 Grand st

Pasinaudokit
PAJIESKOJIMAI

Muzikos Veikalus

$1.00 ANT
395

Komitetas

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAi, Savininkai

Nuo
Nuo
Nuo

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime. Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

25c’ 
aižyti

Pirmos klesoa CAFK. 
Geriausi Girymai.

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
jon>s ir kitokiems poki- 
liams ***.***

Adresuok
Dept, .4
190 QUINCY ST, 

BROOKLYN,

BROOKLYN, N. Y

Boston, Mass

Visi, kurie

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

Gauk šiuos

V* Tautininkų tarpe

“Laisvės 
nenusisekusios
prakalbos McCaddin Hali.
Dabar tarpe pačių tautiniu

4 d. balandžio, Tautiškam 
Name, 101-3 Grand st., Bro
oklyn, N Y., bus bertaininis 
susirinkimas šv. Jurgio

K. SIDLAUSKAS.
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

Taipgi suteikiu rėdą visekiM- 
se atsitikimuose Ir patarnauja 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.
87.7 Grabam Ava.* 

cor. Skilman av. Brooklyn, N T.

IklSINGlAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUV1AKA

REIKALINGI KRIAUČIAI prie vi
sokio kostumieriško darbo, mokestis 
gera. Atsišaukit greit: Kuczauskas ir 
PoszkevtČia. lt So. Leonard St. Wa
terbury, Conn. 26-28

IŠSIRANDAVOJA puikus kamba- 
vs su visu jtaisymu ir maudyne, ant 
drmo floroj Atsišaukit, Franaa Saka
lauskas, 550 Grand st, tarpe Unjon 
avė. ir Lorimer st, Brooklyn, N Y. 
>26-27 .

Gvarantuota ant 20 metf 
Jždžjimaa keparaitče 21 k. ... |S.W 

Už plombavimai 88 e. Ir aagkCŽMI*
Išvalymas .....................
Nžplumbavimas aukse ___

Skaudantį dantį duok iitraekti 
ryte, e vakare apžiūrtt.

•Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford Ave. Tarpa I-vm !■ 

1-dm gaivią.
BROOKLYN. N. T. ?

Birutes arija —30c.
- Jaunosios arija 35c,
— duet tas

PRANEŠIMAI.
5 d balandžio, New Pla

za Hall, kampas Grand ir 
Haverneyer sts, bus mėnesi
nis susirinkimas Lietuviu 
Moterų Progresyvio Susivie
nijimo 1 kuopos. Pradžia 8 
.vai. vakare. Visos narės ma
lonėkite į laiką pribūti.

Iz. Jakimavičienė.

Geriausia pirmeiviška sšaiga 
pas

89 Gold St, 
HROOK l.VN R 

Telephone: Mein 7528

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie- 
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o aš prisiųsiu per expre-

CAFH IR POOL ROOM 
Unksmei laiką praleist.

Tai yra geriausia vintą

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:
I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabriku atsiradimas
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Reikalaukit šiuo adresu:

l’ajieškau Jono Želeniako, Suvalkų 
f gub. Seniau gyveno Jersey City, 

N J; kas žinot ar jis gyvas, ar 
miręs, malonėkite man pranešti,nes 
turiu svarbu reikalų. M Skučienė, 
199 Warren St. Jersey City, N J.

Daugelis tautininkų nuro 
do, kad kun. J Žilinskas kai 
bėjo švariau ir nuosek 
Bau, negu Liutkauskas. Pir 
mininkas turėjęs Liutkaus 
ką stabdyt, kada tasai pra 
dėjo šmeižt socialistus.

Bešalis.

puslapio šiame 
num. aprašyta 

tautininkų

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinus 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jūsų 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo
to te.> pigių mržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos, 
nerviškumo, kepenų ar 

galvos skaudžio,

Birutė” —
Vestuvės”
Kregždelė” — duettas — 30c.
Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio 
ir Gulbė-Dievaičio duettas —7£

Muzikos Žodynėlis
III Sąsiuvinys” — 
kvartetai — 25c.

Adresas:
MR, M PETRAUSKAS 

Broadway,

IEIKALINGA KRIAUČIUS prie vi
sokio kostumieriško darbo. Darbas 
užtikrintas; mokestis nuo 15 dol, ir 
augščiau. Atsišaukit greit, Gali at
sisaukt ir preseris, M J Powell 
(Povilitis), 350 Water st, Fitch- 

,>burg, Mass. (25-27)

Central Brooklyniečiams.
3 d. 'bblandvio, salėje 27 

Hudson avė., Central Broo
klyn, bus prakalbos LSS. 83 
kuopos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kalbės drg. L Pru- 
seika ir J Jukelis. Visi vie
tos ir apielinkių lietuviai ma 
lonėkite atsilankyti, nes 
kalbėtojai daug naujo pasa
kys apie didžiąją Rusijos re
voliuciją .

Vf|0 kite pribūti ir užsimokėti 
‘mėnesines ir kitas mokestis.

Taipgi pranešame, kad 
šiems metams tapo išrinktas 
draugystės daktaras J Va
liukas, 69 So. 3rd st, Broo-

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTI8TAB

Ikaumą dantų iBBtabdaw 
antayk. Ištraukia ba jakia 
akauama. Pakiauaklta, taw 
was Mana dantis taisi.Męs atradom daug žmonių,kurie norėtų pirkti farmas, bet negali 

dėl to, kad yra reikalinga turėti pusėtinų kapitalų. Su SANBURNA 
plianu trečiu, kožnas vienas žmogus gali nusipirkti farmą stebėti
nai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farmas kur žeme yra pigi ir gvarantuota, kur męs-turi
me 60,000 akrų žemės, kur yra liampių 'ir somilių, kur žmogus nu- 
sipikręs farmą gali gauti darbų prie kompanijos farmų arba ken- 
pių bile kokių dienų metuose. Farmos su dalim išdirbtos žemės ir 
namais ir gyvoliais dėl pradėjimo. Galime duoti geriausį paliudi
jimų nuo lietuvišku farmerių. Rašykite:

SANBORN COLONY
c|o Lithuanian Colony Director

f Eagle River, Wise.

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas Širdies Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po plot 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y,

PARSIDUODA FARMA.
Nors nelabai norėčiau parduoti, bet 

kadangi sergu, tai priverstas esu 
parduoti labai gerų farmų. Gera že
mė, geroj vietoj, stuba prie upės, y- 
ra 10 raguočių, 2 arkliai, visos 
reikalingos mašinos ir tt. 67 akrai 
žemės arti miesto, taipgi yra mo
kykla vaikams. Jei kas norėtumėt pir
kti, meldžiu atsišaukti.

J ŠIRVINSKIS.
K 2, Box 83, New Lisbon, Wis.

jeigu visiškai išgydytas, 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neėsi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žų tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą iš 
pactos.

Pristatėm į namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas- 
peth, ir tt.

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford aveX
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ KOOPERACI
JOS KRAUTUVE JAU 

ATIDARYTA.
Neperseniai susitvėrusios 

“Lietuvių Labo Bendrovės’ 
(kooperacijos) valgomų dai- . 
ktu krautuvė tapo atidary-,v*ai rems Y ilsono politiką: 
ta ketverge, 29 d, kovo, poiTa rezoliuciją sugalvojo tu 
Nr. 425 Grand st.’ |1; vadovai, nesiklausę

Krautuvės išvaizda, kaip partijos žmonių, 
iš ‘auko, taip ir vidupy da
ro malonų įspūdį neš ištai
syta labai dailiai, švariai už
laikoma, mėsa ir kiti prpdu? 
ktai švieži ir geri. Pradžia 
išrodo labai gera, biznis ei
na puikiai ir reikia tikėtis, 
kad ateity bus dar goriau. O 
kas svarbiausia, kad koope
racija gavo darbininkus pui
kiai žinančius savo amatą.

Gagpadorium krautuvės 
yra išrinktas St. Staniškis.

Geistina butų, kad lietu
viai daugau lankytųsi į ko
operacijos krautuvę, nes 
ten gali gauti geresnių pro
duktų ir už 
kainą.

2 soi- 
$1800.

Now 
filiunai 

ietos tinkamos 
Savininkas

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ, 

reu m at i z m o, parai y žiaus 
inkstų negerumo, nesuvirinnno 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly, 

nuovargio, nustojimo vyriškumo, nemiogio, mo
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
geriausį diržų, kokį pinigai gali nupirkl. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 e. pačtos ženkleliais arba money orderiu tik
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
pačios, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekviena naktį

rėš laukas ir tt.) Publikai draugystės. Pradžia 7:30 y 
labai patiko paveikslai, tik pakarę. Visi nariai malonė- 
nelabai patiko p. J širv;
aiškinimai. Paveiksluose da
lyvavo apie 25 ypatos.
Artistai lošė gerai, išėmus 
tarno (Undinėje), bet jisai 
pirmą syk lošia ir todėl dar 
jo peikt negalima.

Publikos buvo virš 500 
ir draugijai liks gražaus pel
no. Gerai būtų, kad draugi
ja kuogeriausia paremtų 
savo vedėją.

25 d. kovo Dailės draugi
jos artistai lošė Blindą Ne- 
v/arke. Lošta Jurgiuos drau
gijos svetainėj. Publikos bu
vo apie 400, tai yra daug 
daugiau, negu pirmu sykiu, 
kad lošė Newarke. Lošimas 
pasisekė gerai 
liks pelno.

Draugystės artistai pra 
dėjo mokintis Shillerio 
mainystė ir Meilė. TT 
labai svarbus veikalas 
sai padarys didelę įtekmęę,kad 
ant klausytojų.

Artistai neužilgo vyks į 
Elizabeth a lošti Blinda.

Reporteris

l’ajieškau Antano Kuzo, Kauno 
gub. ir pavieto; Eirogalos mieste
lio. Kas žinot, malonėkite man 
pranešti. V Kuziene, 165 Westmini
ster Str. W. Eitchburg, Mass.

NAUJAUSI COLUMBIA ' 
REKORDAI,

kurie išėjo Balandžio( April) mėnesyj, 
štai naujausios dainelės:

E 3188 Ant kalno karklai siubąvo, 
Pasisėjau žalią rūta.

E 3189. Oi motulė... f , 
Motus, Motus. .

F 3190 Tris berneliai.' 
Vakarine daina.

E 3191 . Ant mariu krantelio.
Saulutė tekėjo,

E.”>192 Giedu dainele. j
Gegužines daina.

E 3193 Linksmo krauio (’Polka') 
Rožės šaka, be žiedu (Polka')

E 3182 Visų apleista (smuiką solo) 
Annie Laurin (Smuiko solo) 

Reikalaukit ano-Sėiau naminėtu re
kordu nas J GIRDĖS, 170 Grand Sir. 
Brooklyn. N Y. Kamnas Bedford avė-,

Tel, 4659 Greenpoint,

DR. B URKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas v 
šokiomis die- *•
nomis ir ne- /f ' 
dėldieniais nuo f Į
9 vai. ryte iki / 1
8 vai. vakare. | ~ * ,;W| |

Gydimas y- j
ra ypatiškas. \

Kalbame an- Ywjff 
gliškai, len- W 
kiškai ir rusi- 
škai. '

Europos gydytojas, duodu saw 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS ■ 
Medical Institute.

407 E, 58th St. New York, N. T.

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

BUČERIAI TĖMYKIT!
Parsiduoda veik visai nauji, tik 2 

metai vartoti, visi bučernės rakan
dai, ypač aisbaksis labai geras ir di
delis, taipgi ir svarstyklės. Kam rei
kalinga labai gera proga. Atsišaukit. 
greit ir vakarais, J A Janušonis, 33 
Pierce st, Newark, N J. / 26-28

VĖL MAISTAS PA
BRANGS.

Pradėjus Su v. Valstijoms 
rengtis prie karės, tūli eko
nomistai jau pranašauja, 
kad maistas dar labiau pra
dės brangti. Jie sako, kad 

Draugijai dabar Europoj apie 40 mi- 
lionu žmonių nieko nedirba, 
ę tik maistą ir viską naiki- 

' 1 ir Amerikoj turės 
maistas pabrangti.

O juk reikia pažymėti, 
dabar darbininkas 

negali geresnio maisto nusi
pirkti. dėlei jo neapsakomo 
pabrangumo. Pastaruoju lai 
ku New Yorke ant kiauši
nių ir kitų produktų kainos 
nenupuolė, bet vis kįla ir kį-

GEO LASKEVIČIĄ 
771 BANK 8T„ T«l. BU-l 

WATERBURY, CONN.

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai

Sekretoriaus adresas: M 
Karvelis, 114 Devoe st, Bro
oklyn, N. Y.

Sekrt. M. Karvelis

Veid- na’ todėl 
i yra 
j r ji-

žino, kad jos yra geriau
sios. Jeigu dar nenešioji, tai 
tuojau pabandyk ir persitik
rinsi. Mes galime parduoti 
daug geresnės rūšies, skry
bėles, negu kitas kokis ma
žas krautuvninkėlis. Ka
dangi mes patįs išdirbdame 
skrybėlės dėl savęs ir turim 
daug medžiagos nuo seniai 
prirengę, todėl mes galime 
parduoti sena kaina, kiti 
krautuvininkai kelia kainas.

4

Musų skrybėlės yra naujausios mados, gerai iš
silavinę pardavėjai, kurie pritaiko skrybėlės atsa
kančiai, užganėdinančiai ir gvarantuoja.

Mes kviečiame atsilankyti ir apžiūrėti musų ta- 
vora ir bile katra viena krautuvių

atnaujins.
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dų” $1.00, tas gaus knygų už 35 c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c.

Kas užsirašys “Naujienas” ' ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuds laik
raščius per manę. Tiek pat mugėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstąmui Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

8 d. balandžio, New Plaza 
Hall svetainėj, bus kvietkų 
bailus Lietuviu Moterų Pro
gresyvio Susivienijimo 1 
kuopos. Praclžia 2 vai. po 
pietų. Kurie gaus daugiau
sia kvietkų, tiems bus pas

ikartos dovanos. Dovanos 
prieinamesnę!£«us tl-ys ypatos. Bus įvai- 

Reporteris. pamarginimų, “Džian 
___  Bamba” pasakys “spyčių ’.

Visi vietos ii\ apielinkių lie- 
atsilan- 

1, nes tokie baliai labai 
retai buna. Komitetas.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS KEPTUVE

r ' MILIONUS DOLERIŲ žmones dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su pfoga gali būti kiekvienam; gal but turite kokį
w x-v A A II iŠradim# dėl užpatentavimo, gal norite ”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti;I ■ 9 /% ■ B I /b/b Ii ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietųjų b 9'jLj M Ii viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offices: 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

. N . 403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

VIETINE1 C 7INIAQ eina dau£ kalbll aPie ,tas Vlt 11HEO prakalbas. Daugelis pačių
tautininkų kaltina neku- 
riuos savo vadovus.

Jeigu prakalbos buvo pa
rengtos pasveikinimui Rusi
jos revoliucijos, tai kam rei
kėjo rezoliucijos, kad lietu-

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijaliitaa moterą ligą 

314 E. KOth StM New York, N. I 
OFISO VALANDOS i

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 1 vai., >« 
piet ir nuo 7 Iki 8 vai. vakara;

Nedaliomis parai sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

rlame ir pasakomo visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11. 
gontams parūpinamo vietą, kai gydo
si. Reikalui esant krelpkltta mm 
apžiūrėsimo-ir duosimo prietoUšką ra 
dą. Patarnavimas visai pigas. Nevi 
mlrikita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
114 R Itth 8L. NEW YORK. N. 1. 

Kalbamą* UctavUkal.

Jeigu tau rei- 
kalinga skrybė- . < 
lė, marškiniai, V
renkotas, liet- v^z\.
sargis, kakla- S* 
raištis, kalnie- 
rius ar kitoki 
vyriški aprėda- y//f ////;
lai, užeik pas /'ff I y/ff/'/A / 
mane, o gausi /Į y //////// 
viską, vertes Z, / /^’// 
savo pinigų. ‘

131 Grand St

EXIRA.
Parsiduoda puikus naujas mūri

nis namas dėl 6 šeimynų po 4 
kambarius, su maudynėm ant floro, 
puikioj vietoj, lotas 25X60X100, ran
dės $840, kaina $6000, įmokėti $500. 
Puikus naujas mūrinis namas, 2 flo
rai,2 šemynoms su 9 kambariais ir 
maudyne antfloro; randa $372, kaina 
$265(k

Maža farma 75X100 namas, 
mynoms, įmokėti $500, kaina 
Lotai nuo $45 iki $300 East 
Yorke. Parsiduoda bučemč, 2 s 
ir 2 grosernės. Dvi v 
d, i atidarymo saliuno 
duoda geras išlygas.

Su visokiais reikalais 
pas m u

B A./ZIN1S 
Realty Co. 

Ofisai: 26 Court st. Tel 
287 Bedford ave. Tel, Greonpoint 33 

BROOKLYN, N Y.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 

v kuris užsirašys 
pas mane “Lai- 

m svę” ant metų 
p| ir užsimokės $2- 
|i| 50, tai gaus do- 
iij vanų knygų ver- 
W tės 1 dolerio ar- 
M ba “Kardą” ant 

metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

gaus knygų už 50 c.

Iš Dailės Draugijos. .
Lietuvių Dramos Dailės tuviai malonėkite 

Draugijos artistai lošė 24 d. |Kvl'i 
kovo Brooklyno McCaddin 
Hali drama Undinė ir ko
mediją Dėdė Atvažiavo. 
Greta to buvo rodomi gyvi 
paveikslai. (Rusijos paverg
tosios tautos, revoliucija, ka




