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^4$#

Atsargiau su gėrimu už 
kaizerio sveikatą.

Ųž caro sveikatą galima 
gert. Už tai vargiai kas nors 
pakartų.

TURKAI PRISIPAŽĮSTA’ 
NUSTOJĘ BAGDADO.
Turkų ofiacialis praneši* 

m as pripažįsta, kad anglai 
užėmė Bagdadą.

meriką, kaip' ir į kitas ne- 
vtrališkas šalis.

“NAčALO” SUNKUS ’ 
PADĖJJIMAS.

Paryžiuj einantis sociali
stų dienraštis “Načalo” dve- 
Ijopai sunkiame

Prancu:

SUGRĮŽO CERETELI.
U ištrėmimo Sibire sugrį

žo antrosios durnos atsto
vas, garsusis socialdemokra
tas Cereteli. Drg. Cereteli 
nesveikuoja.

Brooklyne priviso gana 
daug čigankų, kurios užsi
ima spėjimu žmonių ateities.

Pereitą savaitę Williams- 
burge areštuota 7 čigankos, 
kurios turėjo stot prieš ma
gistratą Nash teisman. Kie
kviena iš čigankų turėjo už- 
.sistatyt 500 dolerių kauci- adėjime: 

viena — Prancūzų valdžia 
saugoja kiekviena žodelį to 
laikraščio ir, jeigu kas nors 
netaip rašoma, kaip valdžia 
nori, išbraukiama Nuolatos 
liekti net dvi, trys špaltos 

truku*Visoje šalyje 
viešpatauja karės teisės. Ka
ralius Alfonsas pasakė, kad 
jisai nepasiduosiąs revoliu
cionieriams, kaip pasidavė 
siduosiąs revoliucionieriams 
taip lengvai, kaip pasidavė 
caras Mikalojus. Žymiausi 
darbininkų vadovai areštuo
ti. Visi svetimtaučiai, kurie 
randasi Ispanijoj ir kurie 
neturi prašportų, bus išvy-

VAKARŲ FRONTE TYLA.
Paryžius, 31 d. kovo. — 

Francuzų fronte laikinai 
ramu. Visame Sommos 
fronte didelių mūšių nėra, 
tik retkarčiais įvyksta mažų 
susirėmimu.

visai baltos. Antra 
mas finansų. Redakcija ir 
artymesnieji “Načalo” drau< 
gai-leidėjai šaukia susipra-' 
tusius darbininkus pagel-' 
bon. Butų didelis smūgis vi< 
sįems d raugams-rusams ne< 
tekus to vienintelio, darbi* ’ 
ninku tyros dvasios, dienra* y v» scio.

RUSIJOJ PANAIKINTA 
MIRTIES BAUSMĖ.

Londonas. — Laikinoj 
Rusijos valdžia nutarė pa
naikinti mirties bausmę, pa 
keisdama ją amžinu kalėji 
mu.

Pas žydus buvo 
toks paprotys: jeigu miršta 
vyresnysis brolis, palikda
mas bevaikę pačią, tai se
kamas pagal amžių brolis 
turi apsivesti su našle ir 
jeigu tuomet gims vaikų, tai 
jie skaitysis mirusio brolio 
vaikais.

GĖRĖ Už K
SVEIKATĄ — BUTŲ 

GAVĘS GALĄ.
Thermopilis, Wyoming. — 

Tūlam saliune tūlas nepa
žįstamas žmogus, stovėda
mas ties baru, sušuko: “ura 
už kaizerį!”

Ant nabago tuojaus puolė
si kiti saliuno svečiai ir ji*

REIKALAUJA AUTONO
MIJOS.

Daugelis Rusijos provin
cijų reikalauja neprigulmy- 
bės ar autonomijos. Lenkija, 
Lietuva, Latvija, Mažarusi- 
ja, Estonija, Finliandija, 
Kaukazo tautos, Siberija — 
visos tos šalįs reikalauja 

'neprigulmybės ar plačios 
autonomijos.

BALSAVO PRIEŠ KARĘ.
Sheboygan, Wis. — Čio- 

nykščiai gyventojai, kurie 
savo daugumoje susideda iš 
vokiečių, balsavo už ir prieš 
karę. Klausimas buvo pa
statytas taip: “Ar Suvieny
tos Valstijos turi įsivelti į 
Europos karę?”

4,112 balsavo prieš karę, 
už karę, 17 visai nebalsavo, 
[o 17 padėjo tik savo pavai>

PASKANDINO JAPONI
JOS KARĖS LAIVĄ.

Telegramos praneša, kad 
vokiečių kreiseris paskandi
nęs Japonijos karišką laivą. 
Koks būvą laivas ir kiek 
žmonių žuvo, dar nepraneša
ma.

Pora savaičių atgal, bu
vo garsinta, kad vokiečių 
kreiseris pasirodė Ceilono 
pakraščiuose. Matomai tas 
pats kreiseris dabar ir karės 
laivą paskandino.

VOKIETIJA SAKOSI NE
KARIAUSIANTI PRIEŠ 

AMERIKĄ.
Vokietijos valdžia sako, 

kad net tame atsitikime, jei
gu Amerika apskelbtų karę 
Vokietijai, ši pastaroji ne
kariaus su Amerika. Vokie
tija neskelbs karės Ameri
kai ir nepasisakys esanti 
Amerikos priešas.

Tiktai submarinos veiks, 
kaip veikusios, nepaisyda
mos nieko, tačiaus submari-

LIEPIA NUVERST 
KAIZERĮ.

Durnos socialdemokratas 
•Skobelev, sakydamas pra 
kalbą darbininkam ir karei 
viem, kreipėsi su šiuo pa 
tarimu į Vokietijos liaudį: 
’‘'numeskite kaizerį nuo sos 
to, tuomet mes galėsime pa 
duot jums brolišką ranką.’

merikųs kapitalistai
E Gary, prezidentas plie

no trusto, pasakėt “prakal
ba Wilsono buvo puiki ir 
teisinga”. < <
.F. Vanderlip, žemiausias 

bankierius, sako: “ji buvo 
100% amerikoniška ir pat
riotiška.

“Prezidento adresas buvo 
nepalyginamai puikus” —sa
ko J Wallace, prezidentas 
Guaranty Trust Comp.,

“Wilsono prakalboj apsi
reiškė tikroji amerikonizmo 
dvasia” — džiaugiasi Mar
tin Carey, vadovas Standard

RESTAURACIJŲ
NINKAI DŽIAUGIASI 

GERAIS LAIKAIS.
Šiomis dienomis buvo New 

Yorke Waldorf Astoria vieš
buty restauracijų savininkų 
suvažiavimas. Jie labai 
džiaugėsi, kad dabar esą ge
ri laikai. Tik viename New 
Yorke randasi 5,000 restau
racijų, kurios pereitais me
tais padarė $709,317,000 a- 
pyvartos.

Visi džiaugiasi gęrais lai- 
sai nei nepasijuto^ kad jau . kais, tik darbininkai dejuo- 
virvė buvo ant jo kaklo, ja, kad negali pragyventi.

šelpkite Didžiąją Rusijos 
Revoliuciją, rinkdami aukų 
ir patįs aukaudami. Kalkit 
geležį, kol karšta.

Prie “Laisves” bendrovės 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

nusiųsti Kubon. Daugiau, 
kaip 500 Amerikos kareivių gijoj p. Whitlock grįš Ame 
lošia rolę žandarmerijos. rikon.

WH1TLOCK GRĮŠ NAMO
Amerika baigia savo šel

pimo darbą Belgijoj. Vo-
VOKIEČIUOSE.

“Arbeiter Zeitung” (14-1) 
duoda smulkią atskaitą įvy
kusio sausio 7 d. Berline s. 
d. partijos mažumos susirin* 
kimo,

kad 
turi 
nuo

Šimtas tūkstančių Sibiro 
kankinių, kurie buvo ištrė
mime ir katargoje, nušvitu
siais veidais grįžta namo. 
’’Associated Press” kores
pondentas specialiai nuvyko 
Sibiran žiūrėti, kaip jie grįž
ta. 50.000 sibiriškų rogučių 
gabena kalinius ir tremti
nius ligi artymiausio punk
to didžiojo gelžkelio Sibire.

Naujoji valdžia sutiko vel
tui duoti tremtiniams ir ka
liniams tikietus grįžti na
mo. Pirmutinis traukinys su 
grįžtančiais revoliucionie
riais jau pasiekė Petro
gradą.

Ant didesnių geležinke
lio stacijų grįžtantieji revo- 
l.ųcionieriai sako prakalbas. 
Juos pasitinka kareivių bė
riai.

Associated Press kores
pondentas sako, kad dau
gybė » revoliucionierių yra 
ligoniai. Vieni serga džio
va, kiti sužeisti ir tt.

Ekaterinburge įtaisyta 
spelialis biuras, kuris rūpi
nasi jų reikalais.
Dar niekuomet pasaulis ne- 

vuniu 'sujudinančiu re
ginio, kad dešimtįs tūkstan
čių žmonių galėtų gaut liuo- 
sybę.

niversiteto tvirtina, kad yra 
laisvai daug ženklų, kurie rodo gi

miningumą Amerikos indi- 
Padėkime,

AMERIKOS KAREIVIAI 
KUBOJE.

Nepaisant pranešimų,kad 
Kuboje jau viskas nurimo, 
kad sukilimas užgniaužta, 
ateina žinios apie naujus su- kiečių submarįna vėlei nus- 
kilimus. ikandino vieną laivą, gabe-

Jau ir Amerikos kareiviai nusi Belgijai pagelbos.
Amerikos pasiuntinys Bei

Tremtiniai grįžta 
Sibiro.

Detektyvai buvo nusisam
dę tūlą Jankauską, kuris iš
davė čigankas, sužinojęs jų 
vardus ir adresus.

Sakoma, dar daugiau jų 
areštuos. Čigankos daugiau
sia apgaudinėjo ateivius 
žmones.

gras nenori užpult ant Ru- SAKO, INDIJONAI YRA Žmogų butų ir pakorę, bet 
ŽYDŲ VEISLĖS 

Berkely, Cal. — ]

TAKTIKA.
karės apskelbimo 

prieš laikraščiai buvo jai prešin- 
bet ka-' gi. Kaip tik dalykas priėjo 

prie karės, tuojaus viskas 
persimainė. Hearsto laikraš
čiai uoliai agituoja už 
karę ir įtaisė net armijos iA 
laivyno rekrutavimo staci-

dinimo laivyną, mobilizaci
jos pramonės,plačiausio kre- ' 
dito dėl talkininkų, padidini- ' 
mo' mokesčių ant Suvienytų 
Valstijų gyventojų. )l

Po šiai Wilsono prakalbai, 
kongresas, žinoma, už 2-3 
dienų užgirs karę su Vokie
tija. Gali būti, dar anksčiau 
būtų .užgyręs, bet vienas iš 
senatorių, drąsusis La Fol-I 
lete atidėjo rezoliucijos 
svarstymą ant vienos die
nos.

La Follete yra Wisconsino 
senatorius. Jisai priešingas 
karei.

KAPITALISTAI APIE 
WILSONĄ.

Wilsonas pasakė kongre
sui, kad tarpe Vokietijos ir 
Amerikos faktiškai jau yra 
karės stovis. Kongresas už
girs Wilsona. Wilsonas rei
kalauja, kad Amerikos ka
rės spėkos butų tuojaus pa
didintos iki 1.200.000 žmo
nių. Kadangi tiek kareivių 
nebus galima gaut iš liuoso 
noro, tai Wilsonas jau kal
ba apie įvedimą priverstino 
kareiviavimo.

Klausykite, kaip pasitiko

AUSTRIJAI DAR NEPAS
KELBTA KARĖ.

Su Austriją Amerika dar 
nesirengia kariaut. Su ja 
vedama dar gana svarbios 
diskusijos, kurios,kaip mano 
ma, turės dideles pasekmes.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Petrapily greitu laik^ 

pradės eitis rusų kalba di
delis dienraštis “Luč” (Spin
dulys) Laikraščio artinčiau- 
slais bendradarbiais busią 
prof. M B. Bernackis, aka
demikas P. G Vinogradovas 
ir garsus rašytojas M Gor-

aes. >
Manitawoc, Wis. 1460 šio 

miesto gyventojų balsavo 
prieš karę, o 15 už karę. 
Balsavimo reikalus' vedė 
dienraštis “Daily News.”

sijos liaudies tame momen
te, kuomet ji nuvertė caro 
valdžią. Vengrijos žmonės e. Gifford iš Californijos u 
velija Rusijas žmonėms ge 
riausio pasisekimo 
plėtoties. 1

Vengrija norinti susitai- jonų su žydais
kinti su Rusija garbingomisKavajasu tautelės indijonai 
dėl abiejų šalių sąlygomis.. turi tokias jau religiškas a- 

Vokietijos kancleris Beth- peigas, kaip ir žydai.
man Holweg taip pat pasa
kė reichstage, jog vokiečiai 
nori taikos su Rusija.

ISPANIJOJ
Madrid

2 d. balandžio p. Wilso
nas atėjo kongresai! ir pasa
kė savo karišką prakalbą, 
išdėstydamas, karės pienus 
su Vokietija. Wilsonas nuro
dė, kad Amerikai jau neuž
tenka ginkluoto neutraliteto, 
nes tarpe Amerikos ir Vo
kietijos jau faktiškai esanti 
karė. Wilsonas prašo Suvie
nytų Valstijų kongreso pri
pažint, kad jau karė yra.

Žinoma, savo karingumą 
Wilsonas pauošia Visokiais 
žmoniškumais, civilizacijos 
garbe ir taip toliau. Wilso-! 
nas sako, kad Suvienytos 
Valstijos prisideda prie tal
kininkų ir padės visą spėką, JIEARSTO LAIKRAŠČIŲ 
kad įvyktų teisinga taika 
Wilsonas tvirtino, kad Ame
rika nieko neturinti 
Voketijos žmones, 
riaujanti tik su Vokietijos 
valdžia.

Pabaigdamas savo prakal
bą Wilsonas prašė “pono 
dievo pagelbos.”

Wilsonas reikalauja 500.- 
000 naujų kareivių, sušauk
tų ant pamato įvedimo pri-

VENGRI
PRANEŠIMAS.

Vengrijos finansų minis- 
teris Teleszky pranešė par
lamente, kad nei vienas ven

SOCIALISTŲ PARTIJČS 
KONVENCIJA.

7 d. birželio St. Louis, Mo., 
prasidės socialistų partijos 
suvažiavimas, kuris turės 
didžiausios svarbos šios ša
lies socialistų judėjime. Ta
me suvažiavime susikirs ka
lės paturėjai. J£ova, kaip 
visi ženklai rodo, ten bus 
labai aštri.

Iš New Yorko valstijos 
važiuoja konvencijon šie 
draugai: Algernon Le‘e, M. 
Hillquith, J Cannon, J, 
Gerber, M. Lulow, F Sie- 
verman, L Lore, A Pauly, J 
Rovich, L Friedman, St 
Mahoney, F Biedenkap, Al
lan Benson, Hillsddrf ir kiti.

Allan Benson,buvęs parti
jos kandidatas į prezidentas, 
pasakė “New York Times” 
korespondentui: “aš buvau 
priešas karės. Dabar jau ji 
prasidėjo. Aš manau, kad 
karė padiktuota blogais no
rais. Dabar, kada jau 
karė, ir manęs klau
sia katrai pusei aš pritariu 
— aš esu už Suvienytas Vai 
stijas.”

M Hillquith nesutinka su 
Bensono nuomone. Sykį ka
rė prasidėjo sako jis —so
cialistai visais galimais bu
dais rūpinasi, kjad kogrei- 

‘ čausia įvyktų taika.
Alg. Lee nurodo, 

karei kilus, socialistai 
ginti liaudies liuosybę 
visokių pasikėsinimų.

1
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DIDŽIUMOS IR MAŽU- ‘ dabartinis Rusijos politikos [ Tai mes visomis spėkomis 
MOS REZOLIUCIJOS,PRI- Perversmas yra vienas svar- remsime socialdemokratų
IMTOS KAIRIŲJŲ ORGA
NIZACIJŲ KONFEREN

CIJOJ, ĮVYKUSIOJ 
į. ‘ BROOKLYNE 

1 BALANDŽIO.

blausių klausimų šių dienų partiją, kuri siekia prie kuo- vUnrla nphirfintril 
įto judėji-plačiausios demokratiškos vloalla llvltll llllgu«

. ; V ' Al VU AA A A 1 1A AL, WUAA, ' ? • ’

versmas yra dar tik prasi-’stovi už darbininkų klesos Darbininke, argi tau ne- 
-----1.-._i -i i .. sarųiata būti amžinai bied-

sveikiname niolcu? Bent kartą ir tu pa- 
------ -—----- prisieiti dar ilgai ir sunkiai Rusijos revoliuciją ir labai bandyk būti turtingu.

Mes, lietuvių darbininkų į kovoti, kad atsiekus kuo- !t?’okštame, kad jos banga 
kairiųjų organizacijų atsto- daugiausia savo klesai lai- nušluotų ir kitus Europos 
vai, susirinkę konferenci- mojimų. ’sostus. (Už 4 b. prieš 9 b.)

V S X

’pasaulio.proletariato judėji-plačiausios __ _______
me. Bet kadangi šitas per-į tvarkos ir visų pirmiausia

dėjęs ir
Rusijos proletariatui gali

revoliucijiniam reikalus.
Mes karštai

Mes, lietuvių darbininkų kuo-|t?’okštame, kad jos banga

jon 1 d. balandžio, 1917 m. 
lenkiam galvas prieš kritu
sius kovoj su caro valdžia 
Rusijos revoliucionierius ir 
siunčiam savo džiaugsmin
gą sveikinimą revoliuciji- 
niam Rusjos proletariatui, 
kuris prieš prieštaravimus 
buržuazijos klesos, pakėlė 
raudoną revoliucijos vėliavą 
ir, pritraukęs į savo pusę ar- Į 
mijos dalį, nuvertė carą su 
jo valdžia, pakelė galingą 
protestą prieš jau 2į metų 
besitęsiančią .žmonių sker- 
dynę ir metė revoliucijos o-| 
balsį į Įritąs imperialistinės 
karės ir viešpataujančių 
klesų baisiai nuvargintas ir 
nualintas kraujuose ir aša
rose skęstančias su badu be- 
sigrumiančiasjianašiai į Ru
siją šalis. "

Mes pasipiktinę atmetame 
Rusijos buržuazijos 
stangas sučiupt revoliucįjos 
laimėjimus ir, pačiupus į sa
vo rankas vadžias, toliau tę
sti nedoriausią ir kruviniau- 
Jsįą imperialistišką karę.

Mes pasmerkiam tuos so
cialistus, kurie paturi bur-[ 
žuazijos valdžią ir karės tę
simą, nes tą valdžią 
rint, ir karę tęsiant, greitai 
vėlei pradės karės diktatūra 
viešpatauti, bus sumindžio
tos iškovotos darbininkų 
klesos laisvės, demokratijos 
teisės ir kiti revoliucijos lai-Į 
mėjimai. Tai nepagreitins' 
revoliucijos kilimą 
kraštuose, o atstums jį.

Mes matome, kad Rusijos 
revoliucija tik prasidėjo 
valdžią laiko savo rankose i 
buržuazija, kuri tik spiria-' 
ma revoliucijinės darbinin- 
kų k'esos ir armijos dalies,;mokratiskU) socia]istų prfnci 
sutiko duot amnistija, žada1 ,v , . . , . . . ipams pritaikintusušaukt Įsteigiamąjį seimą M 
ir tt. Monarchija dar nėra 
galutinai palaidota,demokra 
tų republika, darbininkų 
klesos teisės nėra apsaugo
tos, dvarininkų žemė nekon- ! 
fiskuota, pragaištinga karė 
nepabaigta ir tt.

Tik galinga revoliucijinė 
valdžia, besiremianti darbi- ' 
ninku klesa, kuri turi su-' 
teikt aplinkui save visas pris 
lėgtasias ir nuvargintas 
žmonių minias gali apsidir
bti su kontrevoliucijos suo
kalbininkais ir parengt pilną 
šalies demokratizaciją ir tai
ką.

Juo galingesnis bus tas 
revoliucijinis Rusijos judėji-

ir'nėra švarus savos sąžinei ir siuntino parašu telegramą 
i i i - * J—kuroje šiek tiek žinių api

Joną Vileišį suteikiama. Te
legramos turinys: ‘ “Vyras 
dabar gyvena Berlyne, Loth- 
ringerstrasse 13. Laisvas, 
sveikas, prašo žinių apie 
žmoną ir vaikus.”

V. Zubovas gavo laišką iš 
Augustino Janulaičio, taip 
pat Vokiečių nelaisvėj e- 
šančio. Šiuo kartu teksto ne
galėjome padoti, nes nume
ris jau buvo sulaužytas.

(“Nauj. Lietuva”)

- moralybei žmonės.
Pagaliaus, jeigu nori tap-rėti?

Susiradau, kaip tik tokią, ti šiek tiek turtingesnių ir 
kokios norėjau. Bažnyčią imkimingesniu, tai tau lieka 
tėvyųę mylinčią, pinigus’tik du keliu: veidmainiauti 
taupinti trokštančią, o apie ir tykoti iš kitų, ar pristoti 
sūnus dukteris — tai nei prie susipratusios darbo 
kalbos nėra, — dar ne neve-|žmonių minios (socialistų) 

pustuzinį ir kovot už geresnį būvį.
| Mislyk, brolau-darbininke, 

Na, misliju sau, kad jau .kaip sau nori, bet aš tau pa-

Klausyk brolau.
Jeigu nori ką padaryt, tai kalba... 

pirmiausiai tūri išmokt, 
kap padaryt. Šiandien, ma-'si kasi, tai sekasi. O tai rei- sakysiu, kad yra šimtą kar-

dus, o jau apie

t~-x •« « w • . • rx « • • i tykis, toki jau laikai. Betgi kia padėkavoti tiems “mo-Keikale LietuviiĮDarbininkų nežinot,— išmokat,
įtapti tutringu, nebėra sun- [imi ucuuu z. 

busiselpimo Organizacijos. 'ku. Štai, taip vadinami “gar-į“taupinkite,
' n rvi n oi ei inrvni ivinl'n r\ fan

tų ’geriau sąžiningu ir pado- 
kaip) Lytiems vyrams”, kurie se- rfu būdu praturtėti trupu- 

----- > sako:>tį ir tapti laimingesnių, ne- 
mokykitės a-'gu veidmamiauti, dykaduo- 

singiausi-mokyčiausi” vyrai matų, o tapsite turtingais ir nauti ir iš kitų prakaito su
sikrauti sau šiltesnį, už kitų, 

apsive-(lizdą. Beto, juk tu uždirbi 
veltui straipsniukus rašo ir siu, sakau. Reikia paimti iš 
prakalbas-pamokslus, sako, ?
kaip darbo žmogus gali tap- čiau susipažinti su klebonu, Į arbo vaisių dalį,'ką tu pa- 
4 T-l v, J 1 •’iilr IrlnLnvinn -Lot tyt n zvt ityio '   J   1   — 1 1 -

nai darbo žmonėms sako: ti ir tapti "laimingesnių, ne- 
i m nlzirbi Iria n.'  ‘1 —..4.1 J-.1.^,1.-. ~

(Tąsa) [ — \steitsmanai, kunigai ir laimingais.
i Jeigu minėtą organizaci- kinės pusės, t. y. nuo tų žmo- kit^kie ^ai tankiai višai
'ją atskiriai nuo Sąjungos nių, kurie Sąjungai simpa-
■ tversim, tad kįla klausimas, Uzuoja?
’aU praktiška ir reikalinga
(i.SS. Sąjungos kontrolė.
i Pirmiausia svarstysim klau-1
simą, ar praktiška. * Vienas į

H

Neigi paprastai

NETEKĄ SOSTO VALDO
NAI.

Nikalojaus Romanovo ne-' 
tekimas Rusijos sosto

kilmingas šliūbas. Reikia ar- VIa nenukniauktų
- ipusėtinai, jeigu tik dykaduo- e,*^s 29-tas.^ 

------1—•—didesnę 5^^ netekę šie
Pirmiaus sosto 
ie valdonai:

1) Deoklecionas,I Clip uaiuv Zjiliuguo gCVXX vcvp 1V4UU OUOl ĮJUmiA VI OVA AXIVz A1 VdlbJų UcilĮ, i\<į III p d-

Ar reikalinga LSS. kont-.ti turtingu. Jie net, nurodo, | juk klebonas, tai visgi yra'gamini, tau, brolau, pakak- ciesorius, atsisakė nuo
rolė? Taip, reikalinga, — at-.kurie jau tapo tur-’inteligentiškas žmogus, o 'tų, Visa bėda, kad tie ponai:
"-1—~ Jeigu ne Sąjungos tmgais. Gi apskritai sa- man, turinčiam kelis šim-’geri katalikai (ar protesto- 

------------- «mo_npnraktiškumas tame ka- 1k?!ltro1®’ tai bile kas susimi-J'ant, jų pats svarbusis dar- tus, rublių, sarmata būti mu-'nai), geri'tėvynainiai, 
’ slijęs sutvertų socialistų bo miniai patarimas,, kaip ž'ku; reikia, sakau, būtinai pyti žmonės”, perdaug pa- 

~ ‘ ‘ v -r-  .  ■
ganizaciją, o LSS. turėtų už taupink, taupink; buk geras gentais. 
jos blogas puses nukentėti, katalikas, pilietis.

sliies sutvertu >
dangi bus nuošaliai nuo varcĮu kokią atgaleivišką or- tapti turtingu, yra šitas —

į ją nevisi sąjungiečiai ra
šysis, tarpe kurių ir esantie ■ 
ji Piki. Kom. nariai gal ne
norės prigulėti, savo išroka-

zjzxxla , įvilkiu, kiuiiuu, MUVU1U1 LI Z/H1UX1CO , ĮJCl UdUJį 

arčiau susipažinti su inteli-'vagia nuo tavęs; gi tu nega- 
Taipgi reikia pa-'na, kad netveri juos už pa-

. ikelt puikią veseliją. Reikia, karpos, kaip “žulikus
Kuomet gi po LSS. kontrolėj Taip, taupink, brolau; bec,saka^ Pa™dyt .spietui, kad dar guodoji juos.

p’rma pradėsiant taupiuti, |^aY^?ka? a™op^as> klum- f * * ' '*Z" 
pavelyk : 
bent viena atsitikimą, kuris vuoia- 
manding, drūčiai paliečia vi- j
sas taupinimo slaptybes. Kam čia dar daug mislyt.^ims darbo; nemanyk, kad 

— Karta, žinai, sutinka i?et>.b?'ol^i ka,da Pažiūrėdavo galvoj tik dėlto smege- 
*■ ir ^au bankinę knygelę —.o nys yra, kad ji butų sunki,

i “ant bynsu” Na ir v*e^Patie.— sušukau: tiek(kad sakykime, vėjas nenu- 
kaip tik kokį gi paibelį, sakau, tu (!.au£ma.no sutaupytų dole-!pūstų ją nuo pečių, nel’ygi- 
" • 1 .......... ' • - - --- nų išvažiuota.... Bet, sakau, -nant kokią tai pūslę. Sme-

— ------- ,vcvx *v^x-!genįs galvoj yra, kad mis-
kia klausyti “mokytų vyrų”, lyti. Taigi mislyk, skaityk 

Mano žmona pradeda sir- raštus tų žmonių, kurie jau 
ir abelnai tingu. Palauk, sakau, -me- K1-a ,e^la’ STU,’ ,s®nai’ ?.en?i mislin^ M?ki1?’ 

' . ap- .luoji! juk tu pats žinai, kad daktarą. t Pažint; save. Pratintas
gali didžiuma balsuoti už kelbtų ją, kokia ištikro yra žmonės,.kurie taupina pini-fa11? pi"k^’ ’P™ apkaiaavinl°.savo d.ai"
A-oiVniinmima mtnėi-As Avtra. ir tokia organizacija, vei-'gus, tai ne tik ant šabalbo-1?^ \r z™onos ^a a- Pasau':bo valyų- Supiaski kuomi e-

i ™ , ♦V1- daktarą. Keli doleriai si. Ka-nų Rinkos 811.1^ ? Well, bet'mas tavo
s kiauo^azš Biri, ir dar ant

vimais nematys reikalingu- į.demokratišku tu 
no, vienok pildydami di-! - - -

[džiumos norą (jeigu refe-
;-ncirendumu pereitų tarimas),

į užsiims tvarkymu ir kont-
į f roliavimu organizavimo;

bus organizuojama, tai ji 
bus grynai ant socialistiškai

j su
organizuota ir neprasižengs 
'prieš mūsų principus, bus 
i naudinga.

Tai viskas, ką aš suradau'manę apdaręs mužikas

sos
to 305 m.

2) Richardas II, Anglijos 
karalius, 1399 m.

3) Muradas II, Turkijos 
sultonas, 1444 m.

4) Amadeus VIII, Savoy
-valdonas, 1449 m.

____ Žinai, broli, štai ką, tu pa-
man apipasakotu-P^ojis ir suktinis dar gy- daryk: pirmių pirmiausiai

'pradėk mislyt anie savo gy- 
Sumaniau, — padariau, jvenimą. Duok savo smege-

'todėl atrodo, kad kiš nosį ne argumentų iš priešingos pu- prašo
iį savo dalyką. Nepraktiška'sės. Man rodosi k— _ r-u įsvaziuora uer saKau
iir visos Sąjungos referen- | antraip. Jeigu be Sąjungos veikiai, kad jau nei “paėst” į”’1®,™ pJi’l
!dumui leisti balsuoti, kadan-[kontrolės sutvertų panašią .neturi ką? Jis man šaltai Kas lelKla ,tal lelKla- Kel"' 
i oi kiekvienas turės liuosą va ket atžagareivišką, po sočia- atsako, kad, girdi, pinigus
Iką prigulėti ar ne, tad [Jistų skraiste organizaciją, taupinęs, bandęs tapti tur- ~

1 1 referendumo balsavimo pa-,tai sąjungieciai ir abelnm PoU„v fimeti. Kibą reikia, sakau,
sėkmės gali būti sekančios: ,socialistiškoji spauda 
gali didžiuma balsuoti už delbtų ją, .
reikalingumą minėtos orga-j1* tokia organizacija,
nizacijos, o prie jos gali ir|kįausia, negyvuoju
'neprigulėti; ahtra, — bal- j*-~gyvu°tų, tai uz
’suoti didžiuma i

ali. Koks padėji- 
?uri 'ir dar ant "švystI Wel1’ belotas tavo v^a ir koks turėtų,

prieš o'Puses socialistiškoji sribvė alaus. Bet jis sprečinosi ir!W Padary®\ susipažinau,po teisybės, būti. Sugrumn- 
pneb, u i •’ . f . (nors su “mokytu žmogum”,,Įmok šitą viską: tik pe pil-

L su mužikais ,vu, bet galva. Tuomet nerei- 
, ir visados nusibosta, sakau, kės tuvę ilgai kalbinti prie

. Štai ir krikštynos. Vėl socialistų partijos, — pats a-
1 iš kišeniaus teisi ir pristosi. Tuomet ne

• 4.; nnn . . . . . , puipv... .n loįvivc. Beibč bebus tau baisus laisvės ir
,_gy _ kiai yirdejau kunigėlius kal-^fcerga — daktaro reikia. Ki- teisybės mylėtojai.socialis- 

!>(ta gimsta — kunigo reikia.(tai.
graboriaus reikia.

((kuomet kas nors suorgani- nenukentėtų. Bet mano opo- gana. Na, ge>ai sakau, papa 
kituose.,,uos, kaip LDLD<) paJnentas atsakyspašalimai sakokie, kaip ten g ’ 3

(skui prigulėti. Ar ne taip? (žmonės gali tokią organiza-i — Well, kaip- 
Daleiskime, LSS. didžiuma (oi ją sutverti ant grynai so-1^ • _ ’ / £____ , ?

11'nubalsuos prieš tvėrimą to- eialdemokratiškų pamatų ir mylintis žmogus, sako, tan-'niirnį p. iginv/ 
klos organizacijos, na o jei Jokiu būdu gali. įo'vti mm i._i ■
kas nors ims ir suorganizuos socialistiškos sriovčs parė-^g^ jr šiaip jau daktarus, 
minėta organizaciją ant de-pnimą, o kada ji sustiprės, ^nai vjs mokytus žmones, Ujiršta_ oraboriam

...... • ' i-l-d£į£ga?±.Sjk^^irdi’ r.eik!a taupinti pi- Sutaupinti”pinigėliai, kaip'Chicago, III. 
i- ■................- pamatų, .a S . _ ° ‘ nigčlius, taipgi būti paklus- rnajUno sparnai, kad švilpia, ---------------

kaip kad tapo suorgamzuo-,ska snove gali būti apvil- r.u bažnyčiai šventai; reikia +-ai švilpia O čia svkiu 
■ta LDLD. ir daleiskim, ji Taip. Bet ir po LSS. kon-'gil.di; mokyties amato ir «£kT^ 
ihujos pasekmingai, tai ką trole suorganizuota, 
;tas LS. Sąjungos 
durnas reikš? Bet palauk 
atsakys kas nors. ■ 

į sąjungiečiai užsispirs varyti 
agitaciją prieš organįzavimą 

, _„kios organizacijos, tai nie- 
įkąs jos ir nesutvers, o jeigu 
iir sutvers, tai mes ją sulai- 
įkysim nuo bujojimo, nes 
lines organizuoti! Taip, tas 
Į teisybė. Mat,, ką gero nu- 
įveikti, tai reikia tam tikro 
įgabumo ir pasišventimo, o 
įblogą ir prasčiausias liurbis 
įgali padaryti. Dar vienas 
inepraktiškumas leisti Są- 
I jungos nubalsavimui, ar rei-

pašaliniai sakokie, kaip ten buvo. - -
dievobai- ;xx

niingas, bažnyčią ir tėvynę į-eli "desėtkai

Margelis.

l ne-
°. 7 _-----; . svietiškas visko brangumas;.

Paklusniu tėvynei ir t. t. sakau, nors persiplėšti, o-
MOONEY PASMERKIA

MAS MYRIOP.
referen- met jai bus jiavesta says-'ir taip be galo. Taip prade- -au niako sutaupinti negaliu. l/“San Francisco kapitalis- 

palauk,—tove tvarka, ar negalėtų lai- jau daryti, vadinasi, grie-į — Nelaimė Tampu su ltlJ teismas nusprendė . pa-
— Jeigu kui bėgant, panašiai atsitik- biaus taupinimo. Sugėdysiu, žeistas dirbtuvei Krei- karti revoliuciP"! socialistų 
rs varyti ti? O tada didesne atsako- sakaU) ke]jata šimtiniu; sy- naq advokatą, žinai i Tomą Mooney, vieną veik- 
nįzavimą "lybe pultų sociahstiskai kiu pramoksiu gero amato,be “mokvtu žmonių” neansi-lliausių darbinink1 vadų va-
- criAVPI n vnnp Sninncrni nn-f__  • i_ i • *v 17 S _ J ilravinacn ualatnnan*• • v d • • J ° ' UtJ IHUnyLll Z/IllVlilU JLlCcXpol“ t • — i < •snovei, o ypač Sąjungai, ne-na> ir tapsiu, po galais, iš eis; tai vienas dalykas. Už-Ikarln®®e_.va stijose; p3kori- 

gu uz privatiniai suorgani- mužiko ponu. moku advokatui b^veik vi. mą atidėjo iki gegužio 17 d
Tuomet buvau dar vaiki-'sus, kiek turiu. Ugi ir su f-1 mynop pasmerkė buk uz 

Buvau drūtas, kaip daktaru dar bent sykį rei-ibombl> dej.™ą ®an Francl.s’ 
- - - - • , co militanstų demonstraci-

i be 5 liudininkų, 
|da valdžios Pramonijos San- 
įtvkių komisijos specialis ty- 
'rinėtojas West liudijo, kad 
jis nekaltas. Kriminaliausio
ji vakarų jungtinių Geležin- 
jkelių korporacija nusprendė 

r A . ,. . . 'išnaikinti organizuota dar-Man dmer, nėpirmutims, ir , . . , . ,
turėti kelis šimtus, tai strio- nepaskutinis šiolei atsiti- lbinmkl} n vabaruose 
snas dalykas! |k!mas: tokių atsitikimų yraidarbin.inkų vad(J naikinimo

zuotą. Tokiu budu aš nema
tau nė iš praktiškos, nei iš iį pu
dealiskos puses . naudinga ąžuolas, sveikas, kaip krie- kia pasisveikinti, mat, . . 
LSS., kontrolę minėtos orga- ,.as Dienotnis> būdavo> dir- kutaupintu pinigu yra keli 1^’ 
mzacijos tvenme. _ As visa- g. naktimis mokinuosi.1 doleriai. H "
^°f^E.SUPi.ataU lr dabar 'viskas eina, bracia, kaip iš. Pasijuntu, pagaliaus, bro-| 

panašios pypkgS_ Už kelių metų cha- lvt, plikas, kaip tilvikas: neisuprantu, kad
Darbininkų SusiŠelpimo c'na-cha,,ąš vyras! darbą tu-'sveikatos, nei pinigu. Vietoj 

WaTso nuo uLSu" tv''l iU gerą; piniglJ’ kaip “ tapti turtingu - tapau am- 
klauso nuo ukvatninkų, t Yjnors netaip, matai, ilgi, žinu elgeta.^

5) Karolis V, šv. Rymo 
ciesorius, 1556 m.

6) Christina, Švedijos ka
ralienė, 1654 m.

7) Jokūbas 1, Anglijos ka
ralius, 1688 m. , ’■ ’i

8) Augustas Stiprusis^ 
Lenkijos karalius, 1706 m.

9) Pilypas V, Ispanijos ka
ralius. t

10) Viktoras Amadeus II, 
Sardinijos vald., 1730 m.

11) Stanislovas Lesczinski, 
Lenkijos karalius, 1635 m.

a 2) Poniatowski, Lenkijos 
karalius, 1795- m.

13) Kar. Emanuelis II, Sarg
dini jos valdonas, 1802 m.
14) Karolis IV, Ispanijos 

karaliucr-1908 m
’15) Liudvikas Bonapartas, 
Eolandijos kar., 1810 m.
?6) Napoleonas, Francuzi- 

jos ciesorius, 1814-1815 m.
17) Viktoras Emanuelis I, 

Sardinijos vald., 1821 m.
| 18) Dom Pedro, Brazilijos 
imperatorius, 1831 mį

19) J<arolis X, Francuzijos 
ciesorius, 1830 m.

20) Liudvikas Pilypas, 
Francuzijos > karalius, 1848 
m. '
21) Ferdinandas, Austrijos 

ciesorius, 1848 m.
22) Liudvikas, Bavaiijos 

kunigaikštis, 1848 m.
23) Karolis Albertas, Sar

dinijos valdonas, 1849 m.
24) Izabelė II, Ispanijos 

ralienė, 1858 m.
25) Amadeus, Ispanijos ka

ralius, 1873 m.
1.6) Aleksandra, Bulgari 

jos kunigaikštis, 1886 m.
27) Milanas I, Serbijos ka

ralius, 1889 m.
28) Dom Pedro I, 

•jos imperatorius,
29) Caras 

Rusijos imperatorius

mas, juo greičiau jisai per- kalinga mingta organizaci- ’tu žmonių, kurie permato °kiaUsv’kit“darbo"žmogui 
simes i kitas ?ahs, jo grei- j;) tve\.tk šiandien ne. jos naudingumą, nepaisant, | -et, klausykit, darbo žmogui

• #V1 A • • (1au‘l'turi pilnai 3000 narių,’ o'ar jie sąjungiečiai, ar tik - dalykas'
binFnkif'kles/Tuo^lengviau simPatizato.rill Sąjungai ^Sąjungos bei socialistiškos? y į apsivesi, sa-.begalės. O jie tačiaus paro-'““1 v‘"‘“ auoaanu aiaeų patrijt
bJiunkų klesa, juo lengviau abe]naj socialistiškai griovei.snoves simpatizatonai. kau'ar'ką Tada, bedėjo?do^aip ant delno, kadPdar?“i"^ioa^a^a>ukia, kad Lietuvoje

(“Dirva”)

įgis sau teisiu ir laisves pa- turime d ma2 20 000 ku.
vergtosios tautos. rfu ]aikui b- t meg

Užtat mes visomis speko- tjkime • mingt 0 izacii 
pasižadame remti tą ti (jci tautigkam Su.

“Mūsų veikėjai, kurie nu
duodami didelį patrijotizmą 

!- jei
J. S. Pruselatis.

(Pabaiga).
mis pasižadame remti 
revoliucijinį Rusijos judėji
mą, remti materialiai ir 
moraliai tarptautinius Ru
sijos ir Lietuvos socialde
mokratus, kurie atmeta ben
dradarbiavimą su visomis 
buržuazijos partijomis, viso
kius. dipliomatijos ir politi- Sąjungiečiu spręsti apie rei- 
kierių kelius ir kurie skel- ka]ingumą'ar nereikalingu- 
bia karę karei, o ne jos . ,. . .. ?paturėjimą" ^mą tokios organizacijos, ka-
(priimta 9 balsais prieš 4). dan^> ios egzistavimo pa- 

 (sėkmingumas priklausys ne
Mes pripažįstame, kad^nuo Sąjungos, bet nuo išlau-

siv. yra virš 10,000 narių, 
tad mes turime tikėtis dvi- 

■ gubo skaitliaus, nes musų 
įveikimą remia minia dau- 
g’au negu dvigubai, palygi- 
nūs su tautiečiais), tad ar 

r praktiška tokiai saujelei

būsiu naudingesnis ir tėyy-, bininkui yra sunku 
nei ir bažnyčiai; juk tėvynė .kritai, nes
be kareivių, sakau, brolyt,’tingu iš savo darbo. Je, ga- 
tai kaip barščiai be lašinių: Įima, bet tai kiti turi tau 
nei riebu, nei gardu (tėvy-j dirbti. Tada, mat, kas ki
ne: nei garsi, nei galinga),'ta, kiti tau dirba; didžiau- 
to bažnyčia, be parapijonų, kia jų darbo vaisių dalis pa-!

v e v * .šaunia, xxcxvx xjivvuvvjvj J***

fra sunku ans-.^a?k^. Pro^es^° sutingus jliks laisva, tūlos pakraipos 
p-nlima tanfi tu r- |Pr*eš j° pasmerkimą. Adre- kikraščiai,kaip randasi'pas

sas aukoms siųsti: Robert Amerikos lietuvius, nebūtų

Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ
— Klerikalų laikraščiai

praneša, kad p. J Gabrys jaujai kaip tuščias (pavasaryj lieka tau, -— tai ir lengva 
(leidžia vokiečių kalboj ir ūkininko kluonas: nei šiau-.tapti turtingu. Ir ve kada 
dvasioj mėnesinį laikrašti: dų, nei grudų( bažnyčia: nei kiti tau dirba, tad nėši dar- 
“Die Litauen”. Dėlei to lai- parapijonų, nei pinigų.) įbininku, bet darbdaviu, kitų 
kraščo pakraipos Šveicarijos Rpf kain dievobaimingam išnaudotoju. Geru ir teisin- 
lietuvių tarpe kilo 
pratimų. ' reikia" tokios pat merginos.'dynej turtingu netapsi. Net

— J. Vitaitis, kuris seniau 
dirbo prie “Ateities” L

► įbininku, bet darbdaviu, kitų 
Bet kaip dievobaimingam, išnaudotoju. Geru ir teisin

Minor, Room. 210, Russ 
Bldg., San Francisco, Cal.

Drg. E. V .Debs pradėjo 
i prakalbų eilę jo vadavimui 
nuo mirties.

’(“N. Gad.”)

LIETUVOJE.

Lietuvoje toleruojami, jogei 
tūlos ypatos su tam tikrais 
persitikrinimais butų Lietu
voje persekiojamos, — ku
rie šaukia, kad Lietuva pri
valo būti vien katalikiška, 
kurioje nebūtų vietos nei 
liuteronams - nei kalvinis- i

žinios apie Joną Vileišį ir tams, nei laisvamaniams, — 
‘ OnaA’isi panašus veikėjai sėja 

Vileišienė, kuri dabar su>rp lietuvių tuos vaidus ir
nesusi- tėvynę mylinčiam vyrui gu žmogus būdamas šioj ga- Augustiną' Janulaitį, 

reikia tokioą pat merginos.’dynėj turtingu netapsi. Net>Vileišiene, kun daba- *' i "I r-
L Nagi, sakau, pritiktų ihaųlgi, tie kurie tartum tik švai- šeimyna Sumose gyvena, ga ją neapykantą, kuri šiandien 

dirbo prie “Atfeities”, va- kokia bedievė, cicilik?, kuri sto receptus, kaip tapti ir.vo sausio 20 d. (s. k.)- iš pastojo kelią mm laisvei 
žuoja dirbti prie “Tėvynės’. gar visai nfenorėtų priklau-;darbo žmonėms turtingais, [Stokholmo, su Ispanų pa-[ t Am. Lietuvis

" ■ ■ ■* ‘ ’ * ...............................................
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audingesnisme
Švenčioniškis

Pienas ir jo produktai

siųskite

Telephone iyt>u ureenpoint

SKYRIUS TREČIAS

:0 Groenpoint

GEO LASKEVIČIA

WATERBURY, CONN

JOKŪBAS KANCIERIUP
Gauk šiuos

Muzikos Veikalus.

Ant galo apsivedimas iš patrauki- 
liuosas pasirinkimas

čbalsaniuuj’j ir hi

•Moters pienas % 
Karves
Sviestas
Suris su Smetona
Suris be Smetonos

Panašios nuomonės laikėsi ir.bažnyčia; ji taipgi skel
bė, kad nevaisingą medį reikia iškirsti ir ant laužo 
sudeginti. ' J eigų žmogus miršta ir nepalieka kūdi
kių, tuomet niekas jo dūšios reikalais nesirūpina ir 
pastaroji privalo visą amžį baladotis kampas iš kam
po, niekur nesurasdama sau ramios vietelės.

(III gadynė). Ypatiškos meilės gadynėj apsivedi- 
mo priežastys, kad įgijus šeimyną (daugiau kūdikių) 
pradeda užimti paskutinę vietą. Pratėvių įpročiai 
pradeda nykti; žmonių skaitlius labai pakįla; vaikų 
išauklėjimas pasidarė labai sunkus, tuo tarpu, tėvai, 
sulaukę senatvės, veik nuo išaugusių vaikų jokios pa
ramos negauna. Todėl tėvai pradeda vengti didelio 
skaitliaus vaikų, pradeda jieškoti visokių apsisaugo
jimo būdų, kurie pastaruoju laiku vis labiau ir la- 
biaus pradeda platintis. Ir pirmiau veik kiekvienoj ša
ly viešpatavo valstybės įstatymai, kad vyras gali per
siskirti su bevaise moteria, o dabar jau tas nyksta.

Ir kaip tik-atbulai' šeimyniškoj .gadynėj roman
tiška meilė buvo vos tik užsimezgus, dabar gi kopla- 
Čiausia išsiplėtojo ir lytiškos meilės jausmai apsivedi- 
me pradeda užimti pirmą vietą, nes jie, daugiausia 
žmogų priveda prie apsivedimo. Rožė Mayreder sako, 
kad dabar jau vyras veda tą ypatą, kurią jis myli, bet 
ne mašiną, kuri gali kodaugiausia kūdikių pristatyti.

Moteries, kaipo šeimininkės, vertė pradėjo pulti 
žemyn nuo to laiko, kuomet įvairios fabrikos ir maši
nos ėmė gaminti jų naminius darbus. Vienok, ekono
miniai išrokavimai, ypatingai dalis ir kraitis, visgi 
lošė svarbią rolę, nors gal lengva meilė ėmė šalintis 
nuo visko ir darytis svarbiausia apsivedimo priežas- 
čia arba, pamatu. Meilė tankiai priveda prie to, kad 
vyras ir moteris išsižada visko ir susieina į porinį gy
venimą ant ilgesnio laiko. Bet negalima pasakyti, 
kad kitos apsivedimo priežastįs jau galutinai išnyko 
ir pasiliko vien tik meilė.

Čia mes paduodame mažą toblitėlę, kuri labai aiš
kiai parodo, kaip bėgy visų trijų gadynių mainėsi ap- 
sfvedimo priežastys.

lentelę, JnO grammam riebios mėsos 
pa 150 gram, pieno. Visuo-

71 RANKEST., Tel. M4-J?

Meiles Laipsniai 
Jų išsivystyme

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 35c. 
“Kregždelė” — duettae — 30c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė), žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75c.
’’Muzikos žodynėlis” — 25c. \
“III Sąsiųvinys” — maišyti \ 

kvartetai — 25c. 1
Adresas:

MR, M PETRAUSKAS, 
5 Broadway,

proteinų ir riebalų, kiek 
suaugusiam žmogui yra rei
kalinga per dieną pagal Foi- 
to lentelę. Vienok vien tik 
pienišką maistą negalima 
pripažinti už idealį maistą. 
Čionai paduodu Foit lente
lę, kuri parodo iš ko ir 
kiek susideda pieniški pro-

ĮVAIRŲS BUDAI ĮGIJIMO PAČIŲ.
Perkratinėjant tuos būdus, kuriais vyrai įgydavo 

sau pačias (arba pačios vyrus), mums prisieina apsi
vedimą paskirtyti į sekančiu skyrius:

Apivedimas pavagiant moterį, apsivedimas mai
nais, apsivedimas gaunant pačią už dovanas, apsive
dimas gaunant pačią už patarnavimą, apvezdinimas 
kūdikių, prievartinis apsivedimas (leviratinis), apsi
vedimas nusiperkant sau pačią, apsivedimas gaunant 
dalį, apsivedimas dėl pinigų ir apsivedimas iš patrau
kimo vienos ypatos prie kritos.

Daugelis nurodytų apsivedimo būdų yra supran
tamų, todėl mes apie juos nei nekalbėsime, bet tuos, 
kurie nėra suprantami, prisieina truputį plačiau paai
škinti. Pirmiauia paimsime apsivedimą mainais, ku
ris atliekamas sekančiu būdu: vyras, norėdamas gau
ti pačią, pirmiau privalo savo būsiančiam uošviui, arba 
giminėms suteikti kitą moterį, tankiausia savo sese
rį — apmainyti vieną ant kitos; apsivedant už dova
nas — jaunikis privalo būsinčiam savo uošviui suteik
ti dovanu, kaipo atlyginimą už dukterį; vėliaus šis 
būdas pavirto į pirkimą pačių ir tėvai jau savo dukte
rims* paskirstydavo kainas. Apsivedimas su dalia 

’— tėvas privalo sykiu su dukteria duoti turtą bei pi
nigų tam, kuris ima jo dukterį; šis įprotis yra suriš
tas su apsivedimu dėl pinigų. Apvezdinimas kūdikių 
— tėvai tarpe savęs padarydavo sutartį, kad jų užau
gę kūdikiai privalo apsivesti; vadinasi, tėvai paskir
davo sūnui pačią, o pačiai vyrą. Panašiai yra ir su 
prievartiniu apsiyedimu: Maižio yra išleistas įstaty
mas, kad mirus vyrui ir pasilikus beivaikiai našlei, su 
ja privalo apsivesti jaunesnis velionio brolis ir kuo
met užgimsta pirmas kūdikis, jis skaitėsi velionio kū
dikiu; arba jeigu vyras tižmušakitą vyrą ir pastarojo 
pasilieka pati, tuomet žmogžudys privalo su likusia 
našle apsivesti 
mo vienos ypatos prie kitos 
ir liuosa sutartis vyro su moteria. Vienok ir apsive
dimas iŠ patraukimo gali būti surištas su nekuriais 
iš virš nurodytų būdų ir net su pavogimu.

III gadynė.
1. Meilė
2. Kūdikiai

3. Šeiminink

ir jas vesdavo. , Pir 
“apsivedimas-šliubas 
žodis “pavogimas CAFE. Pa

keleivingus 
priimam ko- 

nogtažiau- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą. ,

Vadinasi, pirmoj ir antroj gadynėj meilė buvo tre 
čioj vietoj statoma, o trečioj gadynėj — ji užėmė pir 
mą vietą.

PIENAS.
Pienas ir kiti produktai 

taip pat yra naudingi dėl 
žmogaus organizmo. Piene 
irgi, randasi maistingos da
lelės, kaip ir mėsoj. Pienas 
susideda iš vandens, protei
nų, riebalų ir kitų maisto 
dalių. Suaugęs žmoyus gali 
maitintis vien tik pienu, nes 
trįs litrai pieno turi tiek dūktai

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 

BROOKLYN, N Y, 
Telephone Greenpoint 5811.

Rodosi, bus įdomu mums susipažinti su įvairiais 
būdais pačių įgijimo kiekvienoj gadynėj, todėl ir pra- 
dėsime nuo pirmosios.

(1 gadynė). Jeigu mes pradėsime žingeidauti ir 
tyrinėti kiekvienoj gadynėj pačių įgijimo būdus, tuo
met pačioje pradžioje pas primityvius žmones 
džiotojus surasime neapsakomą daugybę įvairių bū
dų ne tik tarpe atskirų šalių gyventojų, bet ir tarpe 
tų pačių šalių gyventojų, bet tik atskirų gentkarčių. 
Taip, pavyzdžiui, pas bušmenus mes rasime apsivė- 
dimą iuž dovanas ir apsivedimą iš patraukimo; tas 
pats ir pas Afrikos karbikus, tik čia dar bus prikerg
ta ir pirkimas pačių; pas Philippinų negritosus —ap
sivedimas iš patraukimo, apsivedimas už dovanas, pir
kimas pačios ir apsivedimas su dalia. Pas andaman- 
cus sykiu su apsivedimu iš patraukimo, randąme ir 
prievartinį ir kūdikių ąpvezdinimą. Pas Australijos 
gyventojus labai išsiplatinęs mainymo būdas; apart 
to, labai tankiai pasitaiko kūdikių apvezdinimas, ap
sivedimas už dovanas, pavogimas pačios ir tt. — Pe
reidami prie tyrinėjimo kiekvieno būdo atskirai, pir
miausia turime paimti apsivedimą pavagiant pačią, 
nes kaip tvirtina tūli sociologai, tai šis būdas yra 
vienas seniausių ir šis būdas bene bus tik priskai- 
tomas prie atsiradimo apsivedimu. Remiantis šia teo
rija bei išvedimu, apsivedimas yra ne kas kitas, kaip 
tik paėmimas moteries į vergiją; o tas pavergimas yra 
gyveniman įvykdomas pavagiant moterį. Kadangi 
tais laikais moteris skaitėsi kaipo darbo jiega ir ją 
kiekvienas vyras brangino ne kaipo moterį, bet kaipo 
veygę, atliekančią sunkius darbus, todėl kiekvienas 
norėdavo ir įgyt,bet tuomet dar nebuvo prekių bei tur
to, kad nusipirkus moterį, todėl atsirado įprotis vogti 
jas. Apart to, vyro lytiški jausmai instinktyviai vi
suomet traukia prie svetimų moterų, tai laukinis 
žmogus vargiai būtų galėjęs lytiškus jausmus kitaip 
užganėdinti, kaip tik su pavogta moteria, nes pir
miau viena gentkartė nuo kitos buvo atsiskyrę ir 
nuolatos kariavo. Vadinasi, geruoju gauti iš svetimos 
gentkartės moterį nei negalima buvo. Toliaus mes ži
nome, kad kiekviena karė yra ne kas kitas, kaip tik 
užgrobimas svetimo turto, o tais laikais moterįs vergės 
skaitėsi brangiausiu turtu, be kurio laukinis vyras 
gyventi negalėjo, todėl lengva supranti, kad moterų 
vogimas turėjo būti labai išsiplatinęs.

Tankiai būdavo ir taip, kad pavogimas moteries 
privesdavo prie karės vieną gentkartę su kita; tokių 
atsitikimų būdavo gana daug. Vogimas pačių viso
se šalyse ir pas visus žmones buvo įsigyvenęs ir jiems 
rodėsi, kad be to visiškai negalima apsieiti. Pavyz
džiui, vyskupas Nixon rašo apie tasmaniečius, kad 
jie labai retai imdavo pačias iš savo gentkartės, dau
giausia slapta pavogdavo iš svetimos gentkartės, o 
jeigu negalėdavo pavogti, tuomet viešai užpuldavo ir 
atimdavo. Todėl to: TEŠjitkartės visuomet kovodavo 
tarpe saves. Waitz-Gerlandas nurodo, kad karibai 
kuomet užpuldavo, tai visus vyrus, paimtus nelaisvėn, 
užmušdavo, o-moteris pasiimdavo sau pačiomis, todėl 
pas juos vyrai ir moterįs kalbėdavo įvairiomis kalbo
mis. ’ David Collins sako, kad australiečiai, gyvenanti 
Sidnėjaus apygardoj, visuomet stengdavosi gauti sau 
pačias iš svetimos gentkartės, su kuriom vesdvo karę, 
Vogimo būdas labai žiaurus: kaip tik prisiartina prie 
merginos, tuo jaus lazda drožia jai per galvą ir kaip tik 
nelaimingoji parkrinta, pasigriebia ją ir velka į savo 
buveinę. Pavogtosios tėvai bei giminės nekeršija 
tam, kuris pavogė iš jų dukterį arba merginą, bet 
stengiasi tokiu pat būdu atsilyginti, — pavogti mote
rį iš tos pačios gentkartės bei šeimynos. Vogimo pa
čių įprotis taip įsigyvenęs, kad net kūdikiai laike 
žeidimų tas.visas “ceremonijas” atlikinėja. Polinezijoj 
dėlei vogimo pačių iškildavo baisus susirėmimai ir 
tankiai merginą sunkiai sužeisdavo arba ir visiškai 
užmušdavo. Biblijoj irgi vogimas pačių yra pažy
mėtas. Ten mes randame pasakyta, kad tuomet, 
kuomet Silomos vinsody buvo religiška puota, Benia
mino sūnai užpuolė ant puotaujančių, atėmė iš jų 
merginas, kurias pasiskyrė sau pačiomis. Indijoj, taip 
vadinamuose “Lois de Manou” įstatymuose yra nuro
dyta aštuonios apsivedimo formos, tarpe kurių pa
minėta vogimas (Rakchasas); šis apsivedimo būdas 
įstaitymais deleižiama, tik tuomet, kuomet •' na
mo sienos tapdavo išgriautos, visi namo apgynėjai 
išmušti arba sužeisti, o mergina pasiliekia viena bever
kdama arba šaukdama. Bet taip galėdavo pasielgti tik 
kariaujančios gentkartės; toms gentkartėms, kurios 
pirmiau nepradėdavo tarpe savęs kariauti, užpulti 
vien tik tuo tikslu, kad pavogus arba atėmus mer
giną, įstatymais buvo uždrausta. Graikijoj ir Ryme 
Vogimas pačių skaitėsi garbingu ir karžygišku darbu. 
Net tam tikras dainas dainuodavo, kuriose garbin
davo karžygius, pavogusius sau pačias. Vogdavo ne 
tik merginas, bet ir moteris 
miau Vokietijoj vietoj žodžio 
(Heirat), buvo vartojamas 
(Brautlauf). F. S. Krauss nurodo, kad pas pietų sla
vus vogimas pačių viešpatavo pradžioje devyniolikto 
šimtmečio. Rusijoj pas sentikius net ir dabar vogi
mo įprotis neišnykęs ir tankiai'jis būna pavartoja
mas. Suprantamas daiktas tokius vagius, jeigu tik 
juos pagaudavo, bepasigailėjimo bausdavo ir tas “iš
šaukdavo tarpe įvairių gentkarčių didelius susirėmi
mus ir net kares.

C'įsai:
264 FRONT ST.

Y. C BrccHytt, N T.
Telephone 7857 Main.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokj 
įie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas,—parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau-

Kovotojas uz Teisybę 
Jeronimas Savanorolla. 

Kas nori žinoti apie teisingo žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš- 
kijos darbus, tam Si knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

Augmenai ir daržovės.
Rugia ir kviečiai turi 

proteinų (10.90) ir kitko po 
lygias dalis. .

Žirniai ir pupos taip pat 
stovi ant vieno laipsnio, bet 
turtingiausi proteinų skait- 
lium (apie 25.30%) už visus 
kitus grudus.

Bulbės mažai turi protei
nų (2,00) bet turi gerą sko
ni ir daug krakmolo.

Fruktai, kaip tai: obo- 
liai grušios, slyvos ir kiti 
vaisiai tur savyje cukraus ir 
organiškas rūgštis. Yra la
bai skanus ir naudingi, kai
po pagelba sugrumuliavi- 
mui kitokios medegos. Pa
tartina kiekvienam po val
giui vartoti kiek galima 
daugiau fruktų.

Grybai, kaipo maistas yra 
mažiausios vertės, nes apart 
vandens ko kito mažai tėtu
li. Tiek galima pasakyti 
apie gerus grybus, o juk y- 
ra grybų daugiau nuodingų, 
biėdingų negu gerų.

Riešutai yra vieni iš mai
štingiausių augalų, nes juo
se yra gana daug proteinų 
ir daugybė riebalų (57.43), 
Tai tiek suglaustoj formoj 
galima pasakyti apie mais
tą. Gal būt sū laiku pa
kalbėsim plačiau atskyrose 
temose.

KNYG
GYVENIMĄ? ‘ ’

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsi baigt, 
į Apie tos Knygos naudingumą pa
klausk tų, kūne jau ją turu

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų orgsnų išsivysty
mas, jy veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hy gi jena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kįtų įdomių dalykų. 

■> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.

liūs. Kiaušiniai yra geras 
tingumo, t y. daug didės- maistas, tik apgailėtina,kad 

miesto gyventojai niekuo
met negali šviežių gauti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainy knyga, kurioj ra

si daug tokiy dainy, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių Ai
ny. Tarpkity yra nemažai senoviškų, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c. <

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston,

GKABOKH.’S TTcdaUker) V-
LAIDOTE v i U. D(REET0RIŪS

eum Irusias
ant vuc.'Jų kapTn:.).

Parsamdeu Automobilius fr Karie
tas Voselijoms, Krikutynoms ir šiafe 
pasivagiu? j

144 N. 5!b
Brooklyn,

sOKlŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Vrof. štern 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. Tįfty 
Myrtle avė. Brook- r 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step,
Foxtrot, One Step J ~ 
ir j vairus naujausios A;
mados šokiai moki- 
narni, privatškal ir 4 
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šoklų. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vaL 
vakaro, taipgi Ir nedėUomis. Mokina
me balių šoklus ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
•50-52 Broadway. Brooklyn. N. T.

karvės pienas atrodo mais 
tingesnis už moters pieną, Į met rekomenduojama kiau 
nes daugiau proteinų, bet Į šinius naudoti minkštus (ne 
nėra taip ištikrųjų. Tą pat-jsuvirintus), arba visai ža 
virtiną ir skailius kūdikių 
mir 
nis skaitlius kūdikių įnirš 
i a, kurie yra maitinami k 
vių^pienu, negu tų, kurie 
maitinami moterų pienu.
Karvių pienas mažiau turi 
pieninio cukraus, negu pie
nas moters, o tas yra gana 
svarbu ir ypač dėl kūdikių. 
Da daug ir kitokių turi kar
vės pienas blogų ypatybių 
ii* labai skiriasi nuo moters 
pieno. Patartina, kaip kūdi
kiam taip ir suaugusiam ne
naudoti nevirintą pieną, nes 
piene randasi daug įvairių 
“mikrobų”, o ypač miestuo
se, kur sunku gauti gerą pie
ną. Virintas pienas nustoja 
gero skonio ir maitinti kū
dikius tokiu pienu yra nege
rai. Idant nebūtų pienas pa
vojingas ir turėtų gerą sko
nį nereik daleisti, kad už
virtų, bet palaikyti apie į 
valandos prie temperatū
ros 75-80’o tada daug baci
lų bus užmušta ir skonis pa
siliks geras.

Niekuomet nereik maitin
ti mažų kūdikių vienu pienu, 
nes mažti kūdikių viduriai 
negal sugrumuliuoti. Ge
riausia į pieną primaišyti 
vandens (pusę ant pusės), į- 
dėti cukraus ir daryti, kaip 
augščiau paminėta. Laikui 
bėgant vandenį reik vis ma
žinti ir kada kūdikio vidu
riai pripras, tad galima duo
ti vieno pieno.

Sviestas, kaip matėme, iš 
lentelės, visiškai mažai turi 
proteinų ir gana daug rieba
lų, todėl sviestas ir priklau
so prie riebalų, skyriaus ir 
maistingumo yra mažai,kaip 
ir pas visokius aliejus.

Suris, kaip matome iš len
telės, atrodo labai geras mai 
s tas, nes turi daug proteinų, 
o suris su Smetona turi gana 
daug ir riebalų.

Vienok, sūriai nėra labai 
naudingi, Vien todėl, kad su
ris nepasiduoda greitam su- 
grumuliavimui, o antra nė
ra geras todėl, kad žmogus 
truputį užvalgęs sūrio jau
čiasi sotus, o ištikrųjų ne- 
taip yra.

Kiaušiniai, yra turtingi 
proteinais ir riebalais, visai 
mažai skiriasi nuo mėsos.

Vienas kiaušinis lyginasi

Dr, H. Mendlowitz
'• 271 Berry Street
Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 

o ypač mano special©
tai moterų

✓

Gerai pitėmykit adresą:
DR. 11. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
*' Kampas So. l-mos gatvės. •

f I. gadynė II. gadynė
1. Šeimyninkystė 1. Kūdikiai
2. Kūdikiai 2. Šeimininkystė
3. Meilė 3. Meilė
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MOTERIMS-NAUJIENOSBrifphone Grvnpoint 5231.

2 d. balandžio

aktoriams

SAPNAS,

Pasibaigus lošimui, prasi

žemutis Svyruoklis
Scranton, Pa

ĮKVĖPIMO VALANDOJ

Parašas siuntėjoDiena

sBOSAK STATE BANK

mm

cionienai irgi norėjo 
verst caro valdžia!

SMAGI IR DAILI DJtAU 
GIŠKA VAKARIENĖ.

Ne vieną naktelę, praleidai prie stalo,
Tvėriai gyvus vaizdus ir žmonijai sėjai, 

Pakol neatėjo, valanda, ant galo,
Ir tu atsiskirti su mumis turėjai...

Ir leidos jų aidas 
Į juodą bedugnę, 
Kur minios prislėgtos 
Retežiais vergijos, 
Ir tenai galingą, —- 
Sukurė jis ugnį, 
Nušviesdamas taką 
Tikrosios žinyjos.

Ir stygas užgavo 
Mergaitė jaunutė,

Ir plaukė jų aidas, 
Lyg vėjo dvelkimas... 
Lyg kvapas žolyno... 
Lyg upė sraunutė...

• Lyg gimstantis dvasioj 
Skaistybės troškimas.

Ir ten begalinėj 
Erdvėj susitikę, 
Su sielos troškimais, 
Meilės kupinais, 
Džiaugėsi, kad randas 
Tą žemę palikę, 
Kurioj vien žiaurumas 
Sau plaukia tvanais.

Šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon 
Su visokiomis informacijomis kreipkitės į

Nors kūnas atšalo, oet dvasia skrajoja, 
Teikdama žmonijai dvasiškąjį peną.

Tavo žodžius scenoj, artistai kartoja, 
Ir Vargšas gi dvasioj tarp mūsų gyvena

Ir tuomet ilgėsis 
aplieja krutinę,

Ir ateities džiaugsmas 
pilnas geidulių:

Jug praleidę tamsią 
naktį paskutinę, 

Sulauksime ryto, — 
darbu didelių.

Tik'debesįs tamsus 
ant dangaus paliko,

Ir šviesa skaisčioji 
bedugnėj pražuvo.

Audra tik vaitoja, 
ant tyrlaukio pliko

Ir gaujos plėšikų — 
ko pirmiaus nebuvo

KASMET MIRŠTA

-“Baltra-
3. M Mi

Bet gilaus troškimo •, 
Neatjautė niekas, 
Ir širdims prislėgtoms' 
Jis šaltas paliko, 
Lyg’ girioj šaukmas, — 
Kiltumai tie liekas..-. 
Lyg vargšė žolelė 
Ant tyrlaukio plikę'.....

žemutis Svyruoklis

Nor žiauraus likimo parblokštas ilsiesi, 
Juodosios žemelės gilioj amžinybėj,

Ir diena iš dienos į smėlis keitiesi, 
Ramybės pasaulio didžiojoj berybėj;

Kaip žaibas prabėgo ratu vieni metai, 
Savo ru,bus mainė medžiai ir žemelė;

Kaip sukos, taip sukas mirties gi verpetai, 
Ir skina paeiliui, po vieną žiedelį...

Ir kilo tas aidas, 
Lig pačių žvaigždynų. 
Ten kur nėra skausmo 
Kančių nei mirties. 
Kur spinkso akutės 
Tarp šviesių miglynų; 
Kur džiaugsmo takelį 
Sau mintįs paties...

ntanavičius?
- tasai caro

krybėje, kaip Kristaus...
“Jeieru Kristaus mokslo

Širdis tad pilnutė 
šventojo troškimo:

Ir žvilgsnį ten traukia 
prie rytinio žaro;

Dangus apsiblaivęs;
šviesa jau užtvino 

Ir nakties siaubuma 
iš lėto nuvalo.

Būdavo svajoji 
ir lauki ilgėdams:

Gal teks kuomet norints 
lengviau atsigaut?

Gal neliųs tėvelis 
kvietkelius besėdams, 

Nereikės vis skruostus 
ašaromis plaut....

šia sutaisomi vaistai ir duoda
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,K,n,pas N T

Ir būdavo lauki, 
kai mėnuo iškilęs 

Nuo miško, išmargins 
girias ir laukus.

Lyg tuomet beržynas 
sau masto nutilęs, 

Lyg einančius mato, 
linksmesnius laikus,

Jausmai atsiskyrė, protas jau neveikia;
Plunksna surūdijo netekus rašė jo... 

Bet tavasis darbas narsumą mums teikia, 
Prieš siuntapčią audrą ir antpuolius vėjo.

Senas Vincas.

Tuomet tik užmiršęs 
gyveninio skausmą,

Griebiesi už darbo, 
ir taip lengva dirbti

Bendrai dėl žmonijoj.
Ir tą skaistų jausmą

Į širdį kiekvieno 
juk trokštam įpilti.

CLEVELAND, OHIO.
25 d. įfovo buvo vakaras- 

Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo 24 kuo
pos. Sulošta du veikalu:. 
'‘Karės nuotakos” ir ’’Žings
nis prie sviesos.”Abudu vei
kalu atlikta silpnokai, nes 
viena, scenerija buvo pras
ta, o antra 
truko išsilavinimo ir kas ar- 
šiausa,kad tūli nemokėjo sa
vo rolių. Jadviga savo rolę* 
atliko gerai. Buvo ir pa
in arginimų, kaip tai V. I- 
vanauskiutė sulošė monolo
gą “Našlaitė”, J Naujokas 
sulošė “Dievo duotasis įtįfea. 
žmogus ant bačkos”; deffiar 
mavo R. Rimkuvienė, M..

Kur tos skaisčios dienos, 
pilnutės svajonių, 

Kad vakaro rūkas 
ant pievų pakįla, 

Ir viens atsidusęs 
po dienos karionių —

Mąstai ir svajoji.... 
O čia aplinkui tyla!.

moterims 
darbus

1 "I'J " ....... i-1 M

PRAEITIES SVAJONĖS.

Bet šiandien pranyko, 
tos visos svajonės:

Ateitį svajotą, 
skausmai užgesino,

To svieto žiaurumai
ir tamsios karionės

Sunaikino rumus, 
ten meilės' žinyno.

jam valdyti ir pildyti vi 
Lietuviu suomenėje tvarką. Tuo tar

“Kova” garsina tą aplink
raštį. Skaitykit jį ir duokite 
kitiem perskaityti.

“Valdžios griovėjai —pra
garo pasiuntiniai. Jų moks
lą skaitote įvairose knygutė
se ir atsišaukimuose. Anot 
•Evangelijos, jie čia atėję 
tiktai ‘vogt, užmušt ir pra
žudyt’.... Jie pripildyti viso
kios nedorybės, paleistuvia- 
vimo, godulio, piktadarybės, 
pilni pavydo, žmogžudybės, 
barnio, vyliaus, nelabumo; 
jie apkalbėjai, apšmeižėjai, 
Dievo neapkenčiami, pade
gėjai, puikus, pasipūtę, pik
tybių išradėjai, nepaklus
nus tėvams, bepročiai, nenu
maldomi, negailestingi...

“Šitie melo mokintojai ir 
visokios tvarkos naikintojai 
sako jums, jog vyriausybė 
visai esanti nereikalinga. Po 
vyriausybės vardu čionai 

ne tiktai

ti dirbus dvaruose arba pas 
Bayonne, ūkininkus, kad darbdaviai

kandžius.
Prie Lietuvių Moterų Pro- 

gresyvio Susivienijimo 24 
kuopos prisirašė kelios na
rės.

Beje, buvo skrajojanti 
krasa su dovanomis, ku
rias laimėjo šios ypatos: U 
O Sidabriutė — žodyną an- 
gliškai-lietuvišką, vertės $3; 
2. V Ivonauskiutė 
miejaus Naktis”;

Kūdikių Prie- 
ir 4. M šmulkčiutė— 

Moteris ir Socializmas”.
Abelnai viskas pavyko ge-

Vandrauninkas.

New vyriausybėms, nes nėra vy
resnybės, kaip tiktai nup 
Dievo, o kurios yra, Dievo 
yra pastatytos. Todėl kas 
priešinasi vyriausybei, prie
šinasi Dievo įstatymui....’ 

“Paminėtieji melagingi 
mokintojai kalbina jus ne- 
mokėt mokesčiu ir neleisti

METAMS SUKAKUS a 
BR. VARGŠUI.

15,000
MOTERŲ BEGIMDANT.
Washingtone apsaugojimo 

vaiku sveikatos biuras išlei
do apyskaitą, kurioje nuro
do, kad Suv. Valstijose kas 
met miršta 15,000 moterų sevičiutė 
laike gimdymų. Ypatingai žiūra 
didelis mirtingumas apsirei 
škia tarpe ūkininkų ir be 
turčių, kur prie gimdymų rai

Išduokite juos
rankas, nes

pas lietuvį akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau- 

geriausius patarimus kiekvienam

Greenpoint S281.
The Lithuanian Semi-Weekly.

“LAISVĖ”
Published by the Lithuanian
Cooperative Pub. Soc. (Inc.) 

■vary Tuesday and Friday 
at 183 Roebling St. Brooklyn, N. Y

Apsimetę nekaltais avinė
liais, šitie sėjikai pramany
mų,priešingų Bažnyčios mo
kslui, įšneka jums, kad pri
laikymui tarp žmonių blai- 

A vybės, buk reikia išnaikinti 
valstybės įsteigtosios degti
nės sankrovos (monopoliai) 
arba pašaliečitj alaus .san
krovos, nes josios, anot jų, 
yra proga į nuodėmę, vedą 
į girtuokliavimą... Neklau
sykite tokių mokintojų, jie 
meluoja jums, apgaudinėja 

p0‘jus ir veda jus į kūno ir

Vardas ir pavardė siuntėjo
Teisingas adresas siuntėjo
Kiek rubliu siunčiate .......

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the Post Office 

at Brooklyn, N Y. under the Act 
•f March 3, .1879.

“Šitie neva žmonių užta
rytojai, o ištikrųjų" visuo
menės tvarkos * ardytojai,

’ 25 d. kovo Newarke 
Kaizerhofe, įvyko vaka
rienė, parengta Lietuvių So 
cialistų Sąjungos IV rajo 
no. Tai buvo jubiltfjinė va 
karienė, paminėjimui t( 
svarbaus fakto, kad suėjo reikia išmanyti

kun. pralotas^
Tą aplinkraštį 
bernas liepė skaityt visose 
bažnyčiose ir kunigai skai-

teigimo IV rajono, vieno 
svaribausiųir labiausia pa 
sužymėjusių rajonų _____
Socialistų Sąjungos. 1PU tautų apaštalas aiškiai

Vakarienėj dalyvavo 230.kalba: ’Visokia dvasia tebu- 
draugtj ir draugių iš Ne-.na pasidavusi augštesnėms 
warko, Brooklyno, 
Yorko, Elizabetho, Harriso- 
no, Great Necko, Jersey Ci
ty, Patersono, Bayonnės ir 
kitų miestelių.

Pirmininkavo drg. D Pil
ka, rajono sekretorius. Jisai 
perstatė visą eilę kalbėtojų, 
senų veikėjų šiame rajone: 
J. Jukeli, organizatorių, A. isiavc! su.nLJ \ , ikarill01nenę 
Žolyną, Pild. Kom. narį, J. 
Šaltį, V. Rudavičių, K Liut
kų, V Kapsuką ir L. Prusei- 
ką. C. Herman skaitė apie 
“Draugiškumą”.

Koncertinėj daly išėjo 
Žolyniutė, Ž. Kazakevičiūtė,) 
kuopelė ’’Aido’ ’choro narių, į 
Stroliai ir dar keli muzi- * 
kantai iš Newarko. Tūli dai-, 
nininkai nekaip pasižymėjo,' 
bet tiek jau to. Gal kitą sy- į 
kį bus geriau.

Vakarienė buvo gera, 
truputį per ilgai tęsėsi, 
vakarienei buvo šokiai, 
belnai publikos upas buvo 
smagus, visi jautėsi gerai. 
Publika buvo džentelmoniš- 
ka, galima sakyt, stačiai po- kalbina darbininkus paliau 
niška.

JF- Trakimas
traukė paveikslus. būtų priversti padidinti

Parintka ir aukų Revoliu- jums užmokestį. Neklausy- 
ė’jos reikalams $57.25. Drg. kite kurstytojų... Jus turite 
Rudovo sumanymu surinkta teisingai ir sąžiningai dirbti 
taip pat Sąjungos namui a- tą darbą, kurį esate apsiė- 
pie $50.00. mę. Jums nevalia pavydėti
Taigi, yra kuo pasidžiaugt, turtingiems.... Klausykite.., 
Rajono sekretorius D. Pil- ponų pagal kūną su baime 

ka tvirtina, jog rajono vai- ir drebėjimu jūsų širdies ti
kyba dėsianti visas pajie- 
gas, kad dar ši pavasarį su 
rengti puikų koncertą nau- priiširiinkai ir melo platin- 
dai LSS. IV rajono. Kon- tojai, apie kuriuos čia kal- 
certas, veikiausia, įvyks bame, ateitų ir pas jus ir 
Brooklyne. ' imtų įkalbinėti jums tai, kas

Reporteris, nesutinka su bažnyčios mok- 
_ siu arba -dalintų jums kny

gutes, priešingas tikėjimui 
KUNIGAI IR REVOLIUCI- valstybei, netikėkit jiems, 

JA.__________ I neklausykite jų, neduokite
Laisvės ^saulutė sužibėjo jiems išeiti nuo jųsų nenu- 

Rusijos tautų liaudžiai. Re- baustiems... 
voliucijos saulutė nušvito. į vyriausybės
Kunigai dabar irgi sako, tylėdamiLir nieko neveikda- 
kad jie niekad nepalaikė ca- mi, taps/te dalininkais jų pa
lų valdžią. Dabar kunigai iš klaidu ir prasižengimų . Be 
kailio neriasi, kad įtikus to pritardami šitiems melo 
naujai valdžiai. mokintojams ir tiesos iškrei-

Bet atsiminkite, kas buvo pėjams, užsitrauksite ant 
1905 metais, kada revoliu- savęs Bažnyčios bausmę, va-

nu- dinamąją ekskomuniką ar
ba atskyrimą iš tikinčiųjų

Ar atsimenat tą aplinkra- visuomenes ir užtai negausi- 
štį, kurį išleido Seinų vys- te per išpažintį išrišimo už 
kupijos administratorius nusidėjimą...”

nenusamdomi daktarai, bet* 
naudojamos patarnavimu 
paprastu moterų, neturiu- 

atsid^kė čių apie tai jokio sUprat’ 
specialė kongreso sesija Ir^o. 
štai į žemąjį atstovų rūmą 
įeina moteris atstovas — 
Rankin. Jos pasirodymas 
kongrese tarpe atstovų ir 
publikos iššaukė nepapras
tą sujudimą ir net nusiste
bėjimą. Tai dar pirmas 
Suv. Valstijų istorijoj atsi
tikimas, kad moteris tapo iš
rinkta į kongresą. Visi at
stovai sustojo ir triukšmin
gu delnų plojimu ją pasvei
kino ; tą patį padarė ir pub
lika, kuri buvo susirinkusi 
ant galerijos.

Rankin tapo išrinkta nuo 
Montanos valstijos.

ANGLIJOJ MOTERIS PO- 
LICMANAI.

Pirmiau Anglijoj niekas
nei nesapnavę, kad moteris Juozapienė, M. Daukšaitė, 
galėtų pildyti policmano O. Sidabriutė ir maža mer- 
pareigas. Bet štai 1914 me- gaitė, kurios pavardės neim
tais jau pradėjo pasirodyti girdau.
r moterįs policmanai, nors

jas labai nenoriai priimda- dėjo šokiai. Žmonių buvo ne

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

manų randasi labai daug, mi likosi užganėdinti; ypa- 
kaip ant gatvių, taip ir a-Tingai moterįs pasižymėjo 
municijos dirbtuvėse, kur į-^pačios pagamindamos už
vesta labai aštri disciplina ’

Jeigu karė dar ilgiau te
besitęs, tuomet
prisies visus vyrų
atlikinėti. .

JMaa du sykiu savaitėj, U ta mink ai s 
tv Pėtnyčioms, 183 Roebling Str. 

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
•eratyviška Spaudos Bendrovė, 183 
B^bUng St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Amerikoj 
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose

— S3.50; pusei metų Amerikoje — 
*l.t5, Kanadoje Ir užrubežiuose $1.75.

Gminas arba volostis...............
Paskutinis pačtas arba miestas
Pavietas, (Ujezd) .....................
Gubernija, Rėdyba ...................

Aš myliu ją, 
Užtai ,kad tiesos 
Jau ji žodį suprato, 
Jos mintis apleido 
Tamsioji naktis; 
Už tai, kad šviesos 
Jau ji kelią atrado 
Nedrebu šuo burtų 
Jau josioį^sirdis.

Aš myliu ją,, 
Už tai, kad drąsos 
Jos krūtinė atgavo, 
Pažino skriaudiką 
Jau josios akis; 
Už tai, kad kovos 
Jau ji tikslą suprato, 
Neprašo malonės 
Dievų per naktis.

Aš myliu ją, 
Užtai, kad šviesos 
Jau jį spindulį neša, 
Į stubą varguolės 
Sesutės kitos; 
Užtai, kad minias , 
Jau į kovą ji kviečia; 
Vaizdiną jiems rumus 
Gražios ateities.

Keršto širdis

I LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU
I PAGELBA S|VO NAMIŠKIAMS

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šalti, 

SS ir badą. Šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė j ka- 
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti i mirštančius savo brolius. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos j brolius 

jgj amerikiečius.
Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie, pa- 

M prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke- 
SS lėtą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
SS doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at- 
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai j musų 
banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scrapton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:

Aš MYLIU JĄ....
(Aukauju M. M. S-tei)

Kiek dolerių
1) Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ...
2) Kaimas ............................................................

Tarytum Dievaitė ...... ___
Pas manę atėjus, 
Prakilnus malonus, 
Jos širdies jausmai,

Tarytum ištikro 
Mane pamylėjus, 
Ji glaudė, bučiavo 
Taip stipriai, karštai.

Bet rytmečio šviesai, 
Kątik sužibėjus,
Iš miego nenoroms 
Pabundu urnai.

Ir, žiuriu, dairausi 
Pats sau netikėdams, 
Jog viskas tai buvo 
Vilingi sapnai.

Keršto širdis



ms ir

VALPARAISO, IND

Korespondentas

Pasinaudoki!

pas

LAWRENCE, MASS

Ten kur lėšoms padengti

nau

HARTFORD, CONN

WATERBURY, CONN

Tai matote, kaip mūsų ku

Valparaisietis

vėl bėgo į to laikraščio re
dakcijų pasiteisinti, būk jis 
nesąs tokiu, kokiu jį persta
tą, o tik ginąs savo tikėji-

Tarpe vietos progresyvių 
draugijų, kaip-tai: LSS. kp.

i ’ kun. Mockaus pasiaiškini
mų, pasakė, kad Illinois val
stijoj nėra tokių įstatymų, 
kad galima būtų žmogų nu-

758 YPATOS, KURIE PABĖGO IŠ VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ K ARI ŪME N ĖS.

PRAKALBOS SU ĮŽANGA. 
* “Laisvės” pradėtoji agita-

kurie pasakojo
prieš Mockų nebūtų dalykų. 

Apskričio teisėjas, išklau-

kada “The 
laikrašty

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį keliones, 
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:

dų nepaprastą džiaugsmą, 
Pirmieji maršavo finai:

atšaukti ir vietoj Beno, pa 
jaTkokios ten negyvuo 

jančios “Teisybės” draugys
te ,tės vardą. Mat, negyvuojan 

ti draugystė negalės užpro 
testuoti ir neprivers atšauk

‘Laisvės” Nr. 22 “Mažoj 
irguolė”, aprašydama a

langu, be kepurės, plevėsavo 
vėluku, gatve, pakol pasku
tinės eilės nepraėjo..

Garbė jums, draugai mok
sleiviai, už pasidarbavimą,

Beje lenkai irgi buvo kvie-

Taip darbuojasi mūsų vy
čių generolas, ir tam jo dar
bui dar nesimato galo.

Hukum

sausio, 1917 m. ant laivo ”New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką G Za

buvo
LŠF.

kinimo telegramą 
revoliucionieriams.

Vetinės LSS., 49

Sekančiame “Laisvės” nu
mery mes plačiau pakalbėsi
me apie kairiųjų draugijų 
atstovų konferenciją, įvy
kusią, Brooklyne 1 d. ba
landžio.

nių žinių, lai kreipiasi šiuo 
adresu: Zuzana Bukevičie- 
nė, P O. Box 236, Hartford, 
Ark. A. B.

drausti, kad nekeltų triukš
mo arba visiškai neleisti po 
svetainę bėgioti.

Kliubietis.

me, nes 
siems fanatikam!? parodėme, 
kad čia dar yra šiokia-tokia

J. Tirva, .. O Popikiutė,^M. 
Nigzentatienė, Vi Staugai
tis ir drg. Sviačias — po 
$1.00; A. J. Kasputis, A. 
Kiškiunas — po 50c, O Gi- 
raitienė, — 25 c. Viso — 
$11.25.

Kadangi iš kitų miestų tel 
pa laikraščiuose'žinutė “~ 
žinutei, iš kuopų, draugijų 
veikimo ir tt., tai ir Hąrt- 
ford’e gal nemažiau kuopos 
ir draugijos bruzda, bet iš 
jų veikimo laikraščiuose vie
nok nieko nesimato, --“-y 
pirmeiviškuose. Todėl LS.S. 
49 kp. pasiskyrė korespon
dentus, kurie rašinės žinu
tes iš kuopos veikimo ir kitų 
progresyvių draugijų.

renka aukas, todėl ir mes 
neatsilikime nuo to prakil
naus darbo.

LSS. 154 kuopa mokinasi 
veikalą “Kerštinga Meilė”,

gviau. Tuo tarpu atsipeikė
jo P. Globis nuo pirmojo 
smūgio ir kokiu tai stebuk
lingu būdu pasijuto, kad 
jo rankoj randasi revolve
ris. Apimtas keršto ir. ne
duodamas sau atskaitos, kas 
gali iš to išeiti, paleido du 
šūviu į užpuoliką. Viena 
kulka pataikė į kaktą, o 
kitą į ranką. Užpuolikas 
krito. Bet žaizdos pąsirodė 
nemirtinos. Kulka, pataiky
ta į kaktą, praspruko pro 
kaulą ir ties smilkiniu išlin- 
lo laukan.

Dabar Globis ir Stagniu- 
nas randasi ligonbuty po 
areštu. Sabo irgi ligonbuty.

Unijos advokatas H.
Carles sako, kad revolveris, Avertas sąryšis, 
atsiradęs Globio

ir suskaityti nebegali- |VO, kad jo vardas panaudo- 
ma buvo. Ir vietoj diskusuo-j tas, tuomet generolas bėga 
ti kokį nors klausimą, pri 
sieina užvesti diskusijas ko 
kią temą paimti.

Taipgi negerai daro
tėvai, kurie ateina su vai 
kais ir svetainėj jiems su
teikia pilną liuosybę. Vaikai ti.

Pastaruoju laiku buvo pri- 
išliejęs prie streikerių, bet 

kas

pusės nesigirdi nei mažiau
sių protestų. '

Brooklyne 19 kp. LSS. 
jau parengė dvi prakalbas 
su įžanga ir abudu sykiu 
puikiai nusisekė. Brookly* 
n iečių pasisekimą’galima su. 
lygint nebent suWaterbu-^ 
/iečių pasisekimu. Įžangą 
pradedama imt jau Eliza
beth, N J., Bridgeport, Ctų 
ir Montello, Mass.

Geistina būtų, kada tasai 
džentelmoniškas paprotys į- 
eitų visur madon, o tasai u- 
bagavimas aukų ir prašy
mas išmaldų butų užmirš*

atsiradęs Globio rankose, Įvirs minėta draugija 
priklauso Sabui. Kuo tas vi- .kuopa turi išrinkus po du skusij

SANUORN COLONY
,cjo Lithuanian Colony Director 

Eagle River, Wise

j klausime 
nevaržo jo persitikrinimų. 
Socialistai neuždraudžia sa
ve nariams ir šliūbus imti

turėtume uždrausti ir baž
nyčiose šliūbus imti.

žuvytė

22 d. kovo vietos anglių 
kasykloj iškilo ekspliozija ir 
užmušė Juozą Bukevičių. 
Velionis paėjo iš ' Suvalkų 
gub., nuo Kalvarijos. Pasili- 

bet jie atsisakė dalyvąu- ko dideliame varge ir nuliū
dime moteris su 4 kūdikiais.

Kas norėtų apie jį plates-

Jau tūlas laikas, kaip čia 
tęsiasi dviejų dirbtuvių dar
bininkų streikas. Dvi gele
žies liejiklos nepripažino, u- 
nijos reikalavimų ir nenori 
priimti prie unijos “mašin- 
molerių”. Vienoj tų dirbtu
vių dirba daug lietuvių ii' 
ten eina smarki kova. Tūlas 
boselis deda visas pastan
gas, kad tik streiką sulau
žius. Pora savaičių atgal 
buvo toks atšitikimas: tūlas 
lietuvis Sabo (Steponaitis), 
pasižymėjęs savo narsumu 
ir stiprumu peštynėse, dirbo 
bravore. Bet štai vieną va
karą, kokiu tai būdu, išeina 
iš geležies liejiklų dirbtuvės. 
Tuo tarpu pikietavo trys lie
tuviai: Jonas Stagniunas, 
Petras Globis ir trečias, ku
rio policija pavardės nesuži
nojo. Pikietinipkai pamatę 
p. Sobą, užkalbino, paklaus- 
dami ką jis čia daro ir pra
nešdami, kad šioj dirbtuvėj 
streikas. Sabo nieko nesa
kęs, puolėsi prie P. Globio, 
kokiu tai įnagiu drožė į 
veidą ir, sako, išmušė dan
tis. Kada Globis parkrito, 
prišoko prie Sagniuno,’ ku
riam sukapojo žandą ir at
kirto ausį; trečias lietuvis

užrašais: “Visų šalių dar-
Šalin 

despotai. Lai gyvuoja Rusi- 
Pažastaitė J jos demokratiška respubli-

Kiekviena statymu.
(25 d. kovo buvo viešos d. 

jos LSS/154 kuopo
škas užsibaigs dar ne žinia.!delegatu, kurie turėjo susi-Įžmonių susirinko nemažai', hikraščiams, panaudodamas'navo. Antrą—amerikonišką ir savo 
Streikas toj dirbtuvėj dar nnkimn Rodosi nutarta ra-'.Bet viena klaida buvo, tai,diaugysciu vardus, pastai o- himną.
tebesitęsia.

Antras didelis streikas 
’Tvory” guzikų išdirbystėj. 
Ši kompanija turi 8 dirbtu
ves, kuriose dirba apie 500 
darbininkų. Čia taipgi ran
dasi nemažai lietuvių. Strei- 
kierių ūpas labai geras ir jie 
tikisi kovą laimėti. Reika
laujama geresniii darbo są
lygų ir pripažinimo unijom.

Streikieris.

įkalba, kaip ir visados, labai ^melsti, tuomet jau būtinai 
•žingeidi ir pamokinanti.

Reikia ištarti ačiū miesto
kuris buvo labai

iš ko ji yra padaryta ir išeina. Dabar “Jaunimo 
kokia medega ten dega.ĮKliubas” nutarė tą žmogelį 
Žmonių susirinko apie 600. į neįsileisti į savo viešus, su- 
Bagočius aiškino biblijos ne sirinkįmus.
teisingumą, kunigų mokslo I Beto, jis vietos buržuaziš- 
klaidingumą ir tt. Viskas.kuose laikraščiuose šmeižė 
žmonėms labai patiko

. L Jaunutis. Newark Leader

kų streikieriams surinkta 
rodos, 23.35,

Publikos buvo pilna salė ir'raudona vėliava, tretieji - 
visi ramiai klausėsi; tikinę- lietuviai su savo vėliava.Pa 
gerai, kad pas duris nekurie’skutimais sekė žydai. Mar 

(džentelmonai iš saujos trau-'šuotojai nešė vėliukus 
kė cigarėta. Negražu, vyru 

■čiai, nesveika. Salėje ir taip bininkai vienykitės 
tvankus oras,

jas, meta dėmę vietos socia
listams, būk jie prigulį prie 
vietos neprigulmingos para
pijos ir ją remia.

Man rodosi, kad tas “Ma
žosios Varguolės” užmeti
mas neteisingas. Vietos so
cialistai nerėmė ir neremia

18 d. kovo buvo paskaitos kalbos. Policija patyrusi,kad Kada demonstracija ėjo pr 
F. J. Bagociaus; prelegentas prakalbas surengė paselpine 

bausti už tikėjimo kritiką; aiškino apie peklos buvimą, uraugystė^musispjauna ir 
kurie .kiekvienas gali bile kokį ti 

ameriko- kėjimą kritikuoti. Kunigas 
nas, vokietis, žydas ir airis, Mockus liekasi išteisintas, 
trumpai paaiškinę,kas iššau 
kia revoliucijas, pasmerkė .nigai ir tamsus katalikai ko- 
šį kapitalistišką surėdymą voją su tais, kurie kitaip 
ir karštai sveikino Rusijos protauja, negu jie. Štai ir 
.revoliucionierius; susirinku-dabar, teismas vienai ir ki-

Mūsij pyčiai kruta po se
novei, t. v. nieko neveikia

HARTFORD, ARK.
Nelaimingas atsitikimas

šieji triukšmingais delnų
plojmais,tam pritarė.Malorių /
įspūdį darė rev. dainos, y-į Mockaus byla, bet nesigaili
■pač Internacionalas (tarptau me, nes kunf

HENRIKAS C. ZARO ,Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building,

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

valdžia. Kalbėjo labai gerai draugas dar svyruojantis, ir | socialistų Kuopos ima poue- 
jAntras buvo šauktas rusas, 'Prisideda prie neprigulmin- šimtuką įžangos, iš publikos 
bet nepribuvo, tai kalbėjo gos parapijos, tai rodosi, ne- 

I žydas p. Lybman. Trečias— galima užmesti visiems so- 
j irgi žydas drg. Parker. Ket- .malistams, kad jie priklauso 
įvirtas finas p. Hatemin. ;Prie parapijos ir ją remia, 
[Penktas kalbėjo anglas drg. i Pagalios, juk socialistai ne- 
[Tilton advokatas. Jis kalbė- sikiša į žmogaus tikibinius 
Ijo gana ilgai, nurodinėjo dėl reikalus ir tame 
;ko revoliucijos kįla ir primi-j 
• nė, kad ir šioje šaly-( 
ije galinti kilti revoliucija, |
i jeigu darbininkai ir toliaus, bažnyčiose. Jeigu mes už 
bus taip išnaudojami. Pašie-,draustame savo svyruojan

parapijos, Laisves pradėtoji agita- 
bet kaip dirbo, taip ir tebe- clja už tai,kad prakalbų ren- 

| Pirmiausia užgrajinč Mar'dirba savo darbą. Vietos,gėjai, ažuot aukų iš publikos 
, o susirinkusieji dai- socialistai žino kuo jie yra’rinkę, imtų tam tikrą įžan- 

darbą varo pirmyn, I gą nuo kiekvieno atsilankiu- 
nepaisydami jokių neprigul-!sio į prakalbas žmogaus vis 

i Pirmas kalbėjo p. Bakšai-įmingų parapijų ir jų 'kuni-į labiau-ir labiau įgija pasise- 
»• » /i • i • \ i • vi • _ n n T) tr\i mi Mimo OAni’nli _ Vi

WAUKEGAN, ILL.
Kun. M. X. Mockus ištei 

sintas.

(tai pusei padarė nemažai iš- 
kaščių, nes reikėjo advoka
tas samdyti ir buvo kitokių 
išlaidų. O kokią iš to nau
da? Nejaugi negalima buvo 
tie pinigai sunaudoti kitiems 
.reikalams?'

Nors mums lėšavo kun.

i inkimą. Rodosi, nutarta są . t . v .
ryšio darbas varyti pirmyn; pirmiau nepaskirimas te-(sios uzpiotestuoja, tuome 
rengt prakalbas, įsteigt sa-bnos- Pavyzdžiui, pirminin- 
vo knygyną ir rinkt pinigus bas atidarė susirinkimą, ii 
įgijimui nuosavos svetainės. Ituomet prašo, kad publiką 

Kuopos Kor-tas. paskirtų temą. Na ir pra

Vienbalsiai priimta rezo
liucija, kad pasiųsti pasvei-(laisvė ir kajl jie negali įves- 
kinimo telegramą Rusijos ti savo Inkvizicijos, nes įsta

tymai nedaleidžia. Mes dar- 
kuopos(syk5 suteikėme klerikalams 

susirinkime, sumesta 11 dol. • didžiausi smūgį. Manome, 
27 „ 2_„ 2__ - _^ta Parti-.kad daugiau jie nebekils

LDLD. kuopa rengia 
purių balių, kuris bus 
Velykų pirmą serėdą, t. y. Reikia pažymėti, kad šį va 
11 d. balandžio. Kepurnin- karą surengė“ ir veikalą su 
kams skiriama dvi dovanos: ■ lošė ne kokia nors draugy 

>-stė, bet atskiros kelios ypa 
ir tos. Girdėjau, kad tos pačios 

ypatos rengiasi prie suloši- 
mo antro veikalo. Geistina

•- ir trukdo tiems, kurie nori
ir jis tapo išteisintas, išklausyti diskusijų arba jose pastarieji apsižiūrėjo, 

peT paukštis ir išvijo iš sa 
v o .tarpo. ,

25 d. kovo buvo prakalbo: 
’’Jaunuomenės Kliubo”. Mi 
nėtas vaikėzas ateina į sve 
tainę su policija ir perstato (mayorui, 
jai, kad čia anarchistų pra- prielankus demonstrantam

25 c. Soc. Demokratų Parti-.kad
jai; aukojo šie drg. V. Mar- prie progresyvės visuomenės 
tušis, — $2.00; M Giraitis,’ir nesikėsins jai užčiaupti 
M Kundrotas, V Kalvelis, A,lūpas, kaip kad dabar norė-

bėga atšaukti ir tt. žodžiu 
vaikėzas dirba net iškaitęs 

Štai apskundė socialistus 
neva varde Lietuvių Am 

įsidėjo temų “siūlymas”, kadj-^no, pastarasis užprotesta- 
!• . __ 1_ __ 1.1 _ 1___ 12 t’.-, ir. Trni'Jno nnnnnrLi

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok iSeprzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos tr HU 
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas irva rant uotas. Kainos pri. 
einamos. Mokestis ant ncdčliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pčtnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
a . Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

Vietos lietuvių veikimas.
Nors laikraščiuose mažai 

matosi žinių iš mūsų miesto, 
vienok lietuviai nesnaudžia, 

P°|bet veikia kiek galėdami.
[Pastaruoju laiku susitvėrė 
(Vyrų choras ’’Lietuvių Ai
das”. Išsyk susirašė 19 na- 

|i’ių ir visi lankosi ant re- 
peticijų. Chorą mokina K.

ąC Meiliūnas, ir už savo darbą 
‘ ‘nereikalauja jokio atlygini

mo. Vietos lietuviams dabar 
gera progą prasilavinti dai
nuoti.

Nelabai seniai tapo 
tatyta scenoj vekalas 
dynės Žaizdos”. Pelno 
$20 ir visas paskirtas

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Spccijalhtna motom 

JU E. KOth St„ New York, M.
OFISO VALANDOSi

Iki 1© v*l ryto; nuo 4 iki f vai. 1* 
pi«t ir nuo 7 iki S ▼*]. vakarai 

Nedaliomis pagal sutartu.
Egzaminavimai DYKAI. Męa Bt*> 

riama ir pasakoma Tisai ligai ir >•- 
galbstima. Iš kitur atvažiaruifani !*> 
geniams parūpiname viatui, kai gyia 
ii. Reikalui esant kreipkitCi arai 
apžiūrėsime ir duosime prietelHka ra 
da. Patarnavimai vilai pirai. IMK 
miriklte mane antrai®.

DR. J. LIPMAN 
U4 ■. Mth SU NEW YORK, M B 

Kalbame Uetarttkai.

Męs atradom daug žmonių,kurie norėtų pirkti farmas, bet negali 
dėl to, kad yra reikalinga turėti pusėtinų kapitalą. Su SANBURNA 
plianu trečiu, kožnas vienas žmogus gali nusipirkti farmą stebėti
nai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur męs turi
me 60,000 akrų žemės, kur yra liampių ir somilių, kur žmogus nu- 
sipikręs farmą gali gauti darbą prie kompanijos farmų arba ken- 
pių bile kokią tlieną metuose. Farmos su dalim išdirbtos žemės ir 
namais ir gyvoliais dėl pradėjimo. Galime duoti geriausi paliudi
jimą nuo lietuviškų farmerių. Rašykite:

Vietos ir apielinkių kuni
gai išgirdę, kad kituose mie
stuose areštavo Mockų, su
manė tą patį padaryti ir do
jo visas pastangas, kad j_ 
pasodinus į kalėjimą.’ 16 d. neprižiūrimi kelia triukšmą 

tainėj buvo Rus. revoliucijos į kovo buvo kun. Mockus by- , ir trukdo tiems, kurie nori 
pagerbimui apvaikščiojimas.ji 
Tapo sukivesta įvairių tau-[kunigų pusės buvo daugybė,dalyvauti. Reikėtų vaikus 
tt socialistai, kad bendrai liudininkų, 
apvaikščiojus. tą taip svar
bų judėjimą. Programas su 
sidėjo sekančiai. Iš. trumpų sęs abiejų pusių liudininkų 
prakalbelių, paliečiančių šią 
ir visas kitas revoliucijas, 
rev. dainų, deklamacijų ir 
muzikos. Viskas pavyko la
bai puikiai; bet kas puikiau
sia, tai kad visi soc 
kalbėjo, kaip tai

j pagreitinsime
Paskutiniu kalbėjo P. Peko 
įaitis gana nuobodžiai. ^Au-'jos sėdėjo kelios merginos, 
Lų streikieriams surinkta, tautiškai apsirėdžiusios.

Antrieji sekė rusai su

Buvo nešami Washingco- 
no ir K. Markso paveikslai 
ir visokios karikatūros.

Maršu o toj ai, pavaikšči o j ę 
TAU N Kliubo I S ir Dūk- ’Lietuvių Moterų Progresy- i išskiriant jų- generolą poną svarbesnėmis miesto gatvė- 

' ’ ** ’ •” v ~ ’ Aškeliuką. Tas jaunikaitis'mis, atėjo prie “Court
nei pats nežino ką daro: be-j House”; čia prasidėjo pra-'neprigulmingos 
ga į policiją ir skundžia so-,kalbos ir dainos 
cialistus, raportuoja savo j 
įskundus vietiniams anglų salietę,

Kovo 23 d. vietos mokslei
viai lietuviai, rusai, finai ir 
žydai surengė demonstraci
ją pasveikinimui Rusijos 
revoliucijos.

Apie 1 vai. po pietų jau 
pradėjo rinktis žmonės prie 
universiteto raštinės. Mat, 
tūli moksleiviai turėjo nu
plėšę visokių karikatūrų ir 
buvo apsitaisę drapanomis, 
J okia jų tėvynėse dėvėja, tai 
i’ amerikonai interesavosi 

tuomi.
Neužilgo jau buvo pilna 

žmonių. Moksleiviai susi-

buvb'atsakyta į tuos šmeiži- 
k oi 4 t aa -H* i , mus ir nurodyta, kas per 

Kovo 24 d. Lbb.116 kp. vįįnag tas žmogelis, tuomet 
state scenoj komediją “Mul-1 ’ - ' • • < v».
|kinė ir mulkintojai.”. Loši
mas pavyko palyginamai ge
riau, negu praeityje. Patsai 
veikalas suprantamas, na
tų rališkas. Lošime dalyvavo 
žinomas savo gabumais K. 
Maknavyčius ir du draugu 
neseniai pribuvę iš Chica- 
gos. Gana silpnai buvo at
likta merginos rolė. Tokis 
nerangumas judėjime, žo
džiuose, tarsi keno tai ver- 
čianta, nenorėdama tą daro..

Po tam buvo gana žingei
dus šokių programas. 
žmonių buvo neperdaugiau- 
siai, — pelno vistiek liks, 
kuris bus pasiųstas parėmi
mui ”N. Gadyn.”

25 fk kovo ant greitųjų 
buvo 116 kp. prakalbos, su 
tikslu nušviesti skaudų pa
dėjimą Philadelphijos cuk
raus streikierių ir parinkti 
aukų jų sušelpimui. Kal
bėjo vietinai: A. Dručas pu
sėtinai nušvietė nepakenčia
mas skriaudas darbininkų 
klesos, kurios ir iššaukė sto
ti į atvirą kovą su kapitalu. 
Antrąs. A. Karalius, studen- kamandavojo kiekvienos 
tas, kalbėjo labai aiškiai ir,tautos skyrium ir užgrfežus 

. jausmingai. Jo aiškiai pie- į muzikai Marsalietę, pradėjo 
išiami gyvenimo vaizdeliai maršuoti, nekurie nesusilai- 
.paliko smagų Įspūdi publiko- Į ir ėmė dainuoti. Galima 
je. Ragino neužmiršti uniją, |buvo patemyb ant visų vei- 
bet remti jas ir greta ju rei- dų nepaprastą džiaugsmą, 
kalavimų prikergt politišk 
veikimą, nes tuomet, sako, važiavo automobilius, pa

muš rytojų, puoštas kvietkom. Jame sto- 
ėjo liuosybės stovyla, šalę

DYKAI! .DYKAIL
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indlti. T

Visiškai ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan<- 

ji timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
' specialistą. Dr. Chas Tesciiberg yra gerai ži

nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-

I rankų mezginys, 5 dol. ver 
įtės ir knyga “Moteris 
Soc.” vertės 1 dol.

Šita kuopelė savo bu j o ji 
mu tuoj pralenks visas kitas būtų, kad tie draugai nuo 

■ draugijas, nes auga,- kaip būsinčio vakaro visą pelną 
‘ant mielių. Norintieji p risi- ’paskirtų parėmimui Rusijos 
| rašyti, ateikite* po Nr. - 11' revoliucijos. Mes matome, 
Centrall Row. Sekantis susi-’kad kitų miestų lietuviai 
rinkimas bus balandžio 29 
c1. Nepamirškite.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dentistas
S(X) Grand St., kampns Union Avenue, Brooklyn, IN.Y*

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai \ Telephone Stagg 3698.-

NEWARK, N. J.
Iš darbininkų streiko

4 J
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Jonas MATHUS

beširdėj

Ats

Tai. SS* Graenpaiat.

A. SHRUPSK1 Tai. 279 Gre«npolnt

LIETUVIAI!

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

LIETUVIŠKA APTIEK A

yduolcs galima

V1S1S

f

Valstija

SEVERO9 GYDUOLES

Puikiausia ir tvariausia 
U talki t ir parsltikiiaklta

$1.00
1.00
1.00

, 50c.

Kryžiais 
skaudėjimai

t. VAIVADAS 
SPORTING CAF1

6ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kauki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilniuš lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

o taippat gydymo 
skausmingo šlapini- 

rukitumo skilvyj. Kainos

ORAKULO PATARIMAI

iš neapykantos.
Kaip tas galėjo atsitik

JOHN KIJLbua 6avjafk&Mw
191 Wythe A ve., Car. Be. A oi.

0HNIAU8IA UŽKIGOB 
VIBTA PAS

ĮMONIŲ 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.

Faa k*h« galite i*«tl cka- 
Miaukia alsinu, pulklen dagtį- 
n*8 Ir skanaus vyn®. Pa 
tarnavimas ptiUdaanias, h& 
eikite, a persitikrinsite.

- Atsakymas. — Su tokiais 
klausimais geriausia kreip
tis pas kunigus, o ne pas 
Orakulą. Aš dvasiškais biz
niais neužsiimu. Vienok ma
tau, kad tu esi žioplas ir su

fc AL — Bėda man su tais 
bedieviais, kad jiė nežino 
katalikų tikėjimo ir užduo
da tokius žioplus klausimus. 
Nejaugi tu nežinai, kad Lie
tuvoj kunigams nevalia prie 
šingos lyties ypatų laikyti 
gaspadine! Ir štai, kad išsi
sukus iš to keblaus padėji
mo, kunigai privalo dėvėki: 
tokius drabužius, kokius dė-1 
vi dailios, jaunos panaitės. 
Vadinasi, kada jie apsivelka 
’’suknia” ir nusiskuta ūsus 
tuomet pasidaro belyčiais ir 
gali priklausyti prie vienos 
ir kitos lyties. O tokiai be
lytei ypatai valia ir panelę 
gaspadine nusisamdyti.

Amerika —liuosa šalis ir 
kunigai nevaržomi, gali ko
kias nori gdspadines laikyti 
ir net kiek nori.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

• — Jis. (bučiuodamas) — 
Aš irgi noriu, kad tamsta 
mane amžinai užmirštum!

BRANGI 86 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

L. Mylėtojas.
Kada tu surašysi 

ant 
popieros ir pasiusi pačta, 
tuomet tave valdžia nubaus, 
nes Su v. Valstijų įstatymais 
uždrausta laiškais siuntinė
ti nemorališkus išsireiški
mus. Geriausia štai ką pa
daryk: paimk gera baksą, 
išklok vidų vata, atsargiai 
suliuoduok visus savo grie- 
kus, užkalk baksą ir eks
presu pasiųsk kunigui. Tik 
žiūrėk, kad kely griekai ne- 
susidaužydų ir nepagestų. 
Ekspresas gi kaštuos ne
brangiai ir tu liksi be grie-

GMRIAU8IAS DIDŽIA ŪKIA* 
IR SVARIAUSIAS HA LIO

NAS VISAM 80. 
BOSTONE.

m«1 ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
e parsitikrinsita.

JONAS MATHUS 
(Llatuvia Savininke) 

§42—244 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dažlmtr ilnjfanlų nuo Liatavlq 
Labdarystes Draugijos namo).

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEftKOT JUS GIM> 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų {dėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo kares nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst { visas vietas, užimtas vokiečiais, » tikrai nu-

sti šokti.
2. Kunigai keikia mergi

nas, kad jos visiškai nepra
deda vaikščioti be dresiu,bet 
vaikščioja trumpomis ir er
zina jų šventus nervus.

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. Y, 

Talopheua Stagg USA.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra scniau- 
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:

11 Uik'h- 
Falls, 
* Ken

tl 8. 2nd St., 
BROOKLYN, N

JOHN KULBOK
CAFH- ’ z

DIdeHn hotella, ^ara vieta pa
ke I el vingiam «, kambaU i {tai
syti pagal nuają madjg, for vist 
busit užganėdinti.

kunigais negalėsi susikalbė
si, todėl ir atsakau:

1. Kada kunigas mato be
šokant jauną porelę, tuojaus 
ji pagauna pikta dvasia ir 
suserga nervų liga. Kad ga
lutinai nesuardžius savo

Kuri® turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit niųnt 
pinigus ir laiškus per mano Banką.

Kas norite atsiimt ssyo gimines} Ameriką, kreipkitės prie mm. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES aut visų linijų 
ir gerinusių laivų. |
Kas nori pasidėt savo pinigus | Banką, tai mš moka 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotoa, per New Yorko eteitą, užtat JOk 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farinas, lotos ir namon. Padarau ir užtvirtino visokios 

dokumentiis-raštns ir Išjieškau dalis. 
Padarau apdraudimu (Insurance) gyvasties, nuo ugnies., ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATA RIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui

- BANKER JOHN KOVACS
. Kilia: 155 CLINTON AVM.,86 Grand Street, maspeth, l. l n. y.

Roroogh af Brooklyw. t

W. F. SEVERĄ CtL, CEDAR RAPIDS, IOWA.

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY

Klausimas.— Viską ži
nantis Orakule. Buk toks 
mielaširdingas ir paaiškink 
man, kodėl Lietuvoj kunigai 
nešioja “suknias” ir atbulus 
kalnierius, o čia, Amerikoje, 
tik atbulus kalnierius? Ma
ne šis klausimas labai kan
kina. ’

Dr. J. Russell Price Co., luoo-o so. ciiuton st., Chicago, hl.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavaldė...................................
Gatvė ir No.............................................  .
Miestas

Kairiųjų draugijų konferen
cijoj.

— Klausyk, tamsta, dis
kusijos tęsiasi kelinta va
landa, o tamsta snaudi?

— Ar tai ir dėl snaudi- 
mo reikia pas pirmininką 
pasiprašyti pavelijimo ir 
laukti eilės, kada jis iš
šauks ?

Jis irgi nori.
Jis. — Ar teisybę žmonės 

kalba, kad moterįs amžinai 
užmiršta tuos vyrus, kurie 
as pabučiuoja?

— Ji, —. Taip, tikra tei-

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prictvarius, Raudonosios Gyslos (hemorojdai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo ųžnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

— Mat. ji baisiai neapken
tė senmergystės, o jis —sen- 
bernystės, tcflfl apsivec]ė

Ypatšš&as 
Pranešimas
Vilties.

Aš noriu susipaJlnti su kiekvienu scr. X 
KanCiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingų draugų ir geredarl — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus calite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel}, caugelj 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinųjir.-.ų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivnu ir titinūjau tas sc* 
nas, chroniškas, giliai jsisodusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras l.ei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir getadariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygų ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

V dienos jau f/S | 
praėjo. Bet Y" 

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo 
verg-mfstrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
- Nuo skaudėjimo pilvo iržar-) 

nų, -kaipo plovimas skaudžian- 
Čios gerklės intraukimui j savo 
apmalšinimui dusulio, auo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect 

SOROLs 
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagog, Neurall- 
gijos, Persišaldymo, A|>šlublmo. Dantų- 
Skaudčjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kitu reutna- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo senų ir uztikttinų draugą Šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. if 
60c. bonkute; galima gauti visose ep* 
tiekose arba pas pati fabrikantą—

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 Washington Street, Naw York.

Iš priežasties brangumo.
— Ar tu nežinai, kodėl da

bar moterįs pradėjo nešioti 
taip trumpus sijonus?

— Mat, viskas baisiai pa
brango, tai jos ir sijonus 
trumpus ėmė nešioti, kad 
mažiau pinigų išeikvojus.

— Aš norėčiau, kad viskas 
dar dvigubai pabrangtu?

— Kodėl?
— Tuomet moterįs 

čai sijonų nenešiotų.

SILPNUMAS.
.Tel jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, bo noro valgyti, arba jei 
virškinimo priotaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severai Balsam of Life
(Sevcros Gyvasties Balsamas)

Sustiprina jis visų organizmų ir 
prašalina vidurių sukietėjimų. 
Kaina 75c. — aptiokoso.

dažniausia gema nuo ink
ai'.; betvarkes. Del nuo- 
savaus gero yra reikalin
ga, kad į tokias slogas 
butu atkreipta didelė doma.

Diena po dietini, metas po metui 
užsiimi gydymu sergančių žmonių. 
Persistalykite sau, kiek aš išgydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkiro jo vartojant 
visokia?, gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES V
Jis jums be pinigų patars, ką da£ 

ryti, kad išgelbėt i gyvastį . ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
\ isohtas ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Del 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
tyrinėjimus šlapume. Neatideliokite 
ant, rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

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

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

3rd Ave., New York City.

KI. — Maloningiausias O- 
jfrąkule, jeigu greitai nepri- 
būsi man į pagelbą, tuomet 
aš savo nelaimingą duselę 
turėsiu velniui atiduoti (Ge
riau atiduok kunigui, o jei
gu jis neims, tai jo gaspa- 
dinei 
kas štai kame: Artinasi Ve
lykos; reikia atlikti išpa
žintį, bet aš labai toli gyve
nu nuo bažnyčios, o antra, 
mūsų kunigėlis už išpažintį tikiu, kad su viešpačiu ank 
reikalaują net septynių do- sčiau pasimatysiu, tai ypa 
lerių. Taigi patark man, ar tiškai jam ir perduosiu.

galima gauti visur nptiokoso. 
Reikalauk tiktai tikrų “SevO' 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.

Męs perkemo ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 

pardavime, imame visokios pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
{vairias krirninaiiškas, aprūpi
name geriausiais advokatais ir 
išpildomą visokias aplikacijas, 
einame vž perkalbę tojus viso
kiose reikaluose.

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

M. Mas Ir L BbsIi 
119 Grand Street, Brooklyn.

Akušerka;
kursą Woni«n* į

Baliimo-*. Mc Į
atlieka- ’5-a?e< 7; ^'5 ? 

tx'.iadytn*, tA'pjt suU>ik!» -HaeV'.#* V
juaRtlbą ?r.'»Ą’rlo«r ioo^-u £

F. Stropiene,‘į£’™I 
*tOo WOS1 OiV. ALA '

it DR BUKKIS,

Medikališkas Institutes.
yra atidarytas
tokiomis die-
nomis ir ne- /f T
dėldieniais nuo f i \
9 vai. lyte iki / £ \
8 vai. vakare J Y ■ j

Gvdimas y- 1

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Df% BUKKIS 
Medical Institute.

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

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa- 
'u&ilaK '' kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

etiudėliu žinijos ir užtari tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 

v** kata, stiprybė ir gyvingunias, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
\į šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus anie tokias

negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo# 
__ vardą ir adresą aiškiai parašytą aut dykai duodamos knygos* 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS '

Kryžiaus skausmas Išnyko.
Tonas K. Miliauskas, 

lan.l live., Newton Upper 
Mass., praneša inurns taip: 
tojau skausmus kryžiuje 
nuoso, bet skaitydamas jūsų ka- 
b-ndorių, ėmiau varto! i Soveros 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau”.

negalėčiau išpažintį laišku 
atlikti ?

Ypatiškai gali atiduoti.
šalaveišių kapitonas susi

tiko apysenį žmogų ir sako:
— Tamsta, kaip matau, 

tiki į viešpatį Kristų, todėl 
duok jam dolerį.

— Dolerį, o kas jam per
duos tą dolerį? klausia nu
stebęs žmogus.

— Aš renku dėl viešpaties 
naudos dolerius, ar tu tą 
supranti ?

— Aš suprantu, bet pirm 
Orakulas). Daly- duosiant dolerį, norėčiau ži

noti, kiek tu metų turi ?
— Dvidešimts du metu.
— Tokiu būdu negausi, 

nes aš turiu jau 56 metus ir

Klausimas. — Sei, mister 
Orakule, ar negalėtum mant 
išekspleinyti šiuos klausi- visas savo bjaurybes 
mus:

1. Kodėl New Britaino 
kunigai draudžia jauniems 
vaikinams šokti su mergino
mis?

2. Kodėl tie patys kunigė
liai keikia tas merginas, ku
rios vaikščioja pasirėdę 
trumpomis dresėmis ir pu
siau nuogomis krūtinėmis?

Jeigu gerai išaiškinsi man 
šiuo du klausimu, gausi ge
rą skunerį alaus.

Kunigo' Brolis.

Specialistas įvairių G” 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie giindynio.
OFFISO VALANDOS: nuo3ikil0v. 
' ryto: mio 12 iki 2 v. po pu-t; ruo

6 iki 8 v. vak. Nedčiioj iki 1.2 ryto.

Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V?.l«2ėy and Liver Remedy 
(SEVERUS GYDUOLE KUO INKSTŲ IR KEPENŲ)

verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose 
inkstų arba push's uždegimo, apsunkinto ir 
mosi, nuo kojų supiltimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

orius .................
60 c., ir $j,.00.
to’xiac gyduoles nuo
*iorf čia aar_ nepami- 

a gauti per pačtą.
URBONAVIČIUS, 

M ETROPOIITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. ,

Kalbame an 
gliškai, len
kiškai ir rusi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
,sraAMERIKOJE...

»■ *

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

Moka pomirtinių ^150, $300, $600 
ir $1.000. Moka Hg’oje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.
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NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notas be mokytojo,

. ąsos
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So.7 48 et

- . Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna* kas paskuti

nį nedėldienį kiekvieno mėnesio J. 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th avė, 
Cicero, UI, 1 vai, pe pletų,

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA, 

galime tave išmokinti 
automobilių į 3 dienas, 
dar neužtenka. Reikia

ATSAKAI EILIŲ 
RASĖJ AMS.

Molinėj aukojo sios ypa- 
tos:

J. Savitskas, V. Vapsevi- 
čia, F. Mickis, F. Borauskas,L. Studentui, E. Cam

bridge, Mass. — Eilutės per- KJuška, P. Arlauskas, J. 
silpnos, — netilps. Straips- Jankauskas, J. Vaičiūnas, A 

pertaisę .Chinkas, V. Radžininskas,0 
t Rusteikienė, po $1.00. Mr. 

”Ar ilgai” į Doskus, J. Bielinskas, J. Ja- 
‘ 11 P i o Q T? 11 olx o Tn*

uiuką “Motiną” 
sunaudosime. Ačiū!

Sparvukui
netilps. Eiles rašyti * reikia įkutis, S. Rusteika, Ig. Kva- 

lita, F. Aknotskas, A Jukna, 
B. Glazauskas, J. Farke.s, J. 
Vitkauskas, Ę. Matavičia, L. 
Samulevičia, M. Kavenskas, 
M. Urbaitis, F. Stankūnas, 
P. črvinskas, T. Stalubartis, 
A. Matiešius, K. Geriba, P.

žinot ir kalbą ir tam tikras 
taisykles.

Sakalui. — Eilutės “Mer
gužėlei”, “Karveliui” ir “Su
diev” — mažos vertės; ne-.

E. Vargdienėlis, Easton,
Pa. Eilutėse nėra nei ritmo, j Miškinis, An. Vitkauskas, M 

Raši- Martinaitis, J. Stankūnas, M 
Jonaitis, J Žabukas, J. Dai-

nei rimo,— netilps, 
nėkit proza.

S. Pašulnietis. — Eilutės-lydė, J. Rimkevičia, A Mo- 
persilpnos; spaudai netinka.Ickus, — po 50 c.; A Mockus 

su-'— 32 c.; J. Punkevičia — 
30 c., A Andriunaičiutė, S.

Vaizdeli “Nužudytas” 
naudosime. Ačiū!

P. A. .Įatulevičiui. —“Kel- Čaputis, H. Romanik, F Gru 
kis” mažos vertės ;\netilps.

Žemutis Svyruoklis. — 
Eilutės tilps. Ačiū.

Remeikai. — 
spaudai netinka.

Gaili Ašara. —
“Pabaiga” negalima 
doti, — persilpnos.

J. J. VV. Rutland, Mass.—
Eiles prozoje “Kada?” su
naudosime. Ačiū.

Belaisvis. — “

Eilutes

Eilučių 
sunau-

madienė, Al. Aleksandavi- 
čia, S Zdrada, A. Aranaus- 
kienė, J. Aranauskas, M. 
Babenskaienėj S. Babens- 
kas, L. Kavenskas, B. Gray, 
A. Želnis, J. Mizgaitis, B. 
Ruclzenskis, Ig. Arlauskis, J 
Gaižauskas, K Rimkevičia, 
A Rimkevičiūtė, V. Pustel- 

Inikas, M. Jomiskevičia, 
Valiūnas, B. Čepulis,

F. Čaplinskis,

Draugijos,'kurios turi 
“Laisvę” savo organu.
APLA. DR-JOS CENTRO VALDY

BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 
2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas
1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 

Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. VaraŠis, 

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, 
Fe Pikšris. 1331 Penn Avė.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks,

kp. John Swipas, No. 11, Welder st.
Glendale. Carnegie, Pa. 

kp, Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

kp, J W. Brazauskas,
P O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

8 kp A Paliucis. 2123 Wrights st. SS. 
Pittsburgh, Pa.

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

kp. John Shopis, 713 McKean ave.
Donora,

kp. P Ainis, P O Box 434, 
Courtney,

kp. J Kindaris, Ambridge, Pa.

žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130 
Melrose Park, Ill. 

Fin. rašt. W. Strumilia,
1314 So 50th Ave. Cicero, 111. 

Iždininkas F, Lapinskų
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 

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

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

Rusiškoj kalboj knyga apie au- 
tomobilų amatą su klaus- 
rhais ir atsukimais, kas rei
kalinga prie egzamino. Rei
kalinga šoferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 
L. Tychnievičius. Kaina 75c.. 
su persiuntimu 80 c. Norintie 
gali gauti ir angliškoj kalboj. 
Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Taipgi daug didesnė , ir su 
paveikslais anglų kalboj $1.6(

L. TYCHN1EVICH, 
231 W. 50 str. New York City

TREJOS DE VYN ERIOS

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KUS KLIUDO VALDYBA,

Pirmininkas — A Petriką,
327 Pearl st., Brooklyn, JN« Y.

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

373 Grand st, Jersey City. N J.
Iždininkas —A Pietaris,

93i Ferry st, New York, City.
Draugiškai A Petricka," 

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

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

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pagelbininkas, P. Papeika, 

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

358 E. Wickliff avė..
Finansų rašt. F. Skamarakaa, 

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė., 
Susirinkimai buna kiek?

šio 1-mą ir 3-čią nedėldie if, Lmą va
landą po pietų, Sallel salėje, Vsmpaf 
E. Main ir N. Morrison a-w* 
villa, Ill.

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU
ANT LYTIŠKU ORGANU C <u 
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LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Vaidybos adresai: 
Pirmininkas W. žemaitis, 

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

Belaisvio Stagis, F. čaplinskis^ K.>rotOkoių raštininkas A. Ramauck** 
’Rauda” netilps. Reikia daug ; Trepkus, A. Valatkevičia, A 
taisyti. Eiles redakcija ne-iMatustfviče, T. Ivanauskas, 
taiso, tai privalo atlikti pats į1’ P- Krulikas — po 25c., T 
poetas. -------------- -- -

M. Byla. — “Przespauda”.koševiče, Rudzenskas 
netilps. Skaitykite atsakymą c. 
Belaisviui. - K.

Saulės Brolis.— “Didžioji < ka - T-----, --------- , —
sekančiuose Melis, S. Rodžiunas, P. An-

Ivanauskas — 15 c. A. Lu-
— po

Moline, III. K. Rutei- 
• $1.00; M Kaletka, M

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

1227 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 89 10th 

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

Maršalka W Svintickas,
515 W. Pine Str.

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

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

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

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

922 —10th Str. .
Finansų rašt. J. WaiČis,

1320 Lincoln st., Waukegan, 
Kasjerius M. Kairaitis,

166—10th Str. North Cliicago, III.
Kasos Glob. M Rekis,

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybė* svetainėj, 801—8th 
St., A Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

Prlslunsklte mums tik 50c.
NusilpneJIe ant lytišku orąanu vyrai, 

kaip tai nerviu, paliks išgydyntl ant visa
dos per varto.llma, gyduolių NOVO, Tai 
yra, galima pasakyti, cutlaunc gyduolė, 
kurios išgydė Jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesiam 
padčjimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirinl- 
mal skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonfus, k ip tai daro nekurle, palikste 
išgydynti per vaitojimą gyduolių NOVO 
Gyduoles tas 1 trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti? gyvenimu ir Jc 
ypatlbems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO.gyduoles tą pada
ris, isslunsme jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
kada gi prlslunste mums savo antrašą 1’ 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejlma liešu 
persiuntimo. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tai nėra, maž.a dėžutė, bei 
komletlškas kursas Išslgvdymni, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymul. Ta. proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatideliokito. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skailite tir apgarsinimo ir mea 
Igsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

' NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia. P*

REJANKA
DAUNOROS trejank® yr® tfkrstt 

lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalesa bei ligose. t 

DAUNORUS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. siusti p««to • įjjnkjeiigjg (markfim)

&
i

OK?

71

. TAI FAKTAS, kad DAUNORAS aptiekoje 
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

L 4,'Sr 22 9 Bed f o R oiė Av E; 
r-2- kAMPAS^NORTH. 4TS!* GATVĖS_

Drama” tilps 
“Laisvės” num. Ačiū/

Neptūno Sūnus. — 
noru” spaudai netinka.

. V. A. Lentinas. — _

driunaitis, J. Kazlauskas, A 
“Du!Norkus, M Jocius,, —po 50c.

J Vileišis, P Ambrazas, S.
Eilutės Klink, S. Laurikas, S. Jas- 

netikę, — ir mintis sena ir čmkeviče, JK. Jurėnas,^-—po 
forma nudėvėta; netilps. - ___ _ _forma nudėvėta; netilps. 25 c.; L Galubaviče, S Pa-

A. Marcinkevičia. — ”Po- sauskas, J Pipenas, B. Pa
riją” pataisę, sunaudosime. Įkekis, A Adomaitis po 10

Amelies Opanskaitė (Pet- c- 
rograCn.) — “Kol aš ne Lai- 
mieg (?) mergaitė” — ne
tilps. Mintis jūsų gražios 
bet eiliavimas prastas ir ra
šybą reikia taisyti.

Keršto širdis. — Sunau
dosime “Sapnas”, “Aš myliu 
ją” ir ’’Apleistai”. Kitas-gi 
jūsų eilutės menkos vertės, 
ir mažai apdirbtos — ne
tilps.

Senas Vincas. — Eilės
Br. Vargšo paminėjimui 
tilps. Reikėjo taisyti, kadan
gi jūs neprisilaikot vienodo 
rimo.

Ra-
Mi-

ROCKFORD, ILL. 
Pranešimas.

Rock Island, III. — J. 
gožius, A Lancevičc, K 
kilkevi€e, P Matekaitis, 
Garšva, J Mosekas — po 50 
c.; A Lavišaukas, F Mate- 

;kaitis, S Adašiunas ir K. 
Matekaitis — po 25 c.

Visiems aukotojams taria-, 
me širdingą ačiū. Taipgi pa
sitikime, kad reikalui prisi
ėjus ir ant toliaus vietos lie
tuviai neatsisakys paremti 
savo brolių bekovojančių už 
pagerinimą savo būvio. Mes 
turime atsiminti, kad Phi- 
ladelphijos darbininkų 
mčjimas —‘bus sykiu 
mūsų laimėjimas.

Komitetas.

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Fėrry st. Easton, Pa 
Zice 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. 
Kasierius F Vituris

31 Ii Fifth st', Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine at. Easton. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvįeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

lai-
ir

Visi Sūnų ir Dukterų 
Draugystės nariai, gavusie - 
ji pranešimą, kad prenume
rata už organą ’’Laisvę“ jau 
išsibaigė, malonėkite tuojau 
ją atnaujinti. Jeigu patys 
dėl tūlų priežasčių negalėsi
te atnaujinti, tuomet prane
škite draugystės susirinki 
me, ne kitaip j
organo siuntinėjimas susta
bdytas.

Organo prižiūrėtojas,

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL.

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alekaynaa 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln avė.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Str.
P Kutra, P O Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkitnas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 Se. 
Main St., 2 vai. po pietų.

JLTD. 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 Baniai!*, 
1449 East 24st Str, 

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrutė, 
2120 St., Clair Ave, 
V. Kvedaravičius, 

*1543 Oregon ave. , 
Dainų repeticijos atsibuna kiek

viena ačrėda, nuo 7:30 vakr. aw* 
Schwab svetainė*, 6131 St. Clair avt 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna k*j 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesie. 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab »v* 
tainės. 6131 St. Clair ave. Knygynu* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton ave. Knygos išduodamo* kie
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:S9 v 
v: kare.

Knygių* Pranas Tu moša*, 
3570 E. 72 St,

* LIETU VI AK A
i APTIEKA.
I Sutaisau receptu tikrai, *ą- 
► žiniškai, sa didžiausia atyda, 
į nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
, Patarimus duodu visiem ypatiš- 
į>kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
•Amerikos, kas tik kokių parel-
• kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
į visokių VAISTŲ NUO PLAU- 
*KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
L IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
' MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
L PERŠALIMO, NUO SILPNU
ČIO ŠIRDIES IR TT.
I Kreipkitės prie manęs, •' aš 
' užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptiek* Ir Savininkas 

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

LIETUVIŠKA APTIEKA
y šliuoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų tia» 
5 sezonui. Pirkdami daug tavoro antayk dėl dviejų aptiekų, galime 
f parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mua randasi ilt<-
5 kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir diito- 
7 Ilgius, Įninka 25c. ORRAPH'AS, Linimentas dėl reumatizmo. Baa- 
a k» 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, taksas 26 ir Ma. 
y ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI- 
a RUS VAISTAI DĖL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONICAS. 8) 
/ KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes ir
6 rinokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl ri-' 

durių. Bonka 50c. Kraajo Valytoja* — bunka $1.08. Mūsų aptiek*-
g s* kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsllaa- 
j? Vyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku. 
Ji fiallma siųsti pinigais arba atampomis. r
r L SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
I 43 S So. 2nd Street, kampas Unioa Are
ri Skyrių*: 745 Driggs Ave., kampas 2nd 8t., Brooklyn, N. Y.
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Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

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

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y,

AUKOS LšF.
So. Manchester, Conn.

21 d. kovo, per A. Bulotos 
prakalbas aukojo šios ypa- 
ios:

R. Žokaitiene, ir A. Dzi- 
gali būti kas — po $2.00; J Jenuške- 
«« ^«<-"-'vičius $1.50; O Verteliutė,— 

$1.25; M. Mankelevičius, J. 
Lukštas, A. Birieta, J. Šla
pikas,, J Višinskas,' V. Čiu- 
rila, O. Žalvosas, E. Žilins- 
kiutė— $1.00; T. Mankelevi
čius, K Augustaitis, K. De
gutis, J Krauzaitis,. V. Di- 
kus, V Kovas, J Birietenė ir

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
__  1021 La Salle st. Racine,

| Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela 
1029J Lockwood ava. 

Turtų sekret. S Gelumbauska*,
920 Jackson Str.

Iždininką* J. J, Juozapavičia,
921 Herrick Av*. 

Iždo Globėjai: A. Pukterl*,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskai. 
LBD. laiko savo susirinkimu* 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne*io, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wi*.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

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

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

Moline, III.
Prot. sekretorius S Rusteika,

1220J — 7th avė. Moline, III. 
Finansų sekretorius W Vapsevich.

436 — 4th avė, Moline, III.
Iždinihkas K Juška 325 —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 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampi*,
183 Roebling et. Brooklyn, .N. Y 

Finansų raštininkas VI. J iečiai,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y, 

lidalnkaa Kazimiera* Almkae,

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti gerą supratimą apie au- 
tomobiliaus mašiną ir ją pa
taisyt. Musų mokykla įrengta, 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

Mokslo Nereikia J ieškok
, kad mes nurodomų kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką & 

kalbos gramatikų savo namuose 1 luošam e laike. Visi išmoks^ 
, Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stenipų. Adresas:

XcNresooRifeitciHM Mokvkla, 1327 H Robey St»Clbia*K

W!" '•'Yf i

GREATER
S18 Grand Str., New York.

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai. Gvarantija šofe- 
riams-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite musų mokyklą, 
pirm negu pastosi kiton. Įren
gimas dėl 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.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafona* su dabartinėmis lietuviškom!* dainomis, ląb«f Bė

giai, kurie kreipsis pas mus.
DUODAME DYKAI 

20 lietuvišku dainų, 1000 
albumą.

Grafafonas tik 20 dol. bu 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
bIuos užmokėsite prie atsiėmimo, 
fnfonas su didele triuba, pauk -otais 
kraštais, mechanizmas grafafon« 
riausios konstrukcijos, kurį g li**B 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. T.-Įsa lldaa- 
da Čystą, kuris girdėt balsiai ir aift- 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta aw 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir talę 
pat nedėldienials. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų aat 
pareikalavimo.

AUKOS PHILADELPHI-
JOS CUKERNIŲ STREI- 

KIERIAMS.
Moline, Ill

Mylėtojų Draugystė ir LSS. J Užupis—po 50 c.
179, kuopa suvienytomis jie-
gomis surinko $46 ir pasiun- ’ $22.87.
te Philadelphijos cukernių I Žiburėliui aukavo šios y- 
'•.treikieriams, kurie kovoja (patos: 
su savo išnaudotojais, kad
pagerinus savo buvp Aukos' Galvosas ir R. Žokaitiene— 
surinktos sekančiai: Moline, po 10 c. .
II. $35.50; E Moline — $6.- ’Su smulkionris surinkta 

buvo $4.50. • 
IDLD. Narys.

Teisybės

Su smulkiomis surinkta

O Verteliutė — $1.00; S

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

Viršininkų Antrašai.
Plrmlnnkas P Kardokas, 122 Court et.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkui, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkle, 

7 255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauekaa 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapainis, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienaa,

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia

109 So. Park Btr
Maršalka B. Budrus, 240 Seeeai *t 

Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBRU 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pamlbihinkaa D. Rimla,
P. O. Box 849, Mairoaa Fart IU. 

Protokolą raitininku tą orgami

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

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTE, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 ave 
Prez pagelb, J Takazauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South both Court, 
inansų rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th ava, 
Kasierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1533 S. 50th Ct., 
Z Gulbinienė, 1581 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1583 S, 50th Ct,

8va........."tr
ant kokio tik nori instrumento, arba 
dainavmo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir daugams, Adresuokit G 
A Baronas, P O Box, G. D McKees 
Rocks. Pa. (18-25)

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS KEPTUVE*

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, prlsiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip t
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS.

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
iiams * ******

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

t



270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Pra-

28—29.

Visi, kurie

ŽODIS

atnaujins,

...... .

00

p

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

tas, niežėjimą Ir pradeda

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rius ar kitokį 
vyriški anreda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

Teisybe apie plaukus

//Alt-

B

VIFTiNFQ 7INICIC ^are* Kon^erency°j ap- y1£i111yILO l albama apie apvaikščiojimą
1 d. gegužės. Visi išrinktieji 
delegatai malonėkit į laiką 
pribūti.

Sekrt. J. Kraučeliunas.

Atydal Brooklyn© ir apielin
kes draugų. 

f

Draugai, gal jau žinote, 
kad Aido choras rengia pui
kų koncertą ir balių, kuris 
bus 22 d. balandžio. New 
Plaza Hall svetainėj, kam- balius Lietuvių Laisvės Pa-

Havemeyer \ šelpinės Draugystės. Pra-
To džia 6:30 vai. vakare.Įžanga 

25 centai ypatai.
Visi vietos ir apielinkių 

lietuviai malonėkite atsilan
kyti, nes ši draugystė dar 
pirmą rengia pokylį.

Komitetas.

pas Grand ir 
Sts,., Brooklyn, N Y 
vakaro visas pelnas, skiria
mas LSS. namui. Todėl so
cialistai ir jų pritarėjai pa- 
sistengkite tą koncertą -ba
lių kaip galint plačiau iš
garsinti. ’’Laisvės” redakci
joj randasi apgarsinimų, to
dėl ateikite pasiimti ir pas
kleiskite juos koplačiausia.

Mes taipgi stengsimės ko
plačiausia išgarsinti ir su
taisyti puikų programą. Da
bar Aido choras mokinasi 
dvi puikias daineles, kurios, 
be abejonės, užžavės publi
ką. Taipgi dalyvaus “Siety
no” choras iš 
’’Latvių choras” 
Yorko ir kiti.

Todėl, draugai, 
buokime, kad šis 
visais žvilgsniais pavyktų.

Aido choro komitetas.

Newarko 
iš New

pasidar- 
koncertas

PRANEŠIMAI.
LSS. 19 kuopos Vaikų 

5 Draugijėlės dainų mokini- 
masis tapo perkeltas iš ne- 
dėldienių į ketvergus. Nuo 
šio laiko vaikai privalo susu 
rinkti ketvergais į Sokolų 
svetainę; 190 Grand st, 7 
vai. vakare.

Geistina būtų, kad ko- 
Uaugiausia vaikų susirinktų.

<- ' - -- Komisija.

5 d. balandžio^ po Nr. 93 
Grand str., bus susirinki
mas Lietuvių Labo .Ben
drovės. Visi nariai ir pašali
niai malonėkte atsilankyti, 
nes turime labai daug svar
bių dalykų, kuriuos būtinai 
reikės apsvarstyti.

Sekrt. G Kudirka.

14 d. balandžio bus bertai- 
ninis susirinkimas Lietuvių 
Amerikos Ukėsų Kliubo sa
vo kambariuose, 803 Driggs 
avė Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kiekvienas narys priva-

• lo būtinai atsilankyti ir už- 
' simokėti mokestis, kad pas

kui neliktų suspenduotas.
Sekrt. J J. Sadauskas.

99 So. 4th St.,
Brooklyn, N Y.

LAISVE
~?s»

MILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekviėnam; gal but turite kokį 
w K'X A M A W g > i^adimą dėl užpatentavimo, gal norite’”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti,
I I J /ųk I B I /*/■ I f ii’ kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu-
B X J ‘B^. (ą. n B 1 Y M Me viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offices: 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. it

GV - 403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

14 d. balandžio, Tautiš
kam Name, bus koncertas ir

LSS. 59 kuopos draugams.
Subatoj, 7 d. balandžio, 

bus susirinkimas LSS. 59 
kuopos. Visi kuopos nariai 
būtinai atsilankykite ir nau
ju atsiveskite.

D. P Pilka.

4 d. balandžio Central 
Brooklyne buvo prakalbos 
LSS. 83 kuopos. Kalbėjo J. 
Jukelis ir L Pruseika. Žmo
nių susirinko gana daug. 
Kalbėtojai savo užduotis 
atliko gana gerai ir publi
ka likosi pilnai užganėdinta. 
Aukų f Rusijos revoliucijos 
parėmimui surinkta $17.50.

Reporteris.

28 d. kovo buvo prakal
bos Maspeth, N Y., kurias 
parengė LSS. 19 kuopa. 
Kalbėjo J Jukelis, Žmonių 
susirinko nemažai. Kalbėto
jas nurodė dabartinį karės 
pavojų, kuris gręsia šiai ša
liai ir pasakojo apie Rusi
jos revoliuciją. Publika li
kosi pilnai užganėdinta. Vis
kas pavyko labai puikiai.

Vietinis.

TEATRAS IR BALIUS 
Newarke.

LMPSA. 10 kuopa rengia 
puikų vakarą 14 d. balan
džio (April) 1917, lietuvių 
svetainėj 180-2 New York' 
avė., Newark, N J. ;

Bus sulošta labai puikus 
veikalas “JONO ŠIRDIS”. !

Pradžia 7 vai. vakare. Į- 
žanga 25 c. ir 35 c.

Nei vienas nepraleiskite 
to perstatymo.

Komitetas.

Pajieškau draugo Palionaro Raba- 
šausko, Kauno gub, Panevėžio pav. 
Mielašių kaimo; girdėjau, kad gy
vena Argentinoj. Meldžiu atsišau
kti, arba žinantieji praneškit, G G 
Stein, P O ‘Box 554 Aberdeen, 
Wash.

Pajieškau draugo Petro Gailiuno, 
Kauno gub. ir pavieto, Raudonės 
kaimo. Turiu svarbų reikalą, ma
lonės atsišaukti. St. Jonaitis, P O, 
Verona, Pa.

DIDELĖ PROGA UKVATNINKA MS.
Mes tveriame kompaniją uždėti 

kriaučių šapą, taigi kas norite prisi
dėti prie musų malonėkit atsilankyti 
j susirinkimą, kuris atsibus Utar- 
ninke, 10 April, 1917, 7:30 vai. vaka
re, Gvazdiko svetainėj, po Nr, 44 U- 
nion Ave., Brooklyn, N Y, 

KOMITETAS.

KAS ŽINOT?
Meldžiu pranešti man kur gyvena 

Jurgis Banis, Apie 3 metai atgal gy
veno. ant Main st, Ansonia, Conn. 
Turiu svarbų reikalą A Dakat, 

183 Roebling st, Brooklyn, N Y.

Išsirandavoja fornič kam
barys. Gera vieta. Atsi
šaukit po Nr. 573 Lori
mer st. kampas Metropo
litan avė, ant 2 lubų. Bro-

PARSIDUODA FARM A.
Nors nelabai norėčiau parduoti, bet 

kadangi sergu, tai priverstas esu 
parduoti labai gerą farmą. Gera že
mė, geroj vietoj, stuba prie upės, v- 
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,
R 2, Box 83, New Lisbon, Wis. 
2’.—29

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

Reikalinga kiekvienom darbininkui 
perskaity

DARBO ŽM0N1IT ISTORIJA
ParašeJ. Berlin. Verte Barabošius

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 fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Reikalaukit šiuo adresu:
183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y.

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ.

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

reumatizmo, paralyžiaus, nerviškumo, kepenų ar 
inkstų negerumo, nesuvirinimo, galvos skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly, 

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

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. 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 kiekvieną naktį 

per 60 dienų. Tuomet, 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neėsi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą iš 
pactos.

Adresuok: A P OWENS.
Dept, 42—E, 
190 QUINCY ST,

BROOKLYN, N Y,

jeigu visiškai išgydytas,

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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- 
są.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

Tel. Green point 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos kleeoa CAFE.
Geriausi Giryaaai.

Taipgi nuteikiu rodą Ti«oki*e- 
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

V DOBRO VOLSKIS.
S 7.7 Graham A v a. 

cor. Skilman »▼. Brooklyn, N Y.

i

LABAI PASEKMINGOS 
PRAKALBOS.

Apie 500 žmonių susirinko 
pereito nedėldienio vakarą į 
New Plaza Hall. Tenais, 19 
kuopos. LSS. pakvietimų,kai 
bėjo S. Michelsonas, “Kelei
vio” red., F Bagočius, žino
mas visuomenės veikėjas, ir 
J Šukys. Kadangi drg. J Šu
kio prakalba nusitęsė pusėti
nai vėlai, tai jo daugelis, dė
lei vėlybo laiko, neklausė, 
bet pirmų dviejų kalbėto
ju prakalbos publikai labai 
patiko. Buvo jose ir rimtu
mo ir juokų.

Brooklyniečiai ilgai neuž
mirš abiejų Bostono kalbė
tojų. Aukų revoliucijai su
mesta $36.00, Aukas reikėjo 
rinkt po pirmai prakalbai, 
butų išėję geriau. Už įžan
gų padaryta suvirs $40.00.

-Buvo Retikevičiaus muzi
ka ir aidiečių dainos. -

Reporteris.

DENTISTAS
Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

nešioja
MANHATTAN HATS
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 kainą, kiti 
krautuvininkai kelia kainas.

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

Mes kviečiame atsilankyti ir apžiūrėti musų ta- 
vorą ir bile katrą vieną krautuvių

MANHATTAN HAT STORES
230 Grand st. arba 479 Grand st. Brooklyn, N. Y.

$1.00 ANT 
savaites

Gvarantuota ant 20 meti
Uždėjimą* kepuraitės 22 k. ... $••••

Užplombavimaa 60 c. ir aagiilM* 
išvalymas ..............................
Nžplombavimaa aakaa ........

Skaudanti dantį duok litrą 
ryta, • vakar* apžiūrėt

Sanitary Dental Parlor
307

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto

PAJIEŠKOJIMAI.
—A______ r

Pajieškau Jono Želeniako, Suvalkų 
gub. Seniau gyveno Jersey City, 
N J; kas žinot ar jis gyvas, ar 
miręs, malonėkite man pranešti,nes 
turiu svarbų reikalą. M Skučienė, 
199 Warren St. Jersey City, N J.

27-28

SUČEDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie- 
kams mano moderniškame ofise 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE €0.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ave’s.
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN. * T

* Telephone 596 Greenpelnt.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies Ir 
Plaučių ligų.

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet

UŽTRYNIMAI, KARPOS, NUOSPAUDOS.
išnyksta prieš jūsų akis. Mesk šalin taip vadinamas 

užtrynimų (komų) gyduoles Siųsk 50 c. markėmis ar 
money orderiu už OWENS‘0 DEGINANTĮ PAIŠIUKĄ, 
kurį apmokėtu siuntimu su grįžtančia paČta apturėsite. 
Nėra laukimo, nėra neužganėdinimų. Jei jis negelbės arba 
jūs neesate pilnai užganėdinti, sugrąžinkite paišiuką tuo- 
jaus, ir aš tą-pat dieną sugrąžinsiu jūsų 50 c. Reikalauju 
agentų. . presuok: A P OWENS, Dept, 42—A,

190 QUINCY St, BROOKLYN, N Y.
K. Hensas

CAFH IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist

Tai yra geriausia vieta
K. HENSAS

€9 Gold SL,
BROOKLYN M. ».

Telephone: Main 7528.

visai dykai.

188 Roebling St., Brooklyn, N.Y.
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Užrašydami “Laisvę”

DR. I.Ą. LEVITT
EURGEO^r DENTISTAS

Skavaaaą Mantą snatabdan 
antayk. Ištrenkia ha Jekfe 
ckaasjne. Paklanskit*, kna 
paa anane dantis tai at

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

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Amer. laikraščiams į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

Kas turi savo gipsinių ir draugų Ru
sijoj, padarykit jiem dovaną,

Moksliškas,

Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 
žodžių.

Laisvas” prenumerata Rusijoj me 
tams — $3.50; pusmečiui— $1.75.

Pasekmingas gydymas augti plaukai. Mes jumss prisiusime 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii,

Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo su augščiau minėta iliuostruota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel- 
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybe apie Plaukus” 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo- 
iškaščiala. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, eunaikl- 
»a plaĮskanas, niežėjimą Ir pradeda

knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Box 
545, Union, N. Y.

KUPONAS.
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
Čionai rasite 10 c, kurie padės pa- 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prislųskite. Taip 
gi prisiunčiu $1.00 už kuri meldžiu 
prisiųst Calvacura Nr. 1 Ir augščiau 
minėtą knygutę. (Iškirpta įdėk šitą 
kuponą). J y

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

gaus knygų už 50 c.

K. LUTKAUS

ris
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
dą” $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 
meti} 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. c

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Nusipirk
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
štepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu. Toji mostis išima plėtmua 

raudonus, juodus arba Šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veidtu 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigu* 
galit siųst ir stampomfa (7)

J. RIMKUS
P. O, Box 36,




