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VĖL KVIEČIA Į RUSIJĄ.
V. Kapsuko vardu atėjo 

nauja telegrama iš Petro
grado. Jos turinys sekantis: 
“V. Kapsuko,Pruseikos, Gri
gaičio buvimas Petrapily j 
būtinai reikalingas.”

AR TUOJAUS BUS ĮVES
TAS PRIVERSTINAS KA- 

REIVIAVIMAS?
'Daugelis mano, kad Suv.. 

Valstijose jau tuojaus bus 
įvestas priverstinas karei
viavimas. Veikiausia, dar ne 
tuojau. Wilsonas pasakė,kad 
iš pradžių bus stengiamasi 
pritraukt į laivyną ir armi
ją kuodaugiausia liuosno- 
riu.

KARDINOLAS GIBBONS 
LIEPIA SAVIŠKIAMS 

KARIAUTI.
' Baltimore, Md. 6 d. —ba

landžio. — Kardinolas Gib
bons šaukia visus savo vier- 
mus katalikus-piliečius imti 
ginklą ir ginti savo šalies 
garbę. Jis pasakė, kad kie- 

' Uvieno šios šalies piliečio 
. "pareiga šventai pildyti kon

greso ir prezidento Wilsono 
paliepimus, būti ištikimais 
ir kariauti su savo priešais.

Taip kalba Kristaus įpė
dinis. Bet nenuostabu, nes 
jis taip kalbėjo Didėjoj Pėt- 
nyčioj, kuomet Kristų palai
dojo.

DEGINA PAVEIKSLUS.
Boston, Mass. — Massa

chusetts technologijos insti
tuto studentai sudegino pa
veikslą senatoriaus La Fol- 
letto, kuris balsavo prieš ka-

VISIEMS RUPI KĄ PASA
KYS MEXIKA.

Kokia bus pažiūra Mexi- 
3<os valdžios į karę tarpe 
Vokietijos ir Amerikos — 
niekam dar nėra žinoma, o 
tatai labai rūpi Washingto- 

%no valdžiai. Jau seniau ėjo 
šneka, kad Mexikos pajūry 
vokiečių submarinos turė
siančios sau užeigos vietą.

Washingtone labai susirū
pinę tuom, kad iš Mexikos 
visai nėra žinių. Eina gan
das, kad generolo Carranzos 
valdžia esanti nuversta, bet 
ta žinia dar nepasitvirtino.

Tūli spėja, kad Mexika 
cis prieš Suvienytas Valsti
jas, nes kaimyniški santi- 
kiai tarpe abiejų šalių nie
kuomet nebuvo pergeriausi.

BALANDŽIO (APRIL) 10, 1917 m. BROOKLYN, N Y.

Konfiskavo vokiečių 
laivus Amerikoj

jiį—-----------------------------
gi uždrausta ką nors rašyti 
arba veikti prieš Suv. Vals
tijų politiką, arba prieš ypa- 
|tas esančias kariškoj arba 
j pilietiškoj tarnystoj . Suv.

PIRMUTINIS KARĖS 
ŽYGIS.

New Yorko, Bostono, Phi- 
ladelphijos ir kituose uosto- 
se federališkos valdžios įsa-: valstijose, Columbijos Dis- 
kymu konfiskuota 87 vokie- t,.ikte ir miestu valdybose 
cių laivai, vertės 130 miho- 
nų dolerių. Iš viso tie laivai 
turi 600.000 tonų įtalpos.

Vokiečių laivų komandos 
niekur nepasipriešino. Vis
kas įvyko ramume. Matro
sus ir aficierius nugabeno į tu, prezidentas Wilsonas 
Ellis Island. | tuojaus pasirašė ir po ant-

Hoboken, N. J., kur buvo ru dekretu, liepiančiu gau- 
daugiausia vokiečių laivų ir dyt vokiečių suokalbininkus, 
matrosų valdžia bijojo riau-Įjau pereitoj subatoj tapo a- 
šių. Pertai visi saliunai ta-Jreštuota 60 tariamųjų ar 
po^ uždaryti. Bet jokių riau- tikrųjų suokalbininkų New 
šių neįvyko.

TEUTONAI NENORI 
TAIKOS.

Misos, Vircau, Šyedt -ir 
Ekau upese kareiviai ir da-

Buvo pasklydęs gandas, bar žvejoja žuvis, ir sugauta 
kad dabar, - pa nuvertimo žuvis įvedama tam tikron 
Mikės nuo sosto, teutonai produktų kariuomenei išda
vei pasiulis taiką. Ypatin- Įvimo knygon;. taigi

Prie “Laisvės” bendroves 
priguli virš 100 draikų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

VII METAS

Didžiojoj Petnyčioj
BUVUSĮ CARĄ SODINS 

KALĖJIMAN.
Kopenhagenas, 6 d. ba

landžio. — Petrograde išei- 
inantis laikraštis ”Dien” pra
neša, kad buvęs caras ir jo 
i pati tuojaus būsią nugabenti 

tonai taikos nenori ir kad nientų matyti, kaip priesi- įsų uzgyre karę. (Apie tai ten uždaryti sykiu su 
pasklydęs gandas apie taikc ninko kariuomenė nubiedni- plačiau rašome šiame “Lais- |kitais" ministeriais. 0^

6 d. balandžio, po pietų, 
l žuvų taigi, didžiojoj petnyčioj, 

gai buvo daug kąlbatna apie'vieton pamažina kitų pro- kada Kristus mirė, prezi- 
“ ■ dentas pasirašė po prokla

macija, apskelbiančia Vo-* 
Dabar Vokietikė' spauda'kiviai kasa ir patįs dirba {kieti jai karę. Senatas ir at-i

oficialiai praneš^ kad teu- [durpes. Iš užgriebtų doku-{stovų namas.dauguma bal-'

Austro-Vengriją; kad pasta- dūktų, 
roji nori atskirai taikytis. Balose ir pelkynuose ka-

’ esąs neteisingas!’ Vienok ta užimtą kraštą ir kiek ran vės” numery, ant antro pus- «iedu dap randasi’ Carskoi 
[pati spauda priduria, kad te- da jame sau naudos

Medžioja vokiečius ut?nai neatsisakytii tartis
apie taiką. .

Bulgarijos pasiuntinys

VI C*/ JCVAA1V/ 0UU. AClj^Akyy. j

Tai vadinas, vokiečių kul-! Vadinasi, nuo 6 d. bal. A-^ 
turos sulaikymas. merikos Suvienytos Valsti-C

Mintaujoj ir Panevėžyje jos yra karės

Šėloj savo kambariuose po 
areštu.

Pasirašęs po kares dekre- Berlyne pasakė,'kad dabar Vokiečiai įtaisė nederančių Vokietijos imperija.
taika priklauso ffe nuo teu- -arklių pjovyklas. Vokiečiai 
tonų'ir talkininkų, bet nuo .taip pat nenumeta ir kelyje 
Rusijos. Pastaroji nuvertė kritusių gyvulių: nuima kai- 
monarchiją, o dabar gali U? taukus, kaulus ir tt

stovyje su

Yorke, Chicago j ir kituose 
miestuose. New Yorke ant 
tų karštų pėdų areštuota 8 
įtariami vokiečiai.

Generąlis prokuroras Su-

AUSTRIJA SUTRAUKĖ
RYŠIUS SU AMERIKA.
Londonas, 8 d. balandžio.

— Iš Austrijos sostapylio'vienytose Valstijose įsakė 
Viennos pranešama, kad A-[Vokietijos pavaldiniams 
merikos ambasadoriui Pen-[klausyti įstatymu ir “laikyt 
field sugrąžinta prašpor- [liežuvį prikandus”, kitaip 
tas. Tuo budu ryšiai tarpe imsią juos kalėjimam 
Austrijos ir Amerikos nu- j -------------
truko. Buvęs ambasadorius KAIZERIS ŽADA - LIUO- 
Penfield išvažiuja namo per 
Šveicariją.

Po Austrijai, veikiausia, 
ir Turkija su Bulgarija su-' 
traukys ryšius su Amerika-'

SYBĘ.
Kaizeris Wilhelmas pasi

sakė stojas už reformas Vo- 
j kieti j o j, kaip tik ateis lai- iaun.y.1 ivoiuo ou nuivi jlixo... ■. . . , . . . Tv. , .. , -i . . * įkas jas įvykinti. Is pradžiųAustrijos ambasadoriui A- v , r -n

merikoje grafui Tarnows- 
kiui,liepta tuojaus grįžti na
mo.

PREZIDENTO WILSONO 
PROKLAMACIJA.

Kaip tik kongresas nubal
savo ’apskelbti Vokietijai 
karę, tuojaus prezidentas 
Wilsonas išleido proklama
ciją, iš kurios čia paduodam 
ištraukas:

1) Išlaukiniam priešui 
(Vokietijos pavaldiniui) už
drausta visur nešiotis re
volverius, šautuvus arba ki
tokius ginklus; uždrausta 
taipgi nešiotis ir laikyti vi
sokią sprogstansią medegą 
arba tokią medegą, iš. ku
rios galima • sprogstančią 
medegą pagaminti.

2) Išlaukiniam priešui už
drausta laikyti arba naudo
tis lekiojančiomis mašino
mis, bestelimo telegrafo ape- 
ratais, signalais ir visokiais 
šifrais.

3) Visas išlaukinių priešų 
turtas, prasižengus prieš 
šiuos įsakymus, bus konfi- 
kuotas.

4) Išlaukiniam priešui už
drausta už pusės mylios pri
siartinti prie fortų, orlaivi-

žadama reformuoti Prūsų 
vadinamą triklesę sistemą, o 
paskui eiti toliau reformų 
keliais.

Laikraščiai giria kaizerį 
už liberališkumą.
Pažiūrėsim, kas iš to visko 

išeis.

Pasauliui gręsia 
badas.

Rymas. — Tarptautinio 
žemdirbystės instituto vedė
jai apskaitė, kad šiais me
tais pasaulio laukų derlius 
bus daug mažesnis, negu 
reikia žmonijai išsimaitinti. 
Išviso truks 130 milionų bu
šelių kviečių, rugių, 
miežių ir tt.

Padėjimas išrodo 
daug-blogesnis, negu 
pereitą pavasarį.

Amerikos atstovas
institute, p. Lubin praneša, 
apie tai į Washintoną ir 
sako, kad Amerika turi į- 
tempt visas spėkas ir augint 
kuodaugiausia maisto daly
ku, v

avižų,

TIES AMERIKA PASIRO
DĖ VOKIEČIŲ KARĖS 

LAIVAS.
Newport, R. L — Vokie-.^.v..... ------------------------

čių karės laivas pasirodė A- Įnių stočių, kariškų sandėlių,
Apie tai liogerių, kariškų laivų, uos

tų, amunicijos dirbtuvių ir
merikos pajūry.
oficialiai pranešama.

'Prekinių laivų kapitonam visų kitų dirbtuvių, kuriose 
duota persergėjimas būti at- bus dirbama kokią nors 
marelėms. karei reikalingi daiktai.

Kolektorius W. Wallcott 
iš Newporto praneša,

5) Išlaukiniam priešui už 
kad drausta spausdinti iš išlei

AREŠTAVO FREILINĄ 
VIRUBOVĄ.

Petrogradas, 6 d. balan
džio. — Valdžia paliepė su-. 
areštuoti freiliną Virubovą, 
artimiausia Rasputino ”san- 

p-q orattaq į darbininkę”. Pirmiaus Ras-
1 1 ALGAS. {putinas ir Virubovą gyveno 

Amerikoj daug yra tokių caro palociuose ir darė 
žmonių, kurie prieš karę, kol “stebuklus”. Dabar jfnūga- 
dar jos nebuvo, priešinosi benta Į Petro ir Povilo tvir- 
jai, vadino karę didžiausia tovę ir pasodinta sykiu su 
klaida, nohsynsu prasižengi-{buvusio karės ministerio Su- 
mu, o dabar kada karė kilo, chomlinovo pačia, 
jau jie už karę, jau rašosi . -------------
kariumenėn. Vadinasi tai, BUVĘS CARAS MALDAU- 
ką seniau rokavo blogiau-'

Kristus mirė už žmoniją... 
Kas ir už ką mirs dabar?

Europos kariaujančias šalis1 Kareiviams įsakyta rinkti KARĖS PRIEŠAS — KA-
privesti ir prie taikos, ku
rios visi taip trokšta.

Lietuvoj Kurše.

'kaulus ir už atlyginimą pri
statyti Mintaujon ir Pane
vėžin, iš kur šitie kaulai ga
benama fabrikuosna, sun- 
kiančiuosna iš jų taukus. 
Taipat kareiviai renka 
dilgelių stiebelius ir gabena 
tam tikron vieton už gerą .. 
atlyginimą, iš kurių daroma 
audiniai. Renka taipat senas 
korkes ir senus suplyšusius

“Rygos Garsas” rašo:
Paskutiniuse mūšiuose 

pas Rygą rasta vokiečių ar
mijoj dokumentų, liudijan- 
čių jų armijos vidujinį stovį n-senus supiysusius - darb daba[, r0 
y,__brezentinius maišiukus. Vir-> . r>................................................ .  1 - -

ves kur gahma, įsakyta pa- w. B n wilsono ex.mini 
keisti retežiais.* Vokiečiai - - ... -
visa labai taupo, ypatingai 'n5n ’ 
ivelosipedų gumijas. Iki šiol

esą dalinama kortelėm^ ku-'Pri? velosipe^ būdavo sku- 
rios duodama visam ketvir-' \ines , Jęam yaKe‘ 
ta daliui metų. . - •

Kariuomenė nuolat kilnu- flau£ velosjpedų yra ir
įjama iš vienos vietos kiton 
[suvalgo produktus, o gyven
tojams beveik nieko nebelie
ka. A

žemių fronte.
Lietuvoj ir Kuršę jau se-

produktų. Visai Lietuvai ir 
Kuršui maisto produktai jau

ta daliui metų dus pataisyti^ tečiau dabar 
be 

tų tarbelių, nes stinga me
džiagos Jau ir alaus nebe 
tiek daug duodama karei-

JA PINIGŲ.
Buvęs caras Mikė, stip-

Buvęs karės priešas .riausias, galingiausias Rusi- 
jos valdonas ir turtingiau
sias žmogus, dabar labai su
sirūpinęs, nes sėdi po areš
tu be kapeikėlės. Jis pada
vė Valstybės Dūmai prašy
mą, kad pastaroji paskirtų 
jo šeimynai pinigų nusipir
kimui duonelės ir pienelio.

Ką Dūma pasakys ir ar 
paskirs pinigų, dar nežinia.

steris, jau rašosi kariume- 
nen,

| Tai liogika buržuazinio 
pacifizmo.

MESOPOTAMIJOJ 
VIENIJO RUSAI 

BRITAIS.
Mesopotamijoj rusų Į1’.Bet jeigu ir paskirs, tai vis

SUSI- 
su

Z viams kai ankščiau. Manhei- britu kariumeng susivieniio1 • i- I ! -l p ' 
Kortelė duodama taip pat ! e ^am ^ikia fabriką,lįr jabar norį apSUpti tur- inju ninien - - - - 
kareiviams, kurių neturi i aui visokius . niekniekius kus< Rusanis pavyko užimti miau eikv<ir kareiviams, kuriu neturi i 

teisės kitiems perleisti.
Arkliai, kur jau

visiškai kariuomenėn, gabe-

perdirba į karui reikalingus! c
nedera dūktus, o tokių niekniekių rigjna. Vakariniame fronte 

...... .......  , ■ i visame Kurse prirenkama brįtaį taipgi užėmė du mie- 
nama pjovyklosna Rokiškiu, i c^ai c^au8’ 11’.^aJ?ena^a ^an 
Panevėžin, Mintaujon, Lie- 
pojon ir Tilžėn.

Kritusių gyvulių liepiama 
išimti taukus ir pranešti vy
riausiajam arm. štabui, kurs 
nuskiria šituos taukus tam 
(tikron dirbtuvėn dėlei išdir 
bimo įvairių riebalų.

Vasarą kareiviai sėjo-dir-
bo laikus ir patys sudorojo ____ ____
javus ir nusikasė bulbes. (negali atsilaikyti.

Manhei- 
me yra “Centralinė valdyba 
Ikaro mantos” ir “Akcijinė 
bendrovė karo pramonės.”

RUSAI MUŠA TURKUS.
Rusijos karės ministerija 

oficialiai pranešė, kad Už- 
kaukazy rusams gerai seka
si, jie eina pirmyn ir turkai

du miestu Kanikiną ir Kaš-

[, kaip kad pir
miau eikvojo.

PALAIDOJO REVOLIUCI
JOS AUKAS.

Petrograd. — Marso lau
kuose palaidota revoliucijos 

BRAZILIJA IR KUBA IR aukos. Iškasta vienas milži
niškas kapas ir nuleidžiant 
ja n kiekvieną grabą, saliu
tavo iš švento Petro ir Povi
lo tvirtovės.

stu.

GI KARIAUS.
Kubos prezidentas Meno- 

col kreipėsi į Kubos kongre
są, negindamas apskelbti ka
rę Vokietijai. Tai ir Kuba 
rengiasi karėn.

Brazilija, turbūt, taip 
pat tuojaus stos karėn.

dabar 
išrodė

tame

VOKIEČIAI PAĖMĖ 9,500 
RUSŲ NELAISVĖN.

Berlynas, 6 d. balandžio. 
— Vokiečių karės ministeri
ja oficialiai paskelbė, kad 
palei upę Stokhod buvo 
smarkus mūšiai ir vokie-
čiams pavyko paimti nelais
vėn 9.500 kareivių ir 130 a- 
ficierįų. Sykiu su nelais- 
viais paimta 15 kanuolių ir 
150 kūlkameeių. . . Italijos fronte

KUNIGAS PRIPAŽINTAS' 
ŽMOGŽUDŽIU.

Maine valstijoj, Dovero 
mieste, 26 kovo p r išalkintų
jų teisėjų suloas išnešė nuo
sprendį byloje kunigo Wilis 
M. iš Milo, Me., pripažįstan
tį kunigą užmušėju'George 
Herberto, kuris likosi nužu
dytas 13 d. kovo 1916 me
tu Schoodic ežero pakraš
tyj. Radus užmuštą Her
bertą valstijinė valdyba pri
pažino, kad nužud^tasai mi
rė po sunkios kovos su prie
šininku. Pripažinta, kad 
žmogžudystė papildyta dėl a. 
piplėšimo. Vėliaus areš
tuota kunigas Willis M, ku
ris sakęs matęs, kaip tūlas 
vyras del apsigynimo kirto 
Herbertui galvon ir užmu
šė. Iš tyrinėjimo pasirodė, 
kad tuo vyru buvo pats ku
nigėlis. Prisaikintieji teisė
jai išklausę viso nagrinėji- 

*. mo išnešė nuosprendį apkal
tinantį kunigą. *

“Keleivis” ’ į

■■■■■■■

I



LAISVU
X v. ... f>A ■ .bravorų tvirtovė. Juk~alus
dėsi senatoriai ir 50 kongresmanų [ir Milwaukee išgarsino visa- 

.. .vi ime pasaulyj, bet štai dabar
. balsavo pries karę. |Wisconsino sostinė Madison

• ”______ _ 'perėjo į blaivininkų rankas.
4 d. balandžio Suvienytų butą (House of Representa-’ IHinois’o valstija irgi gar- 

Valstijų senatas 82 balsais’tives). - savo bravorais, r
3>rieš 6 paskelbė karę Ger-j Debatai dėlei karės i 
manijai. Kas buvo tie šeši Tęsėsi visą četvergą ir tiktai l^Hraiuti 
drąsus senatoriai, kurie bal-' w* ’ ’ ~ 
savo prieš karę? Juk S. V.1 
senate nėra socialistų.

Jais buvo:
La Follette iš Wisconsin,
Norrris iš Nebraska,
Lane iš Oregon.
Stone iš Missouri,
Verdaman iš Missisippi.
Gronna iš North' Dakota.
Tie. šeši senatoriai nepati-

Po konferencijai.
TZ . . . ' . ..*"77 , A,. ĮVtllllUbV 11CV.. IMJllVTliJV-
Kainųjų oigamzacijų kon-.praktiško darbo vežimą,mes se tankiai pasirodo su pra- 

ferenciją įvykusi 1,-mą d. ba- šiandien butume turėję vie- [kalbom tūlas Staknevičius. 
nn n no nvo, tų pasek-jną gražią rezoliuciją ir dar-.Neseniai tas subjektas sakė

KLERIKALAI APIE TAU 
TININKUS.

Iš New Jersey. Šioj vals
tijoj įvairiose liet., kolionijo-

o betgi landžio, nedavė tų pasek-! v 
ten blaivininkams pasisekė už- mių, kokių buvo laukta. Ir bo pasekmės butų"buvusios’

Klerikalai

“Keleivis” nurodo, kad 
prakalbą Paterson, N J. Pa- liet, klerikalai labai issigan- 
sak ’’Lietuvos” korespon- dę dėl kilusios Rusijoj re-Springfield, Illi- tie, kurie tarėsi esą “laimė- daug didesnės.

n tojais”, ir tie ku- Į Bet.... mes nesame obstrii- į'ento,"staknevičius “pavadi- voliucijos.pėtnyčios naktį, 3 valandoj, nois o sostinę.
prieita prie balsavimo. 3731 Minn^«ntna 
kongresmanai balsavo už taip 
karę, o 50 balsavo prieš. j

Už karę labiausia agita- Įlos valstija eina link blai
vo šie atstovai: Gardner, vybės. z . _
Mann, Ross, Cannon, Leu-. I Senatorius Shėppard, Te- legatų, o baigiant konferen-

Minnesotos didmiestis Du-’rie “neva pralaimėjo i.x.
i pat užkariautas leido konferenciją nuliudu- *

- ■ - " TT’ „ TVT4 I . . t, i • j «i

ap-(kcionistais. Jeigu viena re-’no šliupą bestija, o socialis- 
izoliucija surinko daugiau!^ rupūžėm.”

. “Keleivis” rašo:
“Ligi revoliucijos valdžios 

ižde buvo 5,000,000 rublių.
i blaivininkų. Visa Minneso- siais, pasakysime, net pik- balsu, mes sakome, kad tai patersono'kunigas švag- 'kurie skaitėsi katalikų-baž-

tais veidais.
Konferencijoj buvo 14 de-

didžiumos rezoliucija ir te- gjjg kasnedėl kursto katali- r.yčios savastis ir kas me-
gul ji tokia liekasi. -

l.ėjo Wilsonui, kad Amerika' (socialistas) G. Lunn 
kariauja “vardan žmonišku-’socialistas) Siegel

Trįs jų priguli de- York) Cooper, Briten.

rot, Flood, Hefflin, Hari- xaR> ine®5 Suvienytų Valsti- ciją, apie 9Į valandą vakare, 
son.

Prieš karę: Kitchin (de
mokratų vadas) M. London

(New

Konferencija išrinko Gen
ijų senatan billių, kad viso j (delegatų tebuvo jau tik 9. ttralį kom. revoliucijai remti.
I A mnidlzA-i kiiln n i n rr , vi 4- o 'P,, AA r. r. 4-v. TA.  lt,. .1    „ J. * 1-?: tAmerikoj butų pripažinta 
blaivvbė. v

ZUlb iVclbllcCltil KUlblU iYclLcUl- j ddvdouio 11 rvcvo iitc-

kus prieš tautišką susivieni- tai caro valdžia išmokėda- 
jimą.

Tikime, kad dabar ir “ 
Liet.” redaktorius pamatys, 
ko vertas kunigų liberaliz- tuos pinigus be jokios abejo- 
mas.

Dar apie St. Šimkų. Tūlas da, gali konfiskuoti bažny- 
klerikališkas šlamštas rašo čių žemes ir apdėti bažny- 
apie S. Šitnkų sekančiai:

“Neseni tai laikai, 
kuomet Amerikon atke
liavo “dailininkas” St. 
Šimkuj. Sakėsi esąs at
siųstas šion šalin Lietu- rankas apšvietos darbą ir 
vių Centralio Komiteto uždarys kunigines mokyk- 
Petrograde. Iš pirmojo ]as. Be savo mokyklų kuni- 
su juo pasimatymo, pa-J gaį negalės skiepyti jau- 
sirodė, kad jis nei kiek Loms kartoms fanatizmo, 
nepanašus į “dailinin-’ne^urgS kur fabrikuoti sau 
ką[’. Ot, sau paprastas dalininkų ir anksčiau ąr vė- 

a" liau dings jų įtekmė”.
Kad Rusijoj gali konfis-

vo katalikų kunigams gana 
V. įiebių nuošimčių už tuos pi

nigus. Naujoji gi valdžia
Tą patį reikia pasakyti ir. Daugelis draugų atsisakė į- 
apie pašalinę publiką. Dar'eiti tan komitetam Paga- 
po pietų,pavakare, pašalinių liaus, išrinkta šie drgg„ V 
svečių buvo labai daug, veik Paukštys, B. Švegždžiutė, A 
pilna svetainė. Brooklyno a- žolynas, ir K Petrikienė. 
pygardų draugai buvo labai ( Pereitą' seredą turėjo į- 
užinteresuoti konferencija, -vykti komiteto posėdis, bet... 
Bet juo labiau į vakarą, neįvyko... nesusirinko, 
publika tirpo ir tirpo ir apie! ------------- -
8 9 valandą, tie draugai, Konferencijoj tapo pasek- 

Pasibaigė Rusijoj, tai pra-,kurie po pietų plojo drg. mingai apveikta laikrašti- 
sideda Amerikoje! (Kapsukui vakare nuėjo pa- ninku Sandora, įsigeidus!

; kovą prieš įve- klausyt drgg. Michelsono ir turėti 3 delegatus. Jai duota 
_ —. — . v* 111* 1 I 111* 11 1

nes konfiskuos. Negana to '

Kazokija New 
Yorko valstijoj

mo.
mokratų partijai, 
publikonų.

Mes neturime pilno teksto [tana, balsavo taip pat prieš 
prakalbų, kurias pasakė se-,karę.
ratoriai ir todėl mes turime | Agitacijoj prieš karę la- 
raudoties “Worldo” korės- ,biaušia pasižymėjo ckrr.e 
pondento pranešimais.

Vardaman: Jeigu mokės-'šiaurinės '
‘-.T nnciUonchi nvl Kitchin puikiai pajuokė dimą kazokijos New Yorko Bagočiaus prakalbų ir... plo-'suprast, kad vieno delegato

............  1 ■” į tokiai įstaigai pilnai pakan-
• kalbėti su ka. S Michelsonas veltui nu- 

Jie kalbėjo [daugeliu draugų, klausiant rodinėjo, kad Sandora turi 
organizuotų jų nuomonės apie konferen-įtekmę ant tūkstančių socia-

Visi jie sakėsi lauke lizino simpatizatorių, kad 
! jųjų gražus pasidarbavimas .didesnių vaisių. ’sandorai priklausančius lai-

Bet, tiesa, mes turime, dvi ‘^raščius leidžia didelės ben-]talpina sieksninį 
rezoliucijas,

, Rusijos revoliucija. Abidvi da£°‘ r . _o 
skutinį taikos įkąrą. Priim- atstovas is Buffalo, pasakė: tos rezo]iucijos buvo pagini-’ kas tau dave •

Vienintelė kongreso mo
teriškė J. Rankin, iš Mon

demo
kratų vadovas Kitchen (iš

Karolinos)./ | Didžiausią 
v;ų muAVLujų peusimauovu j lYiicmn puikiai pajuokė dimą kazokijuo jlvuyv 
jie nori karės, be abejonės, tuos, kurie apskelbia karę, valstijon vedė musų draugu jo taip, pat.
cių mokėtoji! pasiklaustų ar

jie nebalsuotų už karę. A.Ybet patįs nekariauja, o siun- assemblymanu šipliakov ir Mums teko 
nebalsuosiu už karę, nes aš.čia kitus kariauti. “Tai pra-įWhitehorne.

»nenoriu paaukuoti milioną stas patriotizmas siųsti ki-varde 750.000 <
kad nuvertus tus kariauti o pačiam lik-(šioj valstijoj darbininkų ir ciją.

ties namie.
Šita šalis buvo paskutinė atneš gražių vaisių-socialis-

kaizerį.
Stone: aš matau, kad kon

gresas pasirengęs įvelti A- didžioji šalis, kuri nekaria- tų agitacijai, 
meriką į Europos sukurį ii^vo ir aš nenoriu paleisti pa- T----  ----
kuomet jūs tai darote aš
manau, kad papildote di
džiausią klaidą Amerikos 
istorijoj. Aš balsuosiu prieš 
tą klaidą ir, jeigu galėčiau 
apsaugoti nuo jos, dieve 
man padėk, aš atiduočiau 
savo gyvastį.

Norris: Šios šalies gyven

Tulas demokratas Mead,

gaidys, jieškąs tik 
van turu.” L

Prieš Centralį Komitetą

čias mokesčiais, kaip ir vi
sas kitas biznio įstaigas.

Bet už vis daugiausia kle
rikalai bijosi, kad nauja 
valdžia gali paimti į savo

Bostono klerikalu laikraštis kl,oti ir kHoštorių
’t-dnina sieksnini strains™ zemes,tai labai galimas dales turime, avi. y ---- .Kupina sieKsmnĮ stiaipsm . Paainafii tnnmpf musu

sveikinančias!dl’’oves’ kurios 1S to pelno ne- pries tautininkų vadovauja-*^ . lasiusul tuomet musų 
mą Centralį Komitetą (Ten kum£aL

Tam šliupas, Karuža, Šalčius,)To Kad kaip, tai dar kunigaiKad kaip, tai dar kunigai 
sunkiose^ kančiose |“viduriniam” priešui reikėjo komiteto atsišaukimai vadi- gali susilaukt to, ko jie su- 

’—t ragus daug ank-'nama judosiškais, jo nusis-’silauke Mexikoj. Sulyg “Tė- 
negu prieita prie klau skundimai vadinama kroko- vynės” pranešimu naujoji 

konstitucija įves Mexikoje

darni karės rezoliuciją, mes “argi galima stebėties, kad c]yįos sunkiose kančiose.! vluurnu 
visą pasaulį paversim į bai- socialistai įgija vis daugiau jjaUg karštų ginčų buvo dėf aP^auzy^ 
senybių ir kraujo vietovę. įtekmės. Jeigu mes ii\ to- rezoiiucį-ju įr mes manomjščiau, ne 
Visos piktosios dvasios busjiaū neužtarsime darbininkų draugam iš “ _

, tai socialistai dar didžiausio darbo, kol jie su- 
parėdkavos kalbas, išsitarį- 
,mus, sentencijas ir išvadas.
[Ką-gi darysi, -reikia kadir 
su žiburiu jieškoti sveiko

paleistos nuo lenciūgų dras- r zil^ a.lii, 
Ryti žmonijos kūną. Didžio- daugiau įtekmės įgaus.” 
ji Britanija kasdien pamina! Ponas Mead teisybę sako, 
po kojų Amerikos teises. Ji Niekas taip neatidaro dar- 

i de-

HCO | . . . . . 1 , Į .... v

Kovos” buslSimo aPie kaip kovot su dilių ašarom.
Nepaisant, betgi to, tūli didžiausių permainų.

tojai nenori karės. Jeigu jų neteisėtu budu sutrukdė mu- tbininkams akių, kaip
di- SP prekybą. Ji pripildė mi- mokratų ir republikonų g^ūdo iT^anffe... Tatiešyt sa- 

būtų n(\m šiaurės jurą ir tik todėl veidmainybė.
būtų pasiklausta, tai 
džiuma gyventojų 
balsavus prieš karę. Už karę^s tos priežasties nežuvo a- 
labiausia stoja finansiniai .merikiečių, kad mes aklai 
interesai ir,laikraščiai. Aš klausėm Britanijos. Sako, 
manau, kad karės 
J.ai uždeda i___________
Vėliavos dolerio ženklą.

La Follette: Šios šalies

PIRMUTINĖ KARĖS 
PASE

ve ir kitus.
Bet plačioji’musų skaity

tojų minia, susipažinusi su

jklerikalais ir tautininkais.
Tiesa, prie to klausimo nei tautininkų vadovai sėbrau- 
neprieita.

Vienas delegatas sulygino
Sandorą ir jos atstovauja
mas minias su... duonkepyk- 
los kostumeriais. Jeigu taip, 
tai duonkepykla lošia daug

ja su klerikalais.
“Jei jos nurodymų“Jei jos nurodymų bus 

^prisilaikoma, tai iš Meksikos 
i bus prašalinta katalikų baž-

KARIUMENe Iš 2 MILIO- nyčia, arba turės kiek keisti 
t savo pamatus, jei norės pa- 

Generalis štabas išdirbo silikti toje valstybėje. Dau- 
plenus, kokiu budu Suv. '£reiis misijų ir jų mokyklų,

savo pamatus, jei norės pa-

svaibesnę lolę, negu sociali- Valstijos gali įgyti milzims-;jęm«jag steigė įvairios prote- 
laikraštis, nes betką armiją susidedančią iš 2 stonų sektos, turės prasiša-stiškas laikraštis,

p - -7- -7 ~ ~ stonu seKtos, turės prasisa-
■arės šalinin-!kad mes turim kariaut su Chicago, III. Bušelis kvie- reZ°J^ !yekt?ega.h5yveid1’ i?1111™? vyrųf Ant Prezide.n“ linti/ arba ir gi iš pamatų
ant Amerikos Vokietija, nes jos submari- čių pašoko jau iki $2.15.

nos paskandino amerikiečių.
Bet juk ir Mexikos 1
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dusi ne vienoje is jų eretis- 0 be laikraščio vistik gali- to Wilsono ir karės minis- perkeisti savo veikimą.Kon-'

užpuoli- gu paprastai buvo taikos lai- klaus, kodėl 
laikraščiai sako, kad reikia kai nužudė nevieną ameri- kais.
stovėt už prezidentą, o as kietį, ot ar mes ėjom

Tai vra dviguba kaina, ne- kP uiinčių, be abejonės, pa- ma.
1 jai pagaminta i 

dvi, o ne viena rezoliucija?
Jeigu pas tulus konferen- ’apie konferenciją, todėl kad nų, o tik abelnus kontūrus. 

; butų buvę'norim kuomažiausia turėt’ 
daugiau noro įsikinkyt į tokių konferencijų.

Ar profesorius Wilsonas
" V/ V vx V* * * V * •'i Vz w | • • -j

manau, kad žmonių atstovai r^aut? Kodėl mes neužmir- pamislijo apie tai, keno maš- cijos draugus
turi klausyt savo sąžinės 
balso ir prisiegos. Aš gavau 
r.pie 20.000 laiškų ir telegra
mų iš įvairių Amerikos kra
štų ir 85% tų laiškų ir tele
gramų stoja už taiką. Tie, 
kurie dabar randasi tran
šėjose, tie neturi, kas iš
reikštų jų reikalus, neturi 
savo spaudos, bet kuomet
nors ateis ir jųjų diena.
Kuomet karė įvyks, atsimin
kite, kad ant žmonių užguls 
naujų mokesčių’našta. Ame
rikai prisidėjus prie karės, 
ji ilgai nusitęs, nes mes pri
sidedam prie Pranei jos ir 
Britanijos, amžinų priešų 
vokiečių tautos. Suvienytos 
Valstijos dabar jau yra vie
nas iš talkininkų. Jeigu šitas 
klausimas butų balsuojamas 
S. V. žmonių, tai iš dešim
ties ,tiktai vienas stotų už 
karę. Britanija pati pirmu
tinė pradėjo nemielaširdin- 
gą karę ant juros, sulaužy
dama Londono sutartį. Ko 
clėl Amerika neprotestavo 
prieš Britanijos minų blo 
hadą? 1‘

Kiti du senatorių Lane ir 
Oronna nieko nesakė.

štam savo teisių ginčuose su na bus pilna, o keno pilvas 
Vokietija, kaip mes užmir- tuščias?
štam jas ginčuose su Angli-!/ Ką ponas Wilsonas daro, 
ja?.” kad duot duonos žmonėm?

Socialistas Meyer London1 Mes kalbame apie kazoki- 
pasake irgi gana gerą pra- ją. New Yorko valstijos le- 
kalbą už taiką. Jisai nurodė, gislatura ir New Yorko 
kad Europos parlamentai miesto majoras pasiuntė 
neturėjo teisės balsuoti ka- Rusijos durnai pasveikinimo 
rėš klausimą. Amerikos par- telegramos, - ' džiaugdamies, 
lamentas turi teisę, tai tegul kad Rusijoj pasibaigė ka- 
jisai parodo pavyzdį visam zokų tvarka ir nušvito lais- 
pasauliui. Prezidentas Wil-[vės saulutė.

Chicagos socialistų 
laimėjimas.

terio Bakerio rankų sudėta stitucija pripažįsta pilie- 
visi pienai. Laikraščiam ne-'^įa ns teisę išpažinti by ti- 

|kc;imą, beto religijinės ap- 
• eigos yra taip suvaržomos 

lą armiją manoma suda- ‘valdininku kontrole, kad tos 
lyti bėgyje dviejų metų. Jon ]aisvės beveik ir nėra.
visųpirmiausia trauks jau- Įvairių kongregacijų kuni- 

cialistu_ drg. K Gugis ir P. r^obus tarpe lp-21 metų, 'gai turi būti laikomi tam
Galskis.Tuodu kandidatu Kiekvieno kyeivio reikalai tįkros profesijos žmonėmis, 
no nevien Chicagos žmonės. .bus. aPruPintl visikai taip, _ ir valstijų jstatymdavy- 
Mes dar nežinom, kaip juod- k?d. J,al? ne.aPeitų seimym- stė turės nustatyti skaičių

Mes nenorim daug rašyti valia garsint visų smulkme-*
4 <-> 4-z-kzlTil kori nu n f i Ir ahnlnnc l/nrifiiinic *

bus aprūpinti visiškai taip,1— jr valstijų jstatymdavy-

niai dalykai.

373 ,UŽ KARĘ, 50 — 
PRIEŠ.

'3 d. balandžio musų drau
gai Chicagoj išrinko tris 
savo žmones į miesto aldėr- 
manų tarybą. Ligišiol 

Tain Rnsiioi tur6j° Wboje tik .... . . .laip’ K"SJ0-J|VO atstovu, kuriuodu
sonas non įvedimo privers- prasideda naujoji . gadyne, loš’. ]abai gvarbia
tino kareiviavimo ir tas pa- nes laisves reikalais ten ru-‘ , 
rodo, jog jisai žino, kad di-'pinasi darbo žmonės, o ne ( '
džiuma amerikiečių nenori tokie padarai, kaip Mitchell 
šios karės. Jeigu didžiuma ir į jį panašus. Užtat 
amerkiečių stotų už karę,tai rikon veržte veržiasi 
juk nereikėtų prievarta im-tkija. 
ti kareivius, kadangi užtek
tų liuosanorių. Atsiminkime' atstovų bute 81 balsu 
karę su Ispanija, kuomet į 60 balsų priimta billius, su- 
šešias savaites atsirado 225.- lyg kurio šioj šalyj įveda- 
000 liuosnorių. Ima kazokija, arba taip va-

Kongresmanas Britten iš dinami konstebliai, tai yra 
IHinois’o įnešė, kad be kon-[valstijinė policija. Užlaiko- 
greso leidimo Amerika ne- mi valstijos pinigais, kons- 
galėtų pasiųst kariumenės tėbliai “darys tvarką” ten, 
Europon. Visgi, tai buvo iš-^ur kils kova darbo su ka- 
mintingas sumanymas, bet pitalu. Pennsylvanijos vals- 
didžiuma kongresmanų at-'...................
metė jį.

Štai, 4 d. balandžio,

BLAIVYBE ateina.

jie
du sa-

vi-

kunigų, reikalingų kongre- 
'gacijai. Meksikos kunigais 

Kuomet pereitą lapkritį gali būti Meksikos piliečiai, 
. rinkosi gimę Meksikoje. Kunigai ne- 

kad sau prezidentą, demokratai turi tiesos (privačiuose ar 
Lietu- '/r .PI pasekėjai šaukte šaukė, viešuose \ susirinkimuose) 

t Mek-

vieni pasisekė, bet mes jau 
žinom vieną labai įdomų da
lyką: tautininkų “Lietuva” 
atsisakė agituot i 
lietuvius, tiktai todėl, 
juodu socialistu; O ’'Lietu- /1 J«J paėjai saunc, viešuose \ susiriiiKi
vos redaktorius esąs republi peikia rinkti Wilsona, kritikuoti pamatinių

1 aukso sįkos įstatymų ir Meksikos
apsaugojo va]f|gjos. taįp pat jie netu

ri e kept us out of war! teisės balsuoti, ne jung- 
Tai buvo tie magiški 
džiai, kurie padarė Wilsona lais.

Norint pastatyti bažnyčią, 
[reikia gauti gubernatoriaus 
pavelyjimas; prie kiekvienos 
bažnyčios turi būti tam tik
ras prižiūrėtojas, kurs pri
dabotų, kad įstatymai sulig 
religijinės disciplinos būtų 
pildomi, ir kurs atsakytų už 
jų nepildymą.

*
Mokinimas yra suteikia

mas veltui... Joki religijinė 
organizacija, joks jokios ti
kybos kunigas negali stei
gti nė užlaikyt mokyklų pra
diniam mokinimui. Privati
nės mokyklos gali būti stei- 

Tai vadinasi, “darbo dir- tiktai, po valdžios

už tuodu Suvienytos Valst.
•11

konas. Negana to. ’’Lietu- nes Rsai buvo tuo 
va” netik nepaagitavo už są- :^m°gum, kuris 
vo tautos žmones, bet nei- Ameriką nuo karės, 
dėjo net juodviejų vardų į> . . -
“gerų kandidatų sąrašą.”

Dabar bent mes jau žino-i . .
sime sykį ant visados, kad P°pulerlu. Vakarinių valsti- 
tos tautininkų šnekos, jog J P* f armėnai ir taikos trok- 
reikia remti saviškius, ne_,stancios moterys urmu bal- 
vertos nei išėsto kiaušinio. ,sava az taikos apaštalą , 
’’Lietuvos” redaktoriui daug „rn°njl 
mielesnis svetimos tautos 
republikonas, negu saviškis 
socialistas.

Šitas precedentas nebus 
užmirštas lietuvių socialis
tų. Iš jo bus padaryta dera
mos išvados.

' "L Drg. Kennedy, kaip buvo 
Ame- taip ip pasiliks aldermanu, 
kazo- nors pi'.ieš jį vedė aršiausią 

agitaciją tokie galingi kapi- 
talistiy dienraščiai, kaip 
’’Tribune” ir “Herald”. 
Kennedy gavo savo distrik- 
te daugiau balsų, negu bent 
vienas naujai išrinktas al- 
dermanas. Mes nežinom dar 
pavardžių kitų dviejų socia
listų, bet, kaip patiriame iš 
korespondencijos, tilpusios 
”N. Y. Evening Post”, tai y- 
ra sumanus vyrai.

Chicagos rinkimai turi 
nevien vietinės svarbos. Pa
triotizmo klausimas lošė 
svarbią rolę tuose rinkimuo
se ir tie, kurie balsavo už 
socialistų kandidatus, sykiu 
balsavo už taiką.

Šiuose rinkimuose, kaip 
škaitėme “Naujienose”,kan
didatais į aldermanus buvo 
įstatyta ir du lietuviu so-

prieš

tijoj jau 12 metų, kaip eg
zistuoja kazokija ir žmonės 
ištolo lenkiasi tu sutvėrimų.

Demokratų atstovas A- 
hern, kalbėdamas prieš kon
steblių instituto įvedimų sa- 

i kazokai
Šiomis dienomis blaivinin-';---- -c -- ---------

kams pasisekė užkariauti kė, kad Rusijos 
tris didelius miestus -—Du-Į daug ko galėtų, pasimokinti 
)uth',. Madison ir Spring- nuo Pennsylvanijos konstėb-

Įlių, kurie savo žvėriškumu

Kuomet senatas didele 
halsų dauguma balsavo už 
karę, klausimas likosi per- field. 
keltas į žemutinį kongreso Wisconsino valstija tai jgijo bjauriausią reputaciją

zo-,

O Wilsonas, patekęs prezi
dento ofisan ant antro ter
mino, jau * kitu keliu nuėjo.

Aš dar kartą persitikri
nau, kad sąlygos ties Michi- 
gano ežeru išties visai kito
kios, negu ^Brooklyne, Bos
tone ar Philadelphijoj. Kuo
met tuose miestuose revoliu
cijai remt sulinkta jau arti

ties į lyga politiškais tiks-

•Kairiųjų organizacijų kon 
ferencijos tikslu buvo suar- 
tint kairiąsiasdraugi  j as $1.000.— Chicagoj buvo tik.1 
bendrame darbe prieš au-Į vienos prakalbos ir surinkta 
gančią priešų įtekmę. Bet bene $25.00.
apie tai nebuvo laiko nei už-1
simint. Jieškota tik kelio į bimas, o ne šnekų šriekėji- Priežiūra.
Petrogradą ię, kaip sako, mas 
surasta net du keliu.

Vienuolynai Meksikoje vi 
a JT čiru Viru. Įsai panaikinami.
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LAISva

ŠMOČIUKAI

Švenčioniškis

MUSŲ MIRUSIEJI

kad

Telephone ivou ureenpoint.

* * * * *

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

pai

GEO LASKEVTČIĄ

WATERBURY, CONN.Kadangi pinigai,
Ašara

TARPE LAIKRAŠČIŲ IR 
LAIKRAŠTININKŲ.

ra geri žmones, bet jie 
užmiršta, kad ne visur ir ne 
visuomet konspiracijos tin-

Aš nekenčiu socialpatrio- 
tų, bet kuomet jų jieško 
ten, kur jų nėra, darosi pu
sėtinai pikta, at

(II gadynė). Žemdirbystės gadynėj pradėjo plė
totis pačių pirkimas ir mes susiduriame su naujais į- 
pročiais ir palinkimais. Vienok atsiradimas įpročių 
pačias pirkti, yra labai senas. . Juk ir apsivedimas už 
dovanas veik tą patį reiškia, ką ir pirkimas pačių, o 
juk šis įprotis labai senas.
k žemdirbystes gadynėj pradėjo .atsirasti amatnin*

tėvo, bet motinos pavardę
teisių” gadynei, atsirado apsivedimas
y., vyrai pradėjo pirkti sau pačias ir yėl atgavo pir
mąsias savo teises. Suprantama, ilgą laiką ėjo kova 
tarpe moterų ir vyrų už minėjas teises, vienok moterįs 
likosi nepergąlėtos.

tdrėdavo išsižadėti savo 
dabar

MARGOS 
MINTIS

Yčo-Laukaičio dovana ca
rui nuėjo ant šuns uodegos, 
o gautoji dovana —medalis 
‘‘na pamiat” — perniek.*****

Taigi, nors sykį Joshua 
Wanhope nuo “N Y. Call” 
redaktorystės pavarytas. Jo 
vietą užpildo d r g. Charles 
W; Ervin, kairysis socialis
tas. (? Red.) *****

“Štiku nuduriau vokietį, 
bet pats nepasijutau, kaip 
kritau”. — “Darbininkas”.

Katalike, penktas prisa
kymas sako: Neužmušk!*****

Iš grynosios literatūros 
veikalų paminėtina tik vil
niškės Strazdų* spaustuvės 
1916 m. išleista Lazdynų Pe
lėdos raštų pirmoji knyga. 
Lietuviu laikraščiu 1916 m. 
ėjo Kaune “Dabartis”, ei
nanti du kartu per savaitę. 
Josios redaktorius yra dak
taras Steputaitis. Po ilges
nes pertraukos pradėjo eiti 
iš Kauno mėnesinis laikraš
tis “Ateitis”, kun. praloto A 
Dambrausko leidžiamas ir 
redaguojamas.

Taip ankštai surištas su 
raštija teatras nekurį laiką 
buvęs be žado, pereitais me
tais vis dėlto ėmė rodyti sa
vo gyvybę. Taip, Vilniuje 
Birželio 26 d. 1916 m. įvyko 
didesnis vaidinimas cirko 
rūme L. D-jos Komiteto nau 
dai. Vaidinta buvo naujas 
veikalas “Šilagėlę”. Be to 
buvo dar Vilniuje mažesnių 
vakaru-vaidinimu.

Nuostabu socialistų prie
šam, kad socialistai revoliu
cijai duoda net po $50. Na, 
o kaip ten su Račkausko 
fondu ? Ar da daugel trūksta 
iki tūkstančio?

Drg. V Kapsuko dovana 
Amerikos lietuviams: karas, 
prancūzas, d. ieškotojai ir t. 
t. Mes tuos žodžius tarda- 
vom: karė, francuzas, drau
gas, jieškotojai ir tt.

*****

Caras paskutinį syk nuo 
sosto tarė savo manifeste: 
“Mes tarnavome dievui, 
šventai Rusijai ir liaudžiai; 
mes buvome ištikimi visiems 
ir busime. Oh, dieve mano!” 
— sušuko caras. Tik tuosyk 
revoliucija suužė ir caro vi
sa galybė ir ištikimybė su
birėjo į dulkes.*****

Pabaigoje kovo mėn. 
francuzai, atakuodami vo
kiečius, suėmė į nelaisvę ke 
letą desėtkų. Tarpe’ nelaisvių 
rado 50 mergų 15-18 m. am
žiaus. Laike Rusų-Japonų 
karės rusai skelbė daugy
bę mergų pagautų kariume-

’Birute” — Birutes arija —30c. 
Vestuvės” — Jaunosios arija 35c. 
Kregždelė” — dueltas — 30e» 

‘Eglė” (žalčių karalienė). Žalčio..
ir Gulbė-Dievaičio duettas —75e.

irgi 
neapsieina be “rye whis
key”. Tas biskutį netinka. 
Reikėtų, kad Škotijos drau
gai jį pagirtų.

*****

uis, tuomet jau užgimė ir “motinų teisės.” Vyras, per
sikeldamas ’į uošvio namus, gyventi ir tapti jo tarnu, 

"'.. j išsižadėti savo pavardes, kaip kad 
mergina, ištekėdama už vyro, išsiža- 

Vadinasi,r visi kūdikiai taipgi pasiskirdavo ne 
Beviešpataujant “motinų 

pirkimas, t.

Meilės Laipsniai 
Jų išsivystyme

kų/žemdirbiai griebėsi gyvulių auginimo ir ėmė tur
tai kilti, tik, suprantama, viskas priklausė ne mote
rims, bet vyrams, nes vyras skaitėsi amatninku, žem
dirbiu ir gyvulių augintoju. Vyras, pasijutęs galingu, 
turinčiu užtektinai turto ir mokančiu kokį nors ama
tą, jau nenori eiti pas kitą tarnauti, kad ųž tai gavus 
sau pačią, jis užveda derybas, nusiperka moterį ir at
siveda į savo namus. Bet ne visi taip galėjo pasielg
ti: turtingesnieji pirko sau pačias, o biėdnesnieji vįs- 
gi eidavo pas uošvį tarnauti. Vadinasi, greta pačių 
pirkimo, viešpatavo ir apsivedimas už tarnystę. Ste
phen Powers savo knygoj nurodo, kad pas Californijos 
karocus skaitėti nelegališku apsivedimu, jeigu jauni
kis neužmokėdavo tięk, kiek jaunosios tėvas reikalau
davo. Apart kitko jis sako: “Jeigu jaunas indijonas 
įšimyli į merginą, o pastaroji nesutinka palaukti pa
kol jis praturtės in galės pilnai jos tėvui užmokėti, 
tuomet jam pavelydavo pusę arba didesnę dalį tos 
vertės užmokėti ir tapti “pavyriu“, bet ne pilnu vyru: 
vieton pačią nusivežti į savo palatkas ir padaryti 
verge, privalėdavo pats persikelti į uošvio palatkas ir 
tapti pačios vargu.’.

Beaugant turtams, vis labiau ir labiau plėtojosi 
pirkimas pačių, o žemyn ėjo gavimas jų už tarnystę. 
Pirkimo gadynėj, moteris pavirto į paprastą prekę ir 
tapo vyro nuosavybe; vienok apsivedimas pasidarė 
jau pastovesniu ir tvirtesniu. Vyras nenorėdavo 
taip greit išvyti iš savo namų pačią, kuomet už ją tu
rėjo savo turtu mokėti, nes jeigu ją išvis, neteks to 
turto kurį užmokėjo, o antra — norėdamas kitą gauti, 
vėl priverstas bus eikvoti savo turtus. Už pačias 
mokėdavo tokiais tavorais, kokie daugiausiai buvo iš
siplatinę ir skaitėsi vertesniais, kaip tai: karoliais, ap- 
klodėms, skuromis, arkliais, galvijais, vergais ir tt. 
Kainos už pačias buvo irgi nelygios pavyzdžiui, už vie
ną pačią mokėdavo:

pas gottentus: vieną jautį arba vieną karvę;
pas croo: tris karves ir vieną avį;
pas kaffrus: nuo šešių iki trysdešimties galvijų, 

žiūrint pagal uošvio turtingumą ir garsumą:
pas b'ongus: dvidešimts svarų geležies arba dvi

dešimts aštrių durtuvų dėl pykių (senos moterįs buvo 
pigesnės);

pas togus: šešiolika dolerių pinigais ir šešis do
lerius tavorais.

pas gailinus: nuo keturiosdešimties iki šešiosde- 
šimties markių.

Camerun’oj už vado dukterį mokėdavo iki 6,000 
barų (baras lyginasi 25 centams), už liuosą merginą 
— ikh 2,000 barų ir už vergę — iki 800 barų. Pakilus 
augštesnėms kainoms, moterįs pavirsta į pinigą ir 
jomis pradeda apmokėti vieni kitiems didesnes skolas, 
bausmes ir tt.

Azijoj pas kalmikus, kirgizus, totorius ir kitas 
tautas moterų kainos buvo labai augštos; kartais už 
vieną merginą reikėdavo užmokėti 90 arklių, 90 avių 
ir 90 kupranugarių (verbliudų) ir visi gyvuliai turė
davo būti ne senešni ir ne jaunesni, kaip keturių me
tų. . Pas tunguzus už merginą mokėdavo 20 galvijų, 
bet. tuo pačiu laiku už našlę mokestis buvo daug ma
žesnė; pas turkus gi kaip tik atbulai: už merginą 
mokėdavo tik penkis kupranugarius, o už našlę — pen- 
kiosdešimts kupranugarių.

Chinijoj vidutinė kaina buvo už merginą 300 ta- 
elių (taelis lyginas šešioms vokiškoms markėms). In
dijoj gi tuo pačiu laiku mokėdavo tik du jaučiu. Pas 
žydus ir vokiečius taipgi buvo perkamos pačios. Pa
vyzdžiui, pranašas losią už savo pačią užmokėjo 50 
sekellių — pusę pinigais ir pusę miežiais. Už dorą 
ir garbingą friziečių gentkartės merginą duodavo aš- 
tuoriius svarus, astuonias uncijas, aštuonius šilingus, 
ir aštuonius feningus; pas lęngobardus neprivalėjo 
būti augštesnė merginos kaina dešimtos dalies jauni
kio viso turto ir tt.

(Viešas pačių pirkimas). Tūlas tautos merginas su
laukusias apsivedimo amžiaus, viešai išstatydavo tur
gavietėse ir parduodavo tiems,"'kurie daugiau už jas 
įsiūlydavo. Herodotas nurodo, kad Babilionijoj buvo 
tam tikros turgavietės, į kurias suveždavo merginąs ir 
ten pardavinėdavo. Jis apie tai rašo sekančiai:

“Tie jų įpročiai, mano supratimu, labai geri ir verg
ti pagyrimo. Jie atliekami sekančiu būdu: kiekvie- 

mieste yra tam tikras piečius, ant kurio 
įtaisyta pagrindęs. Kaip tik merginos sulaukia apsi
vedimo amžiaus, visas jas surenka į vieną vietą ir 
sustato ant pagrindų. Aplinkui pagrindas susirenka 
daugybe vyrų įvairių luomų. Ant pagrindų atsistoja 
vienas vyras; sustato visas merginas paeiliuj ir prasi
deda turtingus. Pirmiausia išstato pačią dailiąją; kuo
met tą parduoda, stato antrą, kuri savo dailumu už
ima antrą vietą. Bet jas parduoda tomis išlygomis, 
kad pirkikai būtinai paimtų pačiomis. * Turtingieji 
babilioniečiai, norėdami gauti gražesnę pačią, vie
nas per kitą įvaro labai augštas kainas ir tas gauna, 
kuris daugiausiai įsiūlo; biedpesnieji, kuriems nelabai 
svarbu dailumas, gaudavo liekanas, už kurias ne tik 
nemokėdavo bet dar sykiu jiems primokėdavo, kad tik 
imtų. Kada jau būna visos dailiosios merginos išpar
duotos ir už jas gauta nemaža suma pinigų, tuomet iš
statoma pati paskutinė — negražiausia. Iš syk ją siū
lo udykai, paskui pradeda po truputį pridėti dar pini
gų ir varo patol, pakol neatsiranda vyras, kuris pasi- 
ukvatija gauta pačią su pinigais. Kadangi pinigai,

Draugijų ir kuopų sekre
toriai protokolus rašo taip: 
Prezidento raportas priim
tas, sekretoriaus raportas 
priimtas, kasieriaus rapor
tas priimtas ir tt. Bet, pa
klauskite, kokie tie raportai 
buvo. Sekretorius atsakys:

— Hm.... hmm... tai čia 
mat, neįrašyta.

Belaukiant Lietuvai nau
jo gyvenimo saulutės užte
kėjimo pereitais metais mirė 
keli įžymus musų tautos 
darbininkai. Vilniuje rug
pjūčio 28 d. 1916 m. pasimi
rė Gabrielis Landsbergis, 
(Žemkalnis),plačiai žinomas 
Lietuvoje. Taip pat Vilniu
je mirė1'birželio 16 d. Jonas 
Ambrazaitis, žinomas šiau
liškiams veikėjąs.

“Dabaris” praneša 
vasario mėn. Telšiuose įtai
sys dvejų, mėnesių kursus, 
kad davus vietos mokytojam 
progos susipažinti su moky
mo metodomis. Už mokslą 
nereikės nieko mokėti, tįktai 
už valgį bei gyvenimą po 
50 markiu mėnesiui.

Jonas Aukštuolis.
“Liet. Bals.”

Sakoma, kad katalikai ne
seka paskui socialistus.-Žiū
rėkite, pirmiau “Keleivis”^ 
patalpino caro sosto griuvi
mo paveikslą, paskui ir “Ka
talikas.”

Ofisai: . fcĄ
144 N. r>th S‘, FRONT CTl
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y.

Telephone 7867 Main.

“Keleivis” sakosi girdė
jęs, “kad tautininkų laikraš
čiai ‘JAteitis” “Amerikos 
Lietuvis” ir “Vienybė Lie
tuvninkų” ketina susivienyti 
i)‘ padaryti vieną “gerą” lai
kraštį, kuris bus leidžiamas 
Brooklyne. Jeigu bus gali
ma, tai tautininkai bandys 
paversti jį dienraščiu. Tas 
laikraštis atstovausiąs tau
tininkų partiją Sandorą”.

Apie dienraščio steigimą 
Brooklyne seniau rašė ir 
“Tėvynė”. Jeigu tasai pie
nus įvyktų, gal būti, tauti
ninkų partijai butų iš to 
naudos.

GRABOlilUS (UnCaUker)
L AI BOT U VIU DI Ii ĘK TORI US 

šbaloamuoju ir laidoja r.hinirusiun 
ant visokių

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Vesclijcma, Krikštu uosis ir šiaip 
pasivažinėjimams.

dOKlŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook- p . ’ vjŽBKT 
lyn_ N. Y.

Waltz, Two Step, rL 
Foxtrot, One Step J 
ir'įvairus naujausio! 
mados šokiai moki- 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šoklų. Me- 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 ▼**» 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokine- 
me balių šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANGINS 
•50-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

.jtai moterų ligos.

Getai įsitemykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ 

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
c Kampas So. 1-mos gatves. •

Net ir tuomet, kuomet jau vogimas pačių išnyko, 
tankiai vestuvinėse ceremonijose prisimindavo apie 
tuos įpročius ir juos atkartodavo vienur nuduodant 
tą pavogimą, kitur atliekant panašius žaislus ir tt. 
Rossbach savo knygoj nurodo, kad pas romiečius jau
nikio draugai būtinai turėdavo sulošti roles užpuolikų 
ir neva prievarta išvežti jaunąją iš tėvų namų. Ryme 
Plutarcho laikuose dar viešpatavo įprotis,kad laikę ve
stuvinių ceremonijų nuotaka turėdavo pasislėpti tėvo 
namuose, o ją jaunikis ąu savo draugais surasdavo ir 
neva prievarta išvesdavo arba išsiveždavo. Apart to, 
kada jaunikis ją atsiveždavo į savo namus, tuomet ji 
patį neidavo į vidų, bet ją įnešdavo, nes panašiai da
rydavo ir tais laikais, kuomet dar vogdavo pačias. 
Daugely šalių net ir dabar laike vestuvių panašios 
apeigos atlikinėjama. Pavyzdžiui, Salzburgo apygar
doj jaunikio palydovai, kuriems paveda jaunąją at
vežti, apsiginklavę įsiveržia į jaunosios namus ir pa
ima ją; Švabijoj jaunikis- su savo draugais užpbola 
ant jaunosios namų ir sukelia didžiausį lermą, tar
tum jis būtų ištikrųjų užpuolęs ir prievarta ją išsi
vežęs. Tūlose vietose laike vestuvinių ceremonijų jau
nosios tėvai vengia kalbėti su jaunikiu, ir per visą 
laiką nevą slapstosi, kad nesusidūrus su juomi. šis 
pasielgimas irgi liudija neva piktumą arba kerštą, kad 
jų duktė tampa pavogta arba atimta.

Greta su vogimu pačių, ant žemiausio kultūros 
laipsnio, kokis tik mums yra žinomas, mes randame 
apsivedimą mainais ir apsivedimą už tarnystę. Su
prantama, vogimas pačių niekad negalėjo būti viena
tiniu būdu ir greta jo visuomet buvo ir kiti kokie nors 
būdai. Tūli tyrinėtojai buvo išsireiškę, kad,vogimą 
phčių negalima surišti su kokia nors kita forma apsi
vedimo. Vienok toks išsireiškimas nėra teisingas. 
Pavyzdžiui, pas Australijos negrus ir dabar galima 
aiškiai prirodyti, kad apsivedimas mainais vystosi iš 
vogimo pačių. Ten ir dabar dar jaunikis, gaudamas 
merginą, privalo už ją atiduoti savo seserį arba gimi
naitę. Seniau mainymo forma taipgi vystėsi iš vo
gimo formos. Vogimo forma pradėjo nykti ir jos 
vietą užėmė mainymo todėl, kad žmonės suprato, jog 
pastaroji naudingesnė. Kada viešpatavo vogimas, 
tuomet visos gentkartės negalėjo ramiai gyventi, nuo
latos turėdavo tarpe savęs peštis ir tos peštynės rei
kalaudavo nemažai aukų. Kada pradėjo mainikauti, 
tuomet išnyko peštynės ir viena gentkartė su kita ga
lėjo draugiškai sugyventi. Draugiškai begyvenant 
vienai gentkartei su kita, tankiai jos susiliedavo į 
krūvą ir tapdavo daug galingesnėmis už kitas. Toks 
gentkarcių susiliejimas ir buvo pradžia arba padary
tas žngsnis eiti prie dabartinių valstybių. Todėl perė
jimas nuo pačių vogimo prie mainymo, turi labai di
delę sociologišką svarbą arba reikšmę.

įgijimas pačių už tarnystę yra mums žinomas iš 
biblijos, nes ten randame pasakyta, kad Jokūbas tu
rėjo tarnauti septynis metus už savp pačią Revecką. 
Tie vyrai, kurie neturėdavo turto i£ negalėdavo mer
ginos tėvui atlyginti, privalėdavo pak jį tarnauti. Pa
našiai elgdavosi bušmenai, australiečjai, daugelis in
di jonų gentkarcių ir indusai. Pas bušmenus žentas 
vieton tarnystės, turėdavo savo uošvį lydėti į medžio
klę; pas tulus amerikiečius žentas privalėdavo persi
kelti į uošvio namus ir ten vietoj vergo dirbti sunkius 
darbus. Vokietijoj irgi vyrai tarnaudavo už pačias. 
Pavyzdžiui, kada karžygis Galli’s norėjo apsivesti su 
Wigstir’o dukteria, pastarasis jam atsakė: “Kadangi 
tu esi biednas, todėl aš pasielgsiu taip, kaip elgdavosi 
mūsų bočiai, priversiu tave dirbant sunkius darbus 
gauti mano dukterį.”
' Kuomet apsivedimas už tarnystę įleido savo šak- 4>name kaime

> AK TURI TĄ NAUJĄ* 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gatn 
ti, nes knyga gali greit -‘Ssibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk ty, kurie jau ją turi.

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 organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaislni- 
inas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. .

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
lių. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c. '
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyvehti, bet Kokį 
jie gauna užtai atlyginimą ir koks jų 
likimas,—parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas uz Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c. *
Kunigai sako ir tvirtina, 

kad danguje esą daūgiau 
moterų negu vyrų. Kuomi 
kunigai tą faktą patvirtina?

Aš sakau, kad klebonijoj 
yra daugiau gaspadinių, ne
gu kunigų, ir aš esu “šiur”.

Kunigam ir išrodo, kas y- 
ra klebonijoj, tas yra ir 
danguj, bet palaukite pra- 
baščiukai, kas yra kleboni
joj, neviskas yra danguje, 
jei toks minimas dangus y- 
ra kur nors.

*****

”Muzikos Žodynėlis” — 25c. 
‘‘III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETRAUSKAS, 
895 Broadway, So, Boston,

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu*.

J. STROPŪS, e
6 Loring St.,
i So. Boston, Mass.

Vokietijoj alus bus panai
kinta. Žmonės vietoj alaus 
turės gerti kavą, sako- stoka 
miežių.'

New Yorko draugai ir 
moka pasigirti net 50% dau
giau. Žiūrėk “Kovos” N r. 
10, LSS. namo, atskaita. Iš 
100 suvirš. dolerių nusiųsta 
tik 50 ir keli.
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Paauksuoti pelėsiai
galvas daužyti.
Na, ir kaip čia? Aš nesuprantu ši 

neiškentęs stebėjosi ant. re
MOTERIMS NAUJIENOS

“Entered as second class matter

(Pabaiga)
. — lai pp. Aimoairų teismą atiaejo— 

prasijuokdamas pratarė pirmasis redakto
rius.

— Kitaip negalima. Bet atidėta, ne
reiškia užbaigta.

Užbaigos toli nesimato, — pridūrė repor
teris.

— Beje, kas tokio atsitiko su policistu 
Tomb? Laikraščiai nedaug ką pasakė.Musij 
leidėjas šį rytą juokės, bet irgi aiškiai nepa
sakė nei pradžios nei pabaigos — žingei- 
davo antrasis redaktorius.

— Juokingiausias-dalykas, ką aš kada 
nors mačiau. Viena juokinga iš policisto 
Tomb, o antra » mūs spaudos— dairyda- 
mas po kambarį atsakė reporteris.

— Kaip tai? Ar sveikas daugiau gali 
pasakyti negu laikraštyj matėm?

— Prie atsitikimo Tomb komedijos ne 
buvau. Bet mūs dienraščio reporteris Mc 
Mahon pamatęs laikraštyj, tik trumpą iš
trauką iš jo aprašymo — nustebo. Jis man 
rodė geroką pluoštą stenografiškų užrašų, 
kuriuos užrašė pats būdamas atsitikimo 
vietoj.

Redaktoriai sumirksėjo viens į antrą ir 
nuleido akis žemyn. į

— Už šitą melagystę nedyviju, nes šo-' 
ka pagal muziką. 7 
jie elgias, kaip tikri banditai, — reporteris 
išmetinėjo savo redaktorių viešas melagys
tes. — Nelabai senai, — tęsė reporteris,— 
teko matyti, kaip juodukas metėsi liepsna 
apsuptan napiftn ir miegančią iš lovos iš
vilko restaurančiko dukterį, pas kurios tė
vą jis tarnavo už šauferį. Aš trumpai ap
rašiau ką mačiau po antgalviu “Juodukas 
išgelbėjo mergaitę.” Gi redaktoriai per
kreipė: “Nigeris užpuolė baltą mergaitę”. 
Kad straipsnis atsakytų pačiam antgalviui, 
reikėjo iškraipyti ir tragedijos sceną. Ti
kiu, jūs atmenat aprašymą restaurančiko 
p. Hare gaisrą ant Main St.

— Taip, taip — pritarė redaktoriai.
— Tai atmenat tą visą skandalą, kaip 

ugnegesiai išgirdo palėpyj^ verkiančią mer
gaitę, kurią. .; nigeris užpuolė mie
gančią ir... Vėliaus klozėtan užrakino. 
Kad paslėpti purviną darbą, nigeris pade
gė namą. •

— O taip nebuvo? — stebėjosi redak
toriai.

— Aš gi sakau, kad juodukas išgelbėjo 
mergaitę iš ugnies nasrų. Jis pats gerokai 
apdegė, bet mergaitę išnešė.

— Visgi keista.
— Gi, su policistu Tomb, taip buvo: va

kar ant didžiojo pleciaus nekoks tai Red
field sakė prakalbą. Kaip jis sakė, esąs kur
pių unijos organizatorius. Žinot, toki kal
bėtojai, tai’ liepsna šiauduose. Valdžia, tur
čiai ir bažnyčia jiems, it pūslė tarp pirštų.

Ar kam patinka ar ne, bet praeidamas 
taptelėja pasiklausyti kalbančio.

— Tas jiems paprasta — lyg norėda 
mas sutrumpinti reporterio privadžioji- 
mus pridūrė antr. redaktorius.

— Policistas Tomb tuom įsižeidė ir ban
dė kalbėtoją sulaikyti.

— Atsiprašau tamstos, ar tas pats 
Tomb, ką pereitą metą pagarsėjo kaipo ge
ras detektyvas? — pertraukė kalbą ant. re- 
lakt.

— Tas pats, ką laike audėjų. streiko 
itsižymėjo....

— Aa! — dabar žinau.
— Kuomet Tomb prisiartinęs prie kal- 

bėtojaus liepė susirinkusiem išsiskirstyt,tai 
publika pradėjo juokti. O kalbėtojas pridū
rė: ’’Tamsta keliauk sveikas iš kur atkelia
vęs, kitaip atiduosim policistui už betvar
kės kėlimą.”

“Ką?! Tu čia darydamas betvarkę dar 
iš manęs tyčiosies!” — perpykęs Tomb puo- 
ėsi į kalbėtoją grąsindamas kalėjimu.

“Tamsta kasdien čia keli lermą su sa
vo keista daina, —o aš čia tik svečias ir 
tai nepatinka”, — ramiai atsakinėjo kur
pių organizatorius.

“Kas kelia lermą?!” perpykęs suriko po
licistas Tomb.

“Tamsta čia neturi nieko bendro ’—už
sidėk savo kromelį ant pečių ir keliauk sau 
maisto jieškotų. Mes ir apie maistą kal
bam”— paaiškino kalbėtojas. Publika-gi, 

. iš juoko tirpsta.
______ __  j Polilištas Tairib dar ląbiait įnirtp. Grie- 

Buvęs prakalbose, besi prie savo lazdos, ir pradėjo tvaiką da- ’’’r.' toto_________________ ;

«t Brooklyn, N Y. < under the Act 
* March 3, 1879.

fres. Chas. Lutkus, Secretary A. Ju- 
.ovičius, Treasurer V. Paukštys, 
tditor L. Pruseika Ass’t editor V. 
'aukAtys.

DEL TŲ TRIUKŠMINGŲ 
PRAKALBŲ.

' “Vienybės Liet.” korės* 
pondentas, aprašydamas pa
triotiškas tautininkų Sando
ros prakalbas, įvykusias 
Brooklyno McCadclin Hali, 
riebiai meluoja ant socialis
tų.

1) Meluoja, rašydamas 
būk kariška rezoliucija bu
vo priimta 500 balsų. Išviso 
salėje nebuvo tiek žmonių, 
tai kaip staigiai galėjo atsi- 
rast tie 500, tuo labiau, kad 
daug socialistų ir unijistų 
išėjo laukan, ką pripažįsta 
pats “Vienybės korespon
dentas. > • •

1 2) Meluoja, kuomet meta 
• bėdą už triukšmą ant socia

listų. Triukšmo priežastis 
buvę tame, kad J. Bekam- 

^piui neduota balso. Tuo 
tarpu, Brooklyno liet, susi- 

' rinkimuose tokiuose atsitiki
muose duodama visuomet 
balsas. (Dviejose prieškariš- 
kose demonstracijose, kurias 
surengė socialistai ir jų sim- 
patizatoriai New Plaza Hall 
klausėjai gavo balsą). Kuo
met žmonėm balso neduoda, 
o jie nenori būti patriotiš
kos manifestacijos dalinin
kais — tai ką jie turi daryt? 
Jie turi apleist susirinki
mą, ką jie ir padarė.

'' 3) Meluoja “Vien. Liet.” 
korespondentas, rašydamas, 
kad Bekampio šalininkai iš 
anksto buvo susiorganizavę 
ir jų puvo apie 20. Ar tai 

sreikia žmonėm susiorgani- 
zuot, kad nepritariant ka
rei? Ar tai Brooklyne tik 
20 tokių žmonių yra? Tik
riausias nonsensas. Juk veik 
visa kriaučių unija, turinti 
2000 žmpnių —nepritaria
karingumui. Juk dviejuose 
milžiniškuose Brooklyno liet’ 
mitinguose, kur buvo iki 
600-800 žmonių, priimta re
zoliucijos prieš karę. Reiš
kia anti karininkų Brookly
ne yra šimtai, net tūkstan
čiai. Tiem žmonėm visai ne
reikia slant a i organizuotis, 
kad nrotestuot Dries tokias 
rezoliucijas, nes ju daugu
ma. O protestuot verčia pati 
sąžinė.
4) Meluoja “Vien. Liet.”'ko
respondentas, sakydamas 
būk Bekampio draugai ir 
šiaip jau karės priešai, iš
eidami iš svetainė šaukė.kad 
tautiečiam reika nulupt kai
lius, o klerikalus iškart. Tai 
yra šlykštus melas. Paimki
te “Tėvynės”, jums artymo 
laikraščio, N 13 ir pasiskai
tykit, ka sakė socialistai iš
eidami: “šalin šliupai. Sir
vydai. Liutkauskai, šalin re
zoliucijos. karabinus jiems 
atneškit, tautiečiai lai neša 
savn skuras padžiaut”.

Čia jau pasirodo, kad nie
ko panašaus socialistai ne
šaukė, k a rašo šmeižikas 

s “Vien. Liet, korespondentas. 
Iš socialistu šauksmu viena 
aišku, kad jie. socialistai.ne- 
priešingi, jeigu tautininkai, 
paėmę karabinus, eis karėn. 
Tegul eina, jeigu nori, nieks 
jiem nekliudo.

tos pasakos — 
daktorius.

— Palauk
— Na, na, kaip toliaus..,
— Neužilgo pribuvo kiti policmonai ir

supriešino report
KUR MOTERŲ IšGANY 

MAS? ;
•Amerikos sufragistės ne 

riasi iš kailio besidarbuoda

CLIFFSIDE, N. J.
Dar niekad taip vietos 

katalikai-fanatikai nebuvo 
subruzdę, kaip dabartiniu 
laiku. Mat, išgirdo, kad čia 
jau randasi susitvėrus LSS.

du veikalu : “Kares Nuo* 
kos” ir “Gyvieji Nabašnir 
kai” labai juokingas. Vy< 
aktoriai buvo LSS. 64 ku< 
pos nariai, o moterįs —LMP 
S. kuopos. Visi savo užduo
tis atliko labai gerai.

Tomb’ą nuvilko į nuovadą. Policijos nuova- mos už išgavimą savo teisių. kq,i -mpdioviai
doj jis susigriebė teisintis, aiškintis,bet vir- Įjos spausdina visokius atsi-' J 4’ 
šininkas Barracon jau buvo patikėjęs, kai-'gaukimus> cirkulio rus, sklei- 
po vienam iš gabiausių policistu: Tiktai už-^žia juos tarpe vyrų, reika- 
klausus kur jo ženklas, revolveris, bei laz-']audaraos sau lygių teisių. I 
dą, tai Tomb gabumas kaipo “gero” policis-'sufragiseių agitatorės važi- 
sto—detektyvo išnyko, it kirvis po ledu..

— Kaip tai?

” ne
užkariautų viso miestelio. 

I Ypatingai sujudę tūlos mo
terėlės, jos bijo bedievių ir 
savo kambariuose laikyti. 

. Suprantama, yra moterų,
neja po visas Suv. Valstijas kurios ne tik nesišalina nuo 

bet ir. pritaria 
jiems; jos supranta, kad tik 

(susipratę darbininkai —so- 
Ir kokių priemonių jos 'cialistai galės iškovoti gere- * -- • - I - - -

ir varo koplačiausią aSitaci-iso'cja|]sj.a
— Nagi, pasirodė, kad Tomb buvo gir- ją, kad tik išgavus sau tei-' 

tas ir škarmalninkas, j^m bemiegant, ap- 'ses. 
maine uniformą nuplyšusias valkatos dra
bužiais, —paaiškino reporteris.

Publikos prisirinko pilna, 
svetainė, daugeliui suolų.\ 
truko ir turėj stovėti. L M-' 
P. S. kuopai liks kelios de
šimtis dolerių pelno.

Remeika..

NEW YORKO VALDŽIA. 
“KOVOJA” SU PROSTI* 

TUCIJA.
. 4 . . , _ ~ New Yorko valdžia suma-

- Cha cha cha! -sukrito visi trįs juo- !^^la^^1Ur:^^isnetde5bo ^lygas\ ?ere.sn« būtinai ‘>^1” mies-
jmaldauja, kitui įeikalauja, ateitį. Bet geistina būtų,kadgriebėsi kovoti su pro— 

dabar ir moterįs pagalvotų (stitucja. Detekvyvai landžio- 
irija pakampėmis ir areštuoja^ 

pa- jos pasirūpintų susiorgani- tas merginas, kurios ant 
T”'*’ : pradėtų gatvių “laisvai” elgiasi.Taip*

ktis.
— Reiškia ir kalbėtojas palaikė jį už 

skarmalninką?
— Suprantama ne už tvarkdarį. - vq^nnl-fl 

- i _ - • m • i ’ i • i įVlUb VclZilUUJcl dl Ud— Cha! cha! cha! Tai toki mūs tvark-'eįna
dariai. O dar gabiausi... -tyčiojos pirm. šauki ^u^tovih- 
redakt. . - - -

- . ~ Taigi, o apie tai, laikraščiai nei ne- mall0, taip ir kovoja. Su- ne mažiau už vyrus ir netrina užlaikvme naleistuvvs- 
uzsimine. Dabar jūs matot kas dedasi prantama, už tai jų negali- leidžia savo laikraštį “Mote- 'tės namu h- nardavinėiime 
Amerikos šalyj! šalyj, kuri skaitosi paki-'ma peiktij lai kovoja - tLS namii 11 paidavinejime
lūs augštai kultūroj, — civilizuotoj šaly! 
Reikėtų piliečams atkreipti atydą į viso
kių “tvarkdarių”

| helius ir parodyti jiems kokiu budu-užlai-
Bet ffavau natvrti kadl^q^ tiesas! Truputį į-» . įgįęo*vo,-0 sau lygias su kuopos? Jeigu čia būtų su-

patyitLkad karščiavęs paaiškino reporteris. . ,įaugety vals- .tverte moterų kuopa, 'tuo- 

,tiju jau “perbloškė” savo nleT be abejonės, galima bū- 
Įdidžiausią “priešą” — vyrą, .te daugiau pritraukti mote- 
i

žmonės’gaų pj]dyt visas vyrų parei
gas, būti prokurorais, tei
sėjais, kongresmanais ir se-

| vienoj vietoj rengia mitin
gus, kitoj protestus,, vienur'apie savo reikalus’kad 
siunčia peticijas, kitur *

pėsčios zuoti į kuopą ir ■_ _ ___ ___ __  __
eina.. Vienur visa gerkle darbuotis dėl visuomenės la-; gi jieškoja slaptų" paleistu*
—-----Mes matome, kad kitų‘vystės namų. Keliatą vyrų.*
nepraveria. Žodžiu, kaip is- miestų moterįs darbuojasi jr moterų suareštavo ir’kai*

Su- ne mažiau už vyrus ir net tina užlaikvme naleistuvvs-

lai rų Balsą”.
J i vartoja visokias priemones | Taigi, sesytės, ar nelai- 

. . , „ . _ to’ būdus, lai stengiasi nusi- kas būtų pagalvoti apie su-
detektyvų purvinus dar- kratyti “vyrų vergiją”. ,tvėrimą Lietuvių Moterų 

Daugely valstijų jau mo- Progresyvio Susivienijimo

“gyvojo tavoro”.
Dabar daroma ablavos 

tose miesto dalyse, kur dau
giausiai negrai gyvena.

MOTERIS JAU “DARBUO
JASI” DEL KARĖS.

VII.
Dar kongresas nebuvo ap—

'Moterįs džiaugiasi, kad jos TU i savo eiles ir darbuotis,skelbęs karės Vokietijai^ 
‘dėl visuomenės labo. 'kaip kapitalistės . moteris- 

Aš manau, kad moterįs pradėjo “darbuotis” dėl ka-' 
apie tai pagalvos, ir laikui i rėš. Dabar kapitalistų laik- 

1 .jau
'pradeda į padanges keltie 

S. Sy. Žak. Mat, jos daugiausia “susini- 
ipinę” sužeistųjų likimu irr 
j dabar jau pradeda siūti dra-- 
ibužius ir aukuoti juos Rau-

• 1 • tjt v • • j

Buvo šešta valanda. •
Sušvilpė dirbtuvės. Pasipylė

visoms platoms. Užtvino visos didesnės ga-1
tVeS.

Laffontt praeidamas didžiuoju plecium 'nlitori^s. sutvers LMPS. kuo-’naščiai tas “darbininkes”jau
vėl pamatė policistą Tomb išdidžiai vaik-'žiogus! Bet ar gali tuomi ’
ščiojantį, su naujinteliu gornitoriu, lazdą1 darbininkės džiaugtis? Ar 
aplink ranką besukdamas. Reporteris nu-'darbininkiųgyvenimaspasi- 
si juoke ir nuvirpėję) ^namų link. . ! gerins, kuomet moterįs tu

rės balsavimo teisęs? Ar 
tuomet issiliuosuos iš po ka
pitalizmo vergijos? Ar jos, į

Atsargumo redaktoriai, it nuplakti vai-' 
kai prie maldos, priknybo prie rašymo.

Jiedu jauties, lig nesmagiai.
Galop, antrasis redaktorius pakilo ir turėdamos balsavimo teises’, įvio Susivienijimo, 

nerviškai vaikščiodamas po kambarį, pra-'gaigs parblokšti didžiausį 
dėjo bažnytinę dainą niuniuoti. Ne, ir tas jo saVo priešą, 1 
nelinksmino, žingeidu jam buvo žinot, kas'dotoją — kapitalą 
pervienas tas reporteris Laffontt.

— A f- ištiesų Laffontt yra ateivis? — 
neiškentęs užklausė pirm, redaktoriaus. . Istijose iškovos sau lygias su §8

Aš pažįstų jį ir jo tėvus labai gerai.JVyraįs teįSes, tai jų gyveni-.
Ar jis čia gimęs? . mas veik nei kiek nepasi-

— Kas jums! Jo tėvas jau dešims me-'gerįns (išskyrus mažmo- Sp
tų atgal, kaip iš Šveicarijos atvyko į Ame- Jius) Didisis priešas> didisis g 
riką. Jis iš amato muzikantas. Jau sep- prispaudėjas pasiliks nenu- 
tintas metas, kaip jis šiame mieste Didžio- veiktas. Mes matome, kad ® 
joj Operoj, griežia ant smuiko. Šis jo sūnūs'dabar ne tik Europoj, bet ir 
Ernest vos tik keturi metai šioj šalyj, I k

— Tik keturi metai ir taip tobulai ang-1 
liškai kalba!

— Matot, jo tėvas, dėlei kokių ten ne- 
dateklių apleido Šveicariją, kuomet E Mies
tukas buvo tik, įstojęs Zuricho Federališkoj 
politechnikos kolegijoj. Minėta kolegija 
garsi visoj Europoj. Ernestas ten išbuvo1 
keturis metus. Atvažiavus į Ameriką, tuo-'1 
jau įstojo Harpąrdo universitetan — socio-' gnaudotojais.

LAWRENCE, MASS.
25 d. kovo buvo vakaras donajam Kryžiui. »

Lietuvių Moterų Progresy- | Ir “mielaširdingumas” gi’. '
Sulošta tų .kapitalistų moterų!.,

b^ Kau
„ , ,, I LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU g
Ne ir dar sykį ne! Jeigu 1

Įmoterįs ir visose Suv.. Vai- S PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS g 
^1™OS sau ĮygjaS su gs . . . . . . . . . .S

j • • • Ar iiiR zinnfp Vari Šimtai tnkstan^iii lietuviu išblaškyt i karo iSC

[UClUCll 11V vJLIX IJULUpUJ, M V L 11 

'Amerikoj kapitalistai sten
giasi vyrus iš dirbtuvių iš
mesti ant gatvių, o į jų vie
tą priimti moteris ir kūdi
kius. Mes matome, kad ka
pitalistai moterįs labiau iš
naudoja, negu vyrus. Mes 
m,atome, kad moterįs silpne
snės už vyrus kovoti su savo 

. _  , . Vadinasi,
logijos ir literatūros skyriuj. Po 3 metų moterįs darbininkės negali 
daktarai patarė jam apleisti, tūlam laikui ]aukti išganymo nuo sufra- 
mokyklą. Paklausęs daktarų pasidavė prie'gjzmo, nes jjs jų neišganys 
Amerikos Balso už reporterį. 'Sufragisčių vadovės kovoja

— Keista, kad toks mokytas ir... už re- už balsavimo teises, bet nie- 
porterį. ę jko neužsimena apie tuos,

— Jo išrokavimu iš vienos pusės sveika-.kurie moteris darbininkes 
tos dėlei, o iš antros nesvietiškas žingeidu-'išnaudoja, — tas joms ne- 
mas pažinti žmonių psychologiją, ištyrti vi- apeina.
dujinius šalies šrubus bei pamatinius, vai- ‘ 
džios ^luogsnius. £

— O o o! J
Darbininkės, 

pagerinti savo būvį,
— Tai Europos moksleivių abelnas cha- (iamos pasiliuosuoti

norėdamos 
norė- 
iš po 

rakteris. ' ? kapitalistų jungo, privalo ne
— Prie progos aš papasakosiu, kaip sufragizme, bet kitur jieš- 

Laffantt‘o stuboj, 18 d., balandžio, jo tėvo koti išganymo. Jos privalo 
varduvių bankiete buvo daug žymių ypa-',sykiu su organišuotais dar- 
tų. Tuomet Ernestas išdidžiai prieš visus bininkais kovoti už abelną 
įasakė prakalbėlę. Jo linksmas prasijuo-l_..„ ;
kiantis veidas, skaudviai astnos akįs, ir is f . . . . _ . *
jo paties patyrimų sarkastiški, bet teisin-|^uv/0; j°s sykiu su 
gi argumentai, manytum visus prikalė prie socialistais kovoti prieš šį
sienos. Visi laikraštininkai ir šiaip jautė
mės, kaip ant karšto pečiaus pasodinti.

— Well, iš to visko; aš turiu skirtingą
šaltai nu-temą savo naujam straipsniui 

sijuokęs, pasigyrė antr. redaktorius 
, Ųž mėnesio laiko “Atsargume” 

straipsnis stambiu antgalviu ” 
GrALO”. r

netikusį surėdymą, kuris 
lygiai slega vyrą ir moterį.

Ne suf ragizmas moteris 
darbininkes išganys, [bet 

y, tilpo j socializmas, todėl jos ir įrF 
IŠ ANTRO va^° socializme jieškoti savo 

.išganymo. Aš.

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, 
ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius 
amerikiečius.

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui į ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

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

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo ............... .................................
Teisingas adresas siuntėjo ...................... .............................
Kiek rublių siunčiate ................. Kiek dolerių ...................
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ..........................

Kaimas ..................................................................................
Gminas arba volostis................................................................
Paskutinis pačtas arba miestas ................................ .

5) Pavietas, (Ujezd) .....................................................................
6) Gubernija, Rėdyba ....................................................................
Diena........«................. Parašas siuntėjo.............. ........................

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

2)
8)

2)
3)
4)

POSAK STATE BANK

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

bMMMMMmEhMmESS pas lietuvį akių ir akinių specialistą: 
—WWBai Dr. H. A, MED0FFĄ, o jis sutaiką 

. . - tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau-
ei a sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,Ka,n,,o u"'OT^idni, N T.



du du lietuviški saliutai

v KORESPONDENCIJOS

SO. BOSTON, MASS

mgščiau nurodytu antrašu

MONTELLO, MASS

rinkta kolektoriai ir kofni

CLEVELAND, OHIO

valandų

etai

JOKŪBAS

NASHUA, N. H

pribūti, nes šį konferencija nedaro didelės įtekmės

5311.

mano sankeleivė pastebėjo: 
“ben bus tik persiėdę kūnu 
ir apsigėrę krauju.

Žiburėlio naudai įplaukė 
66 d.

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

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

758 YPATOS, KUR1E PABeGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENeS.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1917 m. ant laivo ’’New Amsterdam” per vi-/ 
siems gerai žinomų Ameriko Benkierį Henryką C. Za>Kovo 27 d. LTR. Viesulą 

statė scenon trijų veiksmų 
dramų “Paskutinė Banga”. 
Viskas pavyko. Aktorių nė- 
kritikuosiu, mat, papeik, py-

Iš NEW YORKO LIETU 
VIŲ GYVENIMO.

Žemai miesto

LAISVU

sulenkėjimas progresuoja.
Sakykit, kas daryt?

Laisvietis

LSS. 17 kuopa mitinge 
j Philadelphijos streikieriams

kaip 30 familijų. 
Tarpe 49-52 gatvių gyvę

į protokolų sekretorium, A na daugiau, kaip 50 famili
- fin. sekr., K jų, nekalbant apie pavienius 
kasierium. To- Kadangi dauguma moka len- ksta, pagirk, taipgi neužga

Dr. J. šliupo prakalbos; sve 
tainėj triukšmas; policija 

malšina publikų.

it pamatė, kad 
visus atsakyti, esate išrinkti nuo kuopų de-Izidoriaus draugija 
; pasiskubino legatai, malonėkite į laikų 1 v’

“Vienybė” pašelpinė 
draugija, paskyrė iš iždo 
$16.00 Rusijos revoliucijai.

J. A. Svyrūnėlis.

K ENRIKAS C. ZARQ.Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building,

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

Šliupų dalyvauti lošime *****

... . . ,. i ja, isskyrus Kerenskį. Aukųeiti kariauti, r . i /surinkta LŠF. $34.*****

rios pavyko vidutiniškai*****

gy-) Aukų LŠF. surinko $75. 
Čia 20 ir “Žiburėliui” $21.30.

Žmonių buvo daug.

CAFE. Pa
kelei vingus 

prijniam ko« 
nogražiau- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.

MICHIGANO VALSTIJOS ,8'os 52 kuopa. Publikos pa-(bandė
LSS. KUOPŲ ATYDAI , v ’

salėj, bus VI Rajono konfe 
rencija.

socialistai pasiliko ir dabar pų, gyvuojančių Michigano simėtę po visų miestų. Beto palinkėjo visiems geros klo- 
_ _ L. prie šeštoko parapijos pri-jties ir išreiškė karščiausį

guli ir tūli Jersey City lietu: geidimų su kiekvienu pasi-

sandoriečiai vaikščioja nosis į Londoną, visas knygas ir teatrėlių ir balių. Čia taip- matau buri žmonių, priėjęs 
nuleidę

1 NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., CHICAGO, ILL.

vBet kad,sveikai apie socializmų, tų visuo
menės klausima, sprendus, reikia ji pažin
ti. Reikia jį suprasti. Reikia apie jį pasi
skaityti. .
Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie 

Socializmų yra “Naujienų” išleista vardu 
SOCIALIZMO MINTIES BLAIVUMAS. 
Tai mokslinė knyga, bet parašyta taip leng
va ir suprantama kalba, be to taip gyvai, 
kad kiekvienam, pradėjęs ja skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tų knygų įsi
gyti. Knyga papuošta puikiu keturiomis 
spalvomis paveikslėliu, kurį specialiai tai 
knygai piešė žinomas lietuvių dailininkas p. 
Jonas Šileika.

Neapdaryta kaštuoja 75c., apdaryta gra
žiu stipriu audeklo viršeliu—$1,00.

Pinigus siuskite adresu:

Kovo 31 d., Lietuvių salėj; 
“Birutės Kanklių Choras” 
turėjo koncertų ir šokius

vo. kviestas drg. M. Dusevi- 
čius, bet negalėdamas pribū
ti (turėjo dalyvauti kairių
jų draugysčių konferenci
joj), atsiuntė drg. M. Ake
laitį iš Norwood, Mass. Drg. 
M Akelaitis kalbėjo apie ka
rių baisenybes ir nurodė ko
kiu tikslu rengiasi^prie ka
rės Suv. Valstijos. Kalbėto
jas publikų pilnai Užganėdi
no. Baigiant kalbėti, tapo 
priimta protesto rezoliucija 
prieš karę ir pasiųsta į 
Washingtonu.

Žmonių buvo apie 600. Pa
sirodo, kad vietas dąrbimn- Iiuepbcm/ Greenpoint

Kapitalistai manė,_ kad 
prakalbos neįvyks, bet apsi- 
ryko, darbininkai parodė 
savo vienybę ir galę.

Kokas.

jam uždavinėja klausimus, valstijoj. Pradžia 2:30 vai
i po pietų. . -

Draugai ir draugės, kurie, vi ai. Prie bažnyčios yra šv.‘matyt laisvose suvienytose
Abel- į Europos respublikose. Pifb

į susirinkimus nesilanko.Mo-1 
kestis yra 75 c. į mėnesį

Dokų darbininkai uždirba tapo surinkta $7.40 
nuo 30-40 dolerių į savaitę, 
vadinasi uždirba labai daug’prakalbas; kalbėjo gerb. A. 
darbas sunkus. Darbo diena. Bulota. Kalbėtojas plačiai 

kalbėjo apie Rusijos revoliu-
Žemai mieste lietuviai gy-'cija, klerikalų ir sandorie- 

Sudainavo keletą dainų, ku-jena ape šias gatves Spring, čių politiką, ypač sandorie-

Gegužės 13 d. 60 kp. LSS ten bus apie 50 familijų 
salėj bus perstatytas “Kri-.300-400 pavienių, 
žius” VI Rajono LSS. nau

nė konferencija buvo gegu- yra namų perdėm vienais 
žės men. 1914 m. Į Rajono lietuviais apgyventų. Ant* 
valdybų buvo išrinktos šios 17 gatvės gyvena daugiau, 
ypatos: V. Ambrozaitis — 

likų ir ar tas greit įvyks, ganizatorium, J Vasaitis 
Šliupas atsakė: (

“Kada latviui norės, o lat- Papeliuska 
vių socialistai dar aršešni ir Keršėnas -

mėti vienų : kada buvo už- gaivinus mirusį LSS. XI Ra-jl4 gatvių vėlei gyvena gana esanti gerkle užkimus, tai į tos tuo tikslu, kad išnešus 
klausta, kaip galima įvykdy-jonų. Taipgi bus svarstoma.daug lietuvių. East pusėj tik paskambiho pianu ir vis- protestus prieš karę ir mais- 
ti lietuviškai latviškų repub-’ daugybė kitokių reikalų, ^ant 14 gatvės užsilaiko net kas. v . jto brangumų. Kalbėtoju bu-

B.uvo pradėjęs atsakinėti 
klausimus, bę 
nepajiegs į/' 
todėl rengėjai 
mitingų uždaryti

Balandžio 1 d. LŠF. pa
rengė prakalbas p. Bulotai. 
[Prakalbos pavyko visais at
žvilgiais ;publikos buvo pilna 
i Lietuviu salė. Kalbėtojas nu 
piešė tautininkų ir klerika-, tuvių tame didmiestyj? Vie 
jų veidmainystę, nur< 

į tie žmonės nežino kur eina.., 
Bulotai bekalbant, musų sė. Tikrai, kokia tai nežino 

ma šalis. •
Man teko patyrinėti kiek,sB*a rinkti-aukas ir sureng 

ta nuo pagrindų nutrauktų, i tiek apie lietuvių gyvenimą.......................................
■ Yra žmonių, kurie nenori,tame didmiestyj. Garsinda- 

veidmainiauti, bet sako tei- mas surinktas žinias, ta- 
sybę, o tas musų tautiniu 

jkams nepatinka. M“at, p. Bu
Didžiausia lietuvių drau 

niškas, net jam nepatinka gija New Yorke bus Ukėsų g. Michelsonas Y ‘ 
dabartinė Rusijos minister!-,Klubas, turįs virš 200 na- Raitą “Saulinė sistema 

— ' ” ' • ■ ’ i riu TX ■‘-•i- -ma sz . .sz .

’1- Pereita savaitę musų ro- 
adresu: ma rasti po kelias lietuvių miečius valė koks tai neva 

St. Jonaitis, 1320 Elizabeth familijas. Didesnis jų bu-misionierius; sako net iš. 
ave\ N W. Grand Rapids, rys susimetęs Bronxe, kur,Chicago atsibaladojęs. Kaip 
Mich. įteikia pažymėti, kad-gyvena virš 1000 lietuvių, jis juos skuto, kaip mulkino, 
Rajono rede dar randasi $5. Čia gyvuoja Sūnų ir Duktė-nežinau (neturėjau laiko

1 d balandžio buvo tarp- 
tautiškos socialistų prakal- 

rai, bažnytinis gyvenimas Jika entuziastiškai plojo del-,bos, kurias surengė LSS. 192 
nais. Buvo ir p. Bulotienė, , kuopa sykiu su franeuzais

DIDŽIAUSIAS ŠIOS DIENOS VISUOME
NES KLAUSIMAS YRA SOCIALIZMAS

So. Bostono, nes neturi prk jono organizatoriui, todėl jis 
tarėjų. O juk jie dar ateity malonės viskų perduoti Ra- mažai. Laikraščių skaitymas'del jie 
galėtų surengti keliata tokių’jono konferencijai. Su visais žmonių tarpe mažai prasi- ibet niekas nepaaiškino 
“komedijų” ir užkviesti dr. Rajono reikalais kreipkitės |Platinęs -vi.-......

3 d. balandžio, Lietuvių 
Salėj, buvo prakalbos san- 
doriečių. Kalbėjo dr. J šliu
pas. Įžanga į svetainę 10 c. 
Žmonių susirinko apie 200.

Kaip visuomet, taip ir da
bar Šliupas savo prakalboje 
šmeižė šocialistus, būk pas
tarieji esu didžiausi niekšai, 
palaikų carus, monarchijas 
if visokias valdžias, nepripa
žįstu savo turto; socialistų į- 
steigto LŠF. komiteto nariai 
Gugis ir Šidlauskas rašinė
ju į Washingtonu laiškus ir 
šmeižia kitus (suprask, 
Šliupų) ir tt. Šidlausko var
dą kartojo net po kelis sy
kius, mat manė, kad publi
ka jam pritars, bet pastaro
ji nei nesukrunta, neploja ir 
gana.

Kada Šliupas visokiais žo
džiais šmeižė socialistus, pa
starieji tylėjo im ramiai 
klausėsi. Todė^ šliupo ūpas 
buvo labai pakilęs, tik jis 
negalėjo supusti, kodėl pu- £mdol.iečiai rausta sgd5da. 
bhka jam neploja. Tęsdamas i kad suma t Bulo
savo kalbų, prieina prie to,1 
kad prezidentas Wilsonas 
stojus už paliuosavima pa^ 
vergtųjų tautų ir sako:“Mesl 
lietuviai, privalome ištarti 
prezidentui Wilsonui savo 
lojališkuma (ištikimybę)“.

Vadinasi, Šliupas kviečia 
lietuvius pritarti Wilsonui 
ir pasižadėti 
Publikoje pasigirsta balsai: 
“No, no, no!” Šliupas sten
giasi užrėkti, bet negali. 
Pašoka p. A Rimka ir dre
bėdamas šaukia: “Balsų 
gausite po prakalbų, o dabar i 
tylėkite!” Ištaręs šiuos žo
džius, vėl atsisėda. Publika 
labiau pradeda šaukti:

kai prijaučia socialistams; 
ypatingai daug buvo lietu
viu.

ti agitatyviškas prakalbas. 
Bravo, montelliečiai!

( . .... Kovo 25 d. L T. Knygynas
iriuosi paskatinsiąs ir kitus surengė gražų vakarų. Bu- 

v,u. deklamacijų, dainų, mu
zikos gabalėlių ir tt. prie to, 

; skaitė pas-

Kovo 21 d. F J. Bagočius 
skaitė prelekcija “Tamsybės 

too -trr i ’ • • i- amžiai”. Atliko puikiai.
/ •] v /i susnin įme Amoniu buvo pilna salė. Dal 
(gaila, kad pabaigoj mitingo bar F;j Bag'oi;iu£. Hgi pat 

augimas) vasai.os> Ras sei-e(jos vaka- 
ras, skaitys paskaitas. Ren
gėjai LTND.

mes nenorim žmogžudysčių! ; 
Lai kariauja Šliupas, sando- ' 
riečiai ir tautininkai!”

Svetainėj iškįla baisus 
triukšmas, publika varo 
Šliupų nuo steičiaus. Sando- 
riečiai neapsieina be polici
jos, pašaukia jų ir pasta-1 
roji pradeda publikų malšin-; 
ti. Publika demonstratyr 
viai apleidžia svetainę. Iš 
200 pasileka tik 50; tame 
skaitliuje sanddriečiai ir so
cialistai. Mat, pastarieji no
ri sužinoti, kuo tas viskas 
užsibaigs. Iš išėjusių dar 
keliatas sugrįžta atgal.

Šliupas pabalo, perpyko ir 
nežino nei ka kalbėti; valan
dėlę pamikčiojęs, užbaigia i 
savo kalbų. Jis manė, kad 
jau viskas bus gerai, * nes 
visi “nenuoramos” apleido 
svetainę. Bet čia pasipila 
daugybė įvairių klausimų ir 
Šliupas vėl išsigųsta. Kada 
likusieji pradėjo, uždavinėti 
klausimus, Šliupas atsistojęs 
pasakė:

“Ėjo, ėjo ir dar visi ne
išėjo!”

Mat, jis manė, kad ten bu-

Viršui 100 gatvės, veik 
'pasipiktino moterįs. Jos yra’sas atskaitas laikiniui Rajo- ant kiekvienos gatvės, gali- 
Ipriešingos karei, o Šliupas,'no komitetui šiuo i_____  _
i kaip tik už karę agituoja ir 
liepia lietuviams eiti* ka
riauti. *

Dabar So. Bostone apie 
niekų kita ir nekalba, kaip

it gyvuoja dvi klerikalų žiuriu, nagi du “avinai” net 
•augijos. * "" [švarkus-nusivilkę, kad skal-
Virš Bronxo lietuvių jau dosi galvas, tai skaidosi. Ko- 

mūšasi, ■ paklausiau,

pač gerai išaiškino apie 
gyvena pačiame mieste. Visi saulės šeįmynų su pagelba . 
kiti gyvena Brooklyne ar piešinių. Buvo duodami klau 

Balandžio 1 d. vakare, bu- Jersey pusėje 
ivo parengtas* koncertas ”ži aplink ve atsakymus.- Užbaigdamas 
būrelio” naudai. Įžanga bu-1 Greenwich ir Washington vakarų, pasakė trumpų, bet 
vo 25 c. Publikos priėjo gana str. lietuviai daugiausiai dir- ’ smarkių prakalbėlę apie 
daug. Koncerto programas ^a dokuose. Jie priguli prie!Rusijos Mikės vertima nuo 

i buvo geras, nes- dalyvavo (unijos. Prie lokalo 895 Long-'sosto. Aukų knygyno naudai 
Vadpoll, Barreett, Rozman, šormenų unijos priguli virš (surinkta $8.00 ir Philadel- 
Jablonskiutė, Janulevičiutė. j 150 lietuvių. Didžiuma jų phijos cukraus dirbtuvių 
Ališauskiutė, Birutės Cho-.užsimoka nario mokestis,bet streikieriams $12.00. 
ras, taipgi ir Žiburėlio pir

Rajono ižde dar randasi $5. Čia gyvuoja Sūnų ir Duktė 
J Vasaįtis— protokolų ru draugija, Moterų Susi- nueit pažiūrėt), tik nedėlioj 

tik apie Šliupo prakalbas, o 'sekreto/ius, išvažiuodamas vienijimo kuopa, čia buna pidamas pro šalį bažnyčios
DYKAI! .DYKAI! >
AS iStranklu dantli be tkauRmo ir veltui tiem 1

kurie duoda taisyti ir naujus indčti. • i1

Visiškai ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- y1 
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas ( \ 
specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži- | •
nomas kaipdspecialistas ir įvairiose atsitiki- u

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karunoa trin
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedčliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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

Vietos Socialist Party sky
rius buvo surengęs ant 1 d.t 
balandžio prakalbas, kad iš
nešus protestų prieš karę.

... . ,v. . . .Vietos kapitalistai dagirdę,
Simai, i kuriuos aiškius da- kad prakalbose dalyvaus žy- 

iVe atsakymus- IIzbaigdamas megnieji sociaUstai> kurie 
tbuvo užkviesti iš kitų mies
tų, pasiryžo tam užkenkti— 
uždarė svetainės duris ir ap
linkui ja apstatė policija ir 
' detektyvais. Diena pasitaikė 
.lietinga, bet žmonių susirin
ko gana daug. Policija žmo- 
n5ms liepė išsiskirstyti, nes 
girdi, į svetainę neįeisite. Iš 

tz nn i t z.-m ' - publikos pasigirdo balsai:Kovo 26 d. LŠF. surengė . i.Geriau čia stovėti, negu 
tranšėjose”. Kalbėtojai no
rėjo palei svetainę kalbėti, 
bet policija nepavelijo. Tuo
met S. P. lokalo organiza- 

|Washington, Greenwich, Ca- čius smarkiai atakavo. Abel- pasakė. Nois lietus, 
nal ir Battery parką. Išviso 'nai, kalba gana turininga, - yja^apRabstai uždare sve- 

». , . ~~ n .........L ’ ,7. . ’tames duris ir čia, po atvi-
į ir .(nors su kaikunom nuomo-i . . , .-.t.1 ,nnn am • • I - • • i \ t> iu dangumi neleidžia kalbe-o00-400 pavienių. inem nevisai sutinku). Bu- .. • , i iKz.I rvzi i- i - • ’ • i x . . v. . v < i , ti, vienok musu prakalbosDidele dauguma žemai mie lota prisipažino viešai, kad .. i J \ . turi įvykti. Eikime visi jsto gyvenančių lietuvių bu- esąs soc.-dem., nors Rusijoj «P1,hl;/c1.v „ tpn ,rnipąi. 

na prastose stubose ir labai pirmiau veikęs kaipo “dar- I 1 , m-f”* *
bieji Bostono ir apielinkės. daug geria. Maža kas laik- bietis”, bet tik todėl, taip >; piipa 

raščius skaito. daręs, kad Rusijoj soc. dem. V1S1 zmvones.sustoJo į
Žemai miesto yra dvi su- buvę skaudžiai persekiojami numai savo į nuio y ų vie 

sirinkimų vietos - Barta-'net ir V. Kapsukas nesiva- 4 V
Konferencija bus skaitlin- siaus svetainėje ir kun. šeš- dinęs teisme, kada jį teisę, £ie,

ga, nes yra daug svarbių ^>ko bažnytėlė ant Broome s. d., o dabar, kada revohu- tal,Dtautin’e yįsį kalbėtojai 
[reikalu Kuopos laukia tos Bartasiaus svetainėj yra cija nušlavė Mikę nuo sosto,,taiptautinę v si a betoj l“|«.ntras klluto. „ėr» reikalo ir B»>l-.į“ftOį

T činėnas karčiais ten šį tų parengia ma viešai pasisakyti kuom . ų n kvicic ntiu Kdirnuu 
_________ ir Lietuvių Socialistų Sųjun-1 esi. Sandorokas A. Vaitkus Protestuoti pries karę, 

------- i “suvaryt” Bulotą o- ku1:^ dabar renSla kaPltal‘- 
prastai lankosi labai mažai. | žio ragan, bet nabagas, pats s*a1,

Kun. šeštoko bažnyčion įsmuko. Mat, Bulota atsaki- 
22 d. balandžio, L. S. Drau kas nedėl susirenka apie 100 (nėjo į klausimus, o A V., 

‘ Į-120 žmonių. Jisai pats sako vietoje klausimo, norėjo kri-
AT • • V/ z-x XX XV • • • ' . — a «■ a . a - aaw<vxx

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., LieturiUas DentistM
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN.Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiukai,Rusiškai Telephone Stagg 3698.

gijos salėj, 1057 Hamilton
avė. Grand Rapids, Mich, turįs virš 1000 parapijonų ir 'tikuot ir “sukritikavo
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OĮSĮELU SOĮSBAįl SLUBĮ|O4ą OAKS 3ĮĮ)jUĮ(lniE(]

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

I co
co V. VAIVADAS

SPORTING CAFE
Puikiausia ir švaria**!* 

Užeikit peroitlkriakiu

DflNIAUSIA UtlIGOl 
VISTA PAS

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OEFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto: nuo 12 iki 2 v. po pict; nuo 
C iki 8 v. vale. NcdClio.i iki 12 ryto.

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone Stagg SIS4.

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

cc
-d
g

409 lil’WES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

119 Grand Street, Brooklyn.

dažniausia gema nuo ink
stu betvarkės. Del nuo
savais gero yra reikalin
ga, kad j tokias slogas 
butų atkreipta didelė doma.

verta yra 
inkstu arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

A. SHRUPSKI
Pat mvi gallto gaati ika- 

olamrfo alaus, paikios degti- 
aėi ir ikauaai vyno. Pa- 
Uraariaaai palklanslao, at
eikit*, o poriitlkriaait*.

31 8. 2nd St.,
j BROOKLYN, M. 7.

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High

land avė.,- Newton Upper Falls, 
Muss., praneša niurna taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir šo
nuose, bet skaitydamas jūsų ka- 
b-ndorių, ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau’’.

SILPNUMAS
Jot jautiesi netekęs spgkų. 

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

Severą’a Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsainas)

Sustiprina jis visų organizmą ir 
prašalina vidurių sukietėjimų. 
Kaina 75c. — aptlekose.

Akušerkal
Pat«*gu«> taurei Woman* 

Cotlega, Baltimore, AW
Pwekmtngat atiteka mvo dari* prH 

Otmdyma, taipgi *utoik!a rfackta* cw£aa i* 
įTogelba utTairteae motoru l go«K

6 Lcrtag ot.( 
y arti Bte matu 

SO« BOSTOIX. KtAHS

v. ryto iki 4 va;. po pieuj. i
140 E. 22t»d St., Lexlngion ir 

3rd Ave

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptiekoso. 
Reikalauk tiktai tikru “Seve
rus’1 gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalimu gauti pirkti.

evera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 

ir rukštumo skilvyj. Kainos

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

K
O

KĄSNELIAI

ritmo ir netinka prie žo
džio “cholera”.

Mūsų' — Nors ritmo ir nėra, bet 
jau i už tai tikra teisybė, todėl ir 
ivS I oilr-iarj oro limo iii Ino i nnvni’..

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).
Newark, N. J. — 

katalikai išgirdę, kad
Rusijos monarchija, mirė,[eilėse galima pilnai pavar- 
tuojaus apsivilko gėdulių toti.tuojaus apsivilko gėdulių 
rubais ir atlaikė šventas mi
šias už monarchijos dūšelę. 
Dabar jie vaikščioja nosis 
nuleidę, tartum būtų žemes 
pardavę. Ką padarysi, vi
siems savi vargai ir skaus
mai.

. Taip dievas padare.
Parapijinėj mokykloj vai

kas klausia mokytoją.
— Pasakyk man, kur de

dasi tas vanduo, kuomet ly-

Hukum.

Jersey City, N. J. — Pas 
mus laikai eina blogyn ir 
dievai žino kuo viskas užsi
baigs. Alaus pante nuo 10 
iki 15 centų pakilo, merginų 
trūksta, o senbernių, tai jau 
ir suskaityti nebegalima. 
Dabar daugelis jų labai susi
rūpinę, kad negali gauti 
rnerginų.o pakaušiai jau baį. 
gia plikti.

P. Branduolys.

Binghamton, N. Y.— Mū
sų vyčiai per visą žiemą la
vinosi kolioti socialistus ir, 
rodos, jiems tas mokslas la
bai gerai sekėsi.

Dabar girdėjau, kad nori 
užsikviesti koliojimosi pro
fesorių p. Račkų ir laikyti 
ekzaminus. Jeigu ekzaminai 
pavyks išduoti, tuomet jau 
ir jie pasigarsys diplomatais 
koliotojais. Genei41ė prak
tika visuomet atsilieka sočia 
listų surengtose pramogose.

Mūsų Brolis.

Ne jo dešimtine.
Vyras išsiėmė iš kiše- 

niaus dešimtinę ir paaukojo 
Sąjungos namui. Pati tą 
pastebėjus pradėjo1 šaukti:

•— Ar tu iš proto išsikrau
stei, kad dabar paaukojai de 
šimtinę!

— Nutilk, mano miela, ta 
dešimtinė ne mano, bet 
svetima.

— Kaip tai svetima?
— Matai, aš šiemet nus

prendžiau neiti velykinės, 
tai ir paaukojau kunigėlio 
dešimtinę.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

— Matai, vaikuti, kaip 
dievas viską gudriai sutvar
kė: jeigu žmonės ir gyvu
liai to vandens nesu gertų, 
tuomet visas pasaulis užtvin 
tų, o dabar vis sausa, — at
sakė mokytoja.

Geras patarimas.
Moteris atėjo’ pas dakta

rą ir sako:
— Daktare, ar negalėtum 

duoti kokiu nors vaistu.ma
no vyrui, kad jis nakčia mie 
godamas nekalbėtų?

. — Tamsta pabandykie 
duoti jam progą dieną ne
miegant jvalias išsikalbėti, 
tuomet ii* nakčia nekalbės.

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kapki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.
ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 

trūotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE’yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdarųas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

GERIAUSIAS DUMIA (HMA* 
IR ŠVARIAUSIAS HAUO. 

NA S VISAM’ 80. 
IlOSTOrtM.

n&i ir užkandžiai. Patarnavi
mai prielankus. Atsilankykite, 
e pereltikrineita.

JONAS MATULIS 
(Lietuvia Savininkai) 

842—344 W. Broadway 
@0. Boston, Maus.

(Dalinate žinginių one Lietayįų 
Labdaryitėi Draugijai malto).

JOHN KULBOK
CAFH

DldoHi hotolii, t aru viat* 
kolaivingiomi, kambaU i 
«ytl pagal nuają madą, br 
busit užganėdinti. ■

jt*L 
vi at

JOHN K.ULBU& B b vi b lak*. >
1511 Wythe Ave., Cor. 8*. A d 

BROOKLYN, N. Y.
Tai. 279 Greenpolnt.

praėjo. Bet
vis dar tarpe mus
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LI GOS.

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 ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimui į save? 
apmalšinimui dusulio, .suo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Reumatizmo, Padtgog, Neur&li- 
Rijos, l’crsifiaUiyino, A lėlutei mo, Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir 8kau<i6jImO Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER 
kaipo senij ir uztlkėtiną drangą Šeimy
nos per puse Šimtmečio. Tik 25c. ir 
60c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikanta—•

F. AD. RICHTER A CO. 
74-80 Washington Street, New York

Męs perkame ir parduouarne 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kohstvas) ir 
įvairias kriminališkr.s, aprūpi
name geriausiais advokatais ir 
išpildome visokias aplikacijas, 
einame už perkmbčtcji.s viso
kiose reikaluose.

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

Temykite LIETUVIAI!^
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEŠKOT JUS G1ML > 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE. J.

Pm Reikalaudami informacijų {dėkite įtampų «ž 2 centu. <
Pabėgėliam nuo karės nuriunčiu pinigui ir laiškus nei per mano _ 
Banką galit* siųst j visai vietas, užimtai vokiečiais, ,0 tikrai nu- S 

*i».
Kurie turit eavo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit aiųit 

pinigus ir laiškus per mano Bankų. x
Kas norite atsiimt »avo gimines { Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų g 
ir geriausių laivų. ,
{Kas nori pasidėt savo pinigus | Banką, tai aš moku 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano banko* yra gvirantuotoi, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
^pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas. lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokuinentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance! ptwHmi. nuo ugniai, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMA! DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adrsaut

BANKER JOHN KOVACS
„ _ . Filis: 155 CLINTON AV«,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough of Brooklyn.

DR. BUKKIS,

Medikališkas Institutas:
yra atidarytas
šokiomis die
nomis ir ne-
deldieniais nuo

8 vai. vakare.
Gydimas y- 

ra ynatiškas.
Kalbame an

gliškai, len
kiškai ir rusi
škai,

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

w

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

kad patikt
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1.00 
50c.

$1.0S 
1.00
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Išlaidos ein^ mažyn.

Vyras. — Aš nesuprantu 
kas čia dedasi? Pereitą .sa
vaitę tavo siuvėjui užmokė
jau šunta dolerių, o dabar 
vėl reikia penkiosdešimts 
mokėti. t

Pati:— Ką čia nesuprasti, 
juk matai, kad išlaidos eina 
nažyn. ,

Ar gali būti kas geresnio?
Du draugu užėjo į saliu- 

i.ą, pasiėmė po stiklą degti
nės ir begeriant vienas jų 
sako:

— Na, sakyk, ar gali būt 
kas geresnio už stiklą degti
nės? "•” » •• ' 'V ' -.r—

— Tai kas gi?
— Čielas butelis daug ge- 

lesnis už stiklą.

Negalėjo.
Motina. — Aš matau,kad 

tu vis prisiglaudus sėdi prie 
Jono. Kodėl tu jo n estu m i 
nuo savęs?!

Duktė. — Negaliu, įnamy-1 
te, kaip tik noriu nuo savęs 
pastūmėti, jis tuojaus mane 
apkabina ir bučiuoja. O juk 
tokį žmogų, kuris tave bu
čiuoja, negalima stumti.

Vyro ir moteries pareigos.
— Kokios pirmiausios ir 

švenčiausios yra vyro pa
reigos?

savo pačiai.
—Na, o kokios tuomet 

bus pareigos pačios?
j — Kad patikus kiekvie
nam vyrui.

Į 
h' 
i.

Kryžiaus 
skaudėjimai <?

B F Stropiene

FjT f V V.

Kas yra žmogus?
— Kas yra žmogus?
— Žmogus — 

viską ėdantis, net ir 
artimus...

gyvulys, 
savo

Du poetu.
Du vaikinu sumanė 

dronris jiegomis eiles rašyti, 
vienas jų tarė.

— Klausyk, aš žodžius pa
duosiu ir rašysiu, o tu man 
ritmą pritaikyk. Na, daleis- 
kimė, parink ritmą dėl žo
džių “liga limpama”.

- — "Lietuviška kūma”.
— Labai gerai! Matau, 

kad mudu puikias eiles pa
rašysime. O dabar duok man 
ritmą <iėl žodžio “cholera”.

”Uošvė”. ’
Uošvė?” Bet čia nėra kitu

turtinga n 
daug žodžių, bet 
daugiau kalbėti,
“taip”, “ne”, “klausau” 
čiu” ir “gerai”.

— Kodėl taip?
— Mat, visus kitus

džius mano pati už mane pa
sako ir aš negaunu progos.

s negaliu' 
kaip tik

Iki žinomo laipsnio.
— Žmonės kalba, kad tu 

apsivedei. Ar tas teisybė?
— Taip, apsivedžiau iki 

žinomo laipsnio.
.— Aš nesuprantu tavo iš

sireiškimo? Kaip tai galima 
apsivesti-“iki žinomo laips
nio”?

— Paprastas dalykas: ta
me pačiame vakare, kuomet 
sugrįžome iš bažnyčios pa
ėmę šliubą, pati pabėgo su

’££*!$ —jnnouisnd žO£T$ — sluuj 
-olų [ofisui ujvaoumuojd “Soasįitj

‘.feuvAop uiaif ‘fobs
-rQj hSnuup jį IiįuįuiįS oaus įjbj svyj

•snj^v.1 sn>f§ĮisĮ|i?joos 
uįįua jį vjnzuoo ujuį^įvuuiI įoftsn^ 
•bpsn>i Į siLiPĮ?§vj>iĮVj joiuv 'bĮP^I 
ąjup;;u uIįobįįoao^ sohsnft įfOĮZpja

Diena po dienai, metas no~ metui 
užgintu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas £,u didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
aikrėurną kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu .iakuų ir t i.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
fiuiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir N-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad. labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neat Įdėliokite 
art ryb>iar»s, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima; 

apturėti per puču*:
Nuo reumatizmo .........................
Kraujo Valytojas........................
Vidurių Valytojas ......................
'Židinių Reguliatorius................
frojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
vLokių ligų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

p. a. uimeN.kVicius,
151 METROPOLITAN AVĖ.

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. 
Kas iŠ neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 ei

Pasinaudokit su Proga.
Męs atradom daug žmonių,kurie norėtų pirkti farmas, bet negali 
dėl to, kad yra ęeikalinga 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 dieną metuose. Farmos su dalim išdifbtps žemės ir 
namais ir gyvoliais dėl pradėjimo. Galimd duoti geriausį paliudi
jimą nuo lietuviškų farmerių. Rašykite:

SANBORN COLONY
c|o Lithuanian Colony Director

Eagle River, Wise.

■ Kas prisius už “Kovą” .$2,00, gaus 
! knygų už 75 c, kas prisius už “Kar

dą” $1.00, tas gaus knygų, už 85 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 
riietų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovan 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1. 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS, 

2370 Mugant St, Philadelphia, Pa.



LAISVfi

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
ANT LYTIŠKU ORGANU

■A Pietaris

kp Fran

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

dol. BU

ziais
NAUJOJI

1OS

trašai
NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu

ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
linktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notas be mokytojo,

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

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

DAUNOROS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų. .

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiUSdami 35Č. Galima eiia.tl pačio 1 ženkleliais (markėm)

’’ARTINAITIS, 
157 GRAND ST-

JUL "
OPodlT/5

DYKAI
1000 adatą ta

APLA. REIKALUOSE.
New Kensington, Pa. — 

"Iš priežasties rengimo pasi

rinktos aukos sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės. Auko
jo šios ypatos:

J. Miglinas ir A. -Stripei- 
po $5.00; P Bieliaus- 

$3.00; K Miliukevičius 
— po $2.00; 
$1.50; J Mi

tai FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekop 
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1. t

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

ir laimingais, tada gi 
gyvenimu ir jo 

itydos, idant pertikrinti
DYKAI komplėtišką

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

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

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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

Kreipkitės prie manęs, • aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin-

Keblienė, F Petrašiunas, J. 
Janiūnas, M Urbanavičius.
J J. Plugnis, S. Žmitračio- 
nis, P’ Kentras, W Šerelis, 
I . Vilimavičius,*P. Pakštas, 
ir A Šerelis — po 50 c. Smul
kių $10.75.

Kurie aukojo mažiau pen
kiasdešimties centų, tų au
kos .priskaitytos prie smul-

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Fėrry st. Easton, Pa 
7ice prez S .Masiulevičiene

320 Šo list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pri
turėto jas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
iasierftis F Vituris

8111 Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine at. Easton. 
Maršalka J. Gamis,

žiūrėtojas A Staravičia, Box 1180 
Melrose Park, Ill. 

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

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

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

Melrose Park, 111,
Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio Fra“ftk and 
James svetainėj, 23-čia Ave. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuve. Dirba visokių štukų daiktus. Jti 
nori gauti štukų katalogą, prlslųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 909. HOLBROOK. MASS.

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptieka ir Savininkas 

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

Adresuokite!
YORK PHONOGRAPH.

Dept. L.

ATYDAI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ

DAINININKŲ AMERI
KOJ.

Daugelis chorų, priklau
sančių prie SLSDA., reika
lavo, kad jiems pasiųsčiau 
danų, bet jų reikalavimų ne 
galėjau išpildyti, nes dar 
nebuvau gavęs dainų. Dabar 
gi, jau dainas gavau ir rei
kalavimai bus išpildyti. Taip

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBRŲ 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O.. Box 749, Mslross Park, IU. 

Pagalbininkas D. Rimta,
P. O. Bax 849, Malraaa Park HL 

Pratakalą raitininkas Ir argaaa >rf-

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,----

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

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

Susinešimų sekretorius •*- V J.
Gedvilas

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

873 Grand st, Jersey City. NJ. 
Iždininkas

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai. Gvarantija sofs- 
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 piniglj, pakol negausi 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L. TYCHNIEVICZ 
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

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

Visiems aukotojams, tariu 
rdingą ačiū. <

P. J. Maskunas.

'Austrą, A. Valantinavičia, J 
Valaitis, ir U Senkiutė —po 
$1.00. B Lamsargienė, M. 
Austrum, A Stanevičius, M. 
Baktis, A Maręelionis, A 
Demikis ir J. Michalkevičia 
— po 50 .; smulkių surinkta 
$4.00. Viso labo $33.00.

Pinigai pasiųsti LŠF. K. 
Šidlauskui.

Aukos “Žiburėliui”.
\P Beliauskas, A Valanti

navičia, K Milinkevičia, J. 
Bieliauskas ir M. Pacieška— 
po 50 c.; smulkiu surinkta 
$2.55. Viso $5.05/

Visiems aukuoto jams ta
riu širdingą ačiū.

Ansonietis.

Prot sekretorius S
1220i — 7 th 

Finansų sekretorius
436 — 4th avė, 

Iždininkas K Juška 325

publikos susirinko ir neper-^ 
daugiausia.

Aukų surinktą Rusijos re- 
voliuciiai $33.75. Aukojo šios

Tėmyk, nes krautuvu 
perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

B Rusiškoj kalboj knyga apie au- 
« tomobilų amatą su klaus-
9 mais ir atsukimais, kas rei-
Sl kalinga prie egzamino. Rei-

kalinga šoferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 

gr L. Tychnievičius. Kaina 75c..
& su persiuntimu 80 c. Norintie
M gali gauti ir angliškoj kalboj.

Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Mk Taipgi daug didesnė ir su

paveikslais anglų kalboj $1.60
» L. TYCHN1EVICH, 
^231 W# 50 str. New York City.

Per skausmu 
į kova— 

per kovą į 
laisvę!

AUKOS LŠF
Ansonia, Conn. — 

kovo buvo prakalbos p. Bu 
lotos. Kalbėtojas visus užga

AUKOS RUSIJOS REVO
LIUCIJAI.

Elizabeth, N. J. 30 d. 
kovo buvo prakalbos LSS. 
147. kuopos pasveikinimui 
Rusijos revoliucijos. Kalbėjo 
I: Pruseika. Prakalbos pavy
ko labai pasekmingai, nors

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 šiams

ąsos
Mrs
Mrs ___  __  , . ... _
Mrs M Dolan, 1533 S, 50th Ct,
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 et 

s Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskati

ni nedėldlenj- kiekvieno mėnesio J. 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th avė, 
Cicero, III, t rol. pe

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

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Graiafonas tik 20 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, Uka» 
siuos užmokėsite prie atsiėmime. Gro- 
fafonas su didele triuba, pauk etate 
kraštais, mechanizmas grafafone ge
riausios konstrukcijos, kurį 4, liesa 
užsukti laike grajmimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. T .Įsą iidee- 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aii> 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta ana 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taig 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrument! ant 
pareikalavimo.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

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

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

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

358 E. Wickliff avė. 
Finansų rašt. F. Skamarakas,'

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė., 
Susirinkimai buna kiek* <u mėne 

šio 1-mą ir 3-čią nedėldie <1, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salele, kampa* 
E. Main ir N. Morrison VWIHna 
ville, Ill. r\

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

. LIETUVIŠKA APTIEKA.
fiiuemi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, relkallarą tiaaa 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
Earduotl lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Min

ių vaistų:.!) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizme. Bea
ks 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksės 25 ir 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINJMO PLAUKŲ ir TONICAS. 9) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, Įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes b 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekė
me kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilae- 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant lailkua, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis. '

I. SHAPIRO, IJ«tMvižkas Aptielorhi*
419 80. 2nd Street, kampas Union Ars

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

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

Viršininkų
Plrminnkas P Kardokas, 122 Court st.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Merkis, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapaitis, 

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukla 

109 So. Park Btr
Maršalka B. Budrus, 240 Seeead si.

Visi Elizabeth, N. J. /

Mokslo Nereikia J ieškot;
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fe 

kai bot; gramatiką savo namuose f luošam e laike. Visi išmetant 
Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas*

KarespondenciiiRA Mokvkk I 37? U. Robey SLClwwgTEISYBES mylėtojų draugys.
TĖ, MOLINE, ILL. ' (

Vąldyboa adresai: \
Prezidentas F Akatckis,, 1814—13 St^

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

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

-4th avė.
Moline, III

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

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

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

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

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

lidninkas Kazimieras Šimkus, GREATER NEW 
11# Grand Str., New Yor^ N. Y.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinė mis lietuviškomis dainomis, lab«4> fk 

gial, kurie kreipsis pas mus.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS S=ASI1R KEPTUVE'

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTE, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 avė
Prez pagclb, J Takazauskas,

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South both Court, ų 
inansų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th avė, 
Kaeierius Mrs M Bartkienė, 

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1538 S. 50th Ct.;
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct.

PLA. 9-tos kuopos, kuris iis> 
bus 10 balandžio po Nr 
1702 Third avė. Pradžia 6 
30 vai. vakare 
malonėkite į laiką pribūti, 
nes turime daug svarbių Ras 
reikalų. A I

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA, 

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

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: ‘ 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centre Str.
Protokolų raštininkas . A. Ramauckas, 

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

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

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

Maršalka W Svintickas,' x
515 W. Pine Str.\ 

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

Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavinimą ir 
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra- 

paveikslais, kurįjeidžia L. S. S.

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. Užballųtė,

622 Hulin St. 1 
Finansų raštininkas P. G. Alakaynaa

1516 — 14th Ava. 
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedil- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 8». 
Main St., 2 vai. po pietų.

8 va.........

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

“NAUJOJI
biausių 
klausimu 
teoriją^.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me 
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c; užsic 
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa 
vienis numeris 15c.

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri 
siijskite 15c.

GADYNĖ” yra storas, didelio forma- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas. 
GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar- 
mokslo šakų; gvildena visuomenės 
s ir plačiai aiškina socializmo mokslo

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, Pa,
F. Pikšris. 1331 Penn Avė.

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

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

Glendale. Carnegie, Pa. 
Pikszrius 1331 Penne ave.

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

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

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

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

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

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

12 kp J Kindąris, Ambridge, Pa.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBĄ 
Cleveland, Ohio.

Pitm. V Ivanauijkiųtė^ 
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, 

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

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

“ V. Kvedaravičius, 
1543 Oregon ave. , 

Dainų repeticijos atsibuna įdek' 
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. aat 
Schwab svetainės, 6181 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka« 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesio 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6181 St. Clair ave. Knygyea* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton ave. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:19 s 
vi kare.

Knygius Pranas Tumocas, 
8570 E. 72 8t.

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

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

812 — 8th Str.
Užrašų ^rašt. B. Masiliūnas 

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

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

166—10th Str. North Chicago, Ill.
Kasos Glob. M Rekis,

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

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

Vico pirmininkas M Kaupds, 
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela
1029i Lockwood ave.

Turtų sekret. S Gelumbauskae,,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavlčia,
921 Herrick Ave.

Iždo Globėjai: A. Pukteris,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas.
LBD. laiko savo susirinkimus 

trečią nedėldieftį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

malonėkite kreiptis pas ma
ne. ^Dainos yra darbininkiš
kos: 1) Krūmai, 2) Atsis
veikinimas su mišku, 3) Tik 
eikime pirmyn. Visos sutai
sytos dėl keturių balsų.

Chorams, neprigulintiems Dėdino, išskiriant kelių tau- 
prie SLSDA. Daug yra lie- tininkų; mat, kalbėtojas pin
tuvių chorų, neprigulinčių kiai nupiešė mūsų tautinin- 
prie Susivienijimo Lietuvių kų darbelius ir nurodė, kaip 
Socialistų Dainininkų Ame- ■ jie eikvoja surinktus žmonių 
rikoje ir kiek man žinoma,'pinigus, šelpdami visokius 
daugelis tų chorų nusiskun-,Gabrius ir tt. Paskui buvo 
džia, kad neturi dainų ir ne 
žino kur jų gauti. Jeigu no 
rite turėti gerų dainų, ge 
riausia prigulėti prie SĖS. 
DA., nes tame susivienijime kis 
yra tam tikras komitetas,’kas 
kuris visuomet rūpinasi ga- ir J Bieliauskas 
vimu geresnių dainų. i M Pačiukas —

Taigi visi chorai, dar ne- leris, M Šteinis, J Čiupas, P 
priguljnti prie SLSDA., pri- ‘ 
sidėkite tuojaus. Juo bus 
musų Susivienijimas dides
nis, galingesnis, juo mes ga
lėsime daugiau nuveikti dai
lės srityje.

SLSDA. Raštininkas,
A. žakarevičius, 

183 Roebling Str.

D. Burkauskas — po 
$2.00; A Liutvinas, J Vizba
ras, P Poškus, A. Urbas, T. 

Visi nariai’palangevičius, B. Stankevi
čius, M Budreckis, P Bitu- 

po $1.00; D. Staniulis,

^SJĮIIIIH— ■ ■' 1 ■■ —-

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusllpnejle ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nervlu, paliks išgydynti ant visa
dos per vartojima, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios Išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kąjl ken
kia jums betvarke nervfu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusllpnejeslam 
padėjimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevlrini- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
nuslęs, nemielus .sapniai, baime sutikti 
žmonius, kaip, tai daro nekurie, palikste 
išgydyntl per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais 
galima bus nauduotis 
ypatibemę. Del 
jus apie tat, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, igsiunsme jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą 1» 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima Uešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to, kad tai nėra, maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, laba i tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatideliokite, taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinima ir mes 
Igslunsme jums tuolaus tas gyduoles.

' NOVO COMPANY,Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.
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VIFTINpQ ‘7INIAQ I ’’New York World” pra- AallllViJd neša, kad musų mieste vei- 
a a a ~ 1 kia “Young Men’s Anti-Mili- 

MAJORO ATSIŠAUKIMAS. įarįst League”, kurion gali 
iŠ- prigulėti vaikinai nuo 18 iki

LAISVĖ

New Yorko majoras iš- prigulėti vaikinai nuo 18 iki 
leido sekantį atsišaukimą: ?25 metų metų. Visi jie agi- 
“Tęisingu pamatu ir po ilgo tuoja prieš stojimą kariume- 
kentėjimo prezidentas ir [nėn. Draugijoj jau yra dau-

V MILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekvienam; gal but turite kokį
w a M IKA V išradimą dėl užpatentavimo, gal norite ”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo mūšų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti,I Į J E B ■ /Kr* /V I ■ kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu- 1 fjL l_^r I I W Į I viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offices: 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

“ 403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

kad prisidėtų prie choro, 
kaip tai. p-lės.Mengelinskiu- 
tes, M Ambračiutę, E.. Vai-kongresas apskelbė karę Vo- giau, kaip 500 vyrų, Vieną ....

kietijai. Milionai šio miesto,draugijos kalbėtoją jau sua- tMavičiutę, D Alelioniutę, P 
gyventojų gįmė tuose kraš-.reštavo. Draugija visais ga- Stankauskiutę, K Vaicekau- 
tuose, kurie dabar dalyvau-Jlimais budais rems savo na- s^ą, V. Kazlauską ir kitus, 
ja karėje. Aš kviečiu visus rius, papuolusius į policijos Kviečiama ir tie, kurie dar

kurios rankas.pagoduoti tą laisvę, 
jieškant daugelis atvyko 
šion šalin ir tą laisvą savy- 
valdą Amerikos demokrati
jos, po kurios globa mes į- 
gijom gerovę ir asmens lais
vę. Aš kviečiu visus prisi
dėt prie tvarkos užlaikymo. 
Tiem, kurie turi blogus no
rus aš priminsiu įstatymą 
Suv. Valstijų, kuris paliečia 
visus gyventojus, piliečius ir 
nepiliecius:,

“Kiekvienas, kas vie
ton lojališkumo, papil
dys priešo darbą prieš,Visi nariai malonėkte atsi- 
Suv. Valstijas arba pa
dės priešams šios šalies, 

’’ lengvindamas jiem vei
kti viduryje šalies ar 
iš lauko — skaitosi kal
tu išdavystėje.

PRANEŠIMAI.
10 d. balandžio, A Pušio 

salėj, 212 Berry st, Brook
lyn, N Y. bus susirinkimas 
Lietuvių Žuvininkų Kliubo. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite at
silankyti. /

Komitetas.

nėra prisidėję prie choro,nes 
mes norėtume, kad tame ap- 
vaikščiojime dalyvautų ko- 
skaitlingiausia dainininkų.

Repeticijos Aido choro bū
na pėtnyčiii vakarais, 190

Jaunimas dabar privalo pa
sinaudoti proga, pakol gerb. 
Ereminas dar su mumis. >

Aido choro pirnų

mus už išdavystę • bau-

12 d. balandžio bus bertai- 
ninis susirinkimas Lietuvių 
Preserių unijos 58 skyriaus. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

GE R BIA MIE JI TA UTI ECIA I!
Gerai žinomas daiktas, kad jau y 

ra daugelis Lietuvių Ūkininkų Su 
vienytose Valstijose, ir aš apsigyve 
nęs tarpe jų Michigano valstijoj, 
ir matydamas didelį reikalą išeinan
čio laikraščio dėl ūkininkų reikalų, 

Sekrt. J. J Jakimavičius, taigi pasišvenčiau išleisti nors mėne
sinį o jeigu pasiseks ir atsiras skai
tytojų ir pritarėjų, tai išleisiu savai- 

PalaCe tinj. Laikraštis bus vardu MICHT- 
Hnll ąvpfninėi 708-3rd Avp R.ANO UKINYKAS, 8-nių puslapių, Man svetainėj, A\e.,fSil paveikslaiS) (Pilutėm, dainelėm,
So. Brooklyn, NY.,1 
liūs Lietuviu Gimnastikos

lankyti, nes turime 
svarbių dalykų.

28 d. balandžio,

džia mireia, arba, sulyg kliubo. Pradžia 8 vai. vaka-
teismo nuožiūros, kalėji
mu ant dešimties metų, 
bet nemažiau
arba pinigų pabauda, 
nemažiau $10.000.

Vertė Barabošius

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

BROOKLYN, N Y,

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LirruviiKA

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Parašė J. Berlin.

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

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

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

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

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

ft

jeigu visiškai išgydytas,

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS 
Pirmoa kleaos CAFK. 
Geriaual Glrymal.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. Manif aktu ros ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

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

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, 
jokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o aš prisiųsiu per expre- 
są.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C Street
xSOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

1)US ba-’juokais ir tt.
Laikraštėlis bus bopartyviškas, ir 

nekels vaidų, ginčų su nieku, nes 
nebus vietos tik talpins kas yra rei— 

, taigi meldžiu 
visų pirmeivių, išleidėjų, redaktorių, 
agrikultūros mokinių, su raštais j pa- 
gelba, taipgi ūkininkų su korespon- 

i, o tikiuosi, kad atneš, nau
dą ne vienam.

Michigafjo Ukinykas kainuos 
tams $1.00; pusei metų 55 c.; 
vienis numeris 10 c.; j užrubežj 
vynen, $2.00.

Viena kopiją prisiųsim dykai 
pažiirėjimo kas prisius markę už 2c.

Adresuokit W. Walencius, P. O.

re. Įžanga 25 centai ypatai. [kalinga ukininkystęi, 
Visi vietos ir apielinkiųi........

Penkiif ]ietuViu malonėkite atsilan- 
pasistengsime fĮPnci.i°™kyti, o mes 

visus užganėdinti.
Komitetas.

Taipgi euteikln radą vlaokina- 
8« atsitikimuose ir patarnauja 
vlsokiuoua reikaluose.

\ DOBROVOLSKIS.
87.7 Graham Ava. 

cor. Skilman Brooklyn, N T.

New Yorko marketninkai 
protesuoja prieš įvedimą ant 

maisto kontrolės.
14 d. balandžio, Tautiškam 

Name, bus koncertas ir ba-

Visi, kurie

Pastaruoju laiku Washin
gtone plačiai pradeda kalbė
ti apie įvedimą ant maisto 
valdiškos kontrolės, kaip 
kad dabar yra įvesta visose 
kariaujančiose šalyse. Įve
dus tokią kontrolę, valdžia 
turėtų prižiūrėti, kad mais
tą nesupirktų viena arba 
kelios kompanijos, nesudė
tų jo į sandėlius ir paskui 
neluptų nuo žmonių nesvie
tiškų kainų.

• New Yorko marke tų pir
kliams tas labai nepatinka, 
todėl jie buvo sušaukę savo, 
susirinkimą ir jau užprotes
tavo prieš valdžios panašų 
kėsinimąsi įvesti ant jų 
pelno kontrolę.

Iki šiol,jų niekas nekon
troliavo ir jie elgėsi taip, 
kaipj norėjo.

7 I Adresuokit vv. wale
liūs Lietuvių Laisvės Pašei-, Box 96, Bart, Michigan.
pinės Draugystės. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Įžanga 25 
centai ypatai. Kviečiame vi- 

atsilankyti. (
Komitetas.

sus

EXTRA!
Parsiduoda .puikus naujas mūrinis 

namas dėl 6 šeimynų po 4 kambarius 
su maudynėm ant floro, puikioj vie
toj, lotas 25X66X100, randos $840, 
kaina $6000, įmokėti -$500. Puikus 
naujas mūrinis namas, 2 florai, 2 šei
mynoms su 9 kambariais ir maudy
ne ant floro; randa $372, kaina $2.- 
cro.

Maža farm a 75X100 namas, 2 šei
mynoms, įmokėti $500, kaina $1800. 

. I.otai nuo $45 iki $300 East New 
Pereitame Yorke. Parsiduoda bučerne, 2 saliunai 

•ir 2 grosernčs. Dvi vietos tinkamos 
j'dėl atidarymo saliuno. Savininkas
duoda geras išlygas.

Šit visokiais reikalais ]<reipkitčs 
pas mus: B. A. ZINIS, Realty Co., 
Ofsai: 26 Court St. Tel. Main 380.
287 Bedford ave. Tel. Greenpoint 3355 

Brobklyn, N. Y.
29—30.

Aido choro 5 metų 
sukaktuves.

2 d. rugpjūčio sukaks 
giai penki metai, kaip gyvuo' 
ja Aido choras.
choro susirinkime nutarta 
iškilmingai apvaikščioti tas 
sukaktuves, surengti koncer 
tą ir parašyti penkių metų 
veikimo istoriją.

Turbūt vienintelis choras, 
kuris yra tiek daug nuvei
kęs, ir net tris chorus savo didelė proga ukvatninkams. 
tarpe išauginęs: moterų, vy- k^č 
ru ir mišru.

Taipi nutarta užkviesti 
seniau J 
dainininkes ir dainininkus, |

>y-

ant

me- 
pa- 

(Tc-

©Th.C4K©

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 kaina, kiti 
krautuvininkai kelia kainas.

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

Mes kviečiame aplankyti ir apžiūrėti musų ta- 
vora ir bile katra vieną krautuvių

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

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
K

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

DENTISTAS

$1.00 ANT 
savaites

Gvarantuota ant 20 meti 
Uždėjimai keparaitči 22 k. ... I5.8® 

Užplombavimai 50 e. ir urščlaa.
Išvalymai ... ............................
Nžolombaviinaa aakia ...........

Skaudantį dantį duok iitraakU 
rytaJ •' vakare apžiūrėt.

šanitary Dental Parlor
307 ) Bedford Ava. Tarpa 1-raa M

Mes tveriame kompaniją uždėti 
.....<učių šapą, taigi kas norite prisi
dėti prie, 

susirinkimą

E

E

E 3190

E 3191

E 3192

E 3193

GAVO MUŠT, KAI) NE
NORĖJO ATSISTOT.
Recto ro restorane, New 

Yorke, griežiant muzikai 
Star Spangled Banner, visa 
publika atsistojo, bet vienas 
aidoblistas Boyd atsisakė at
sistot, nors veiteris paprašė 
jo atsistot (Amerikoj nėra 
įstatymo, kad reikia atsis
tot, kuomet griežia naciona- 
lį himną). Nabagą patriotai 
smarkiai apkūlė ir nugabeno 
į policijos staciją. Ten jį pa
leido.

UŽDRAUDĖ PRIEŠ KARI-
’ NĮ MITINGĄ.

Queens socialistai buvo pa
rengę ant pereitos petnyčios 
prieš karinį mitingą, kuris 
turėjo įvykt Labor Lyceum, 
Ridgewoode, bet policija ne
leido jam įvykti. Kada susi- ( 

• Tinko keli šimtai publikos, 
pribuvo kapitonas su pa-

- gelbininkais ir liepė skirs
tytis. Kada laikraščio re
porteris paklausė jo, kame 
'dalykas, policijos viršinin
kas atsisakė duot paaiškini
mus.

ūsų malonėkit atsilankyti 
kuris atsibus Utar- 

(ninke, 10 April, 1917, 7:30 vai. vaka- 
dalyvavusias musu're- Gyazdiko svetainėj, po Nr, 44 U- 

nion Ave., Brooklyn, N Y,
- KOMITETAS. Naujausi Columbia 

Rekordai

MetinisSeptynioliktas

FULL DRESS BALIUS!
Parengė

Lietuviu G. Kliuhas
BROOKLYN, N. Y.

4

SUBATOS VAKARE

BALANDŽIO
(APRIL, 1917)

Washington Park Saloje
Grand Street, Maspeth, N.Y.

• MUZIKA PROF. J. ŠIDLAUSKO 
. Įžanga 25 centai ypatai.

DR. I. A. LEVITT
8URGBON DENTISTAS

IkauiMą dantį avaiabdaa 
antayk. litraakia ba 
■kasima. Faklauakita, kaa 
pai at am dantis talal.

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

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

1-BM fltvią.
BROOKLYN. N. ▼

Telephone 595 Greenpelnt.
Daktaras J. M1SEVIČE

Specialistas širdies Ir 
Plaučiu ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

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

užtrynimų (ko.rnų) 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. Reikalauja 
agentų. ..aresuok: A P OWENS, Dept, 42—A,

190 QUINCY St, BROOKLYN, N Y.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

Linkimai laiką pralalit.
Tai yra gariauiia vieta

K. HENSAS
69 Gold St,

BROOKLYN. N.
Telephone: Main 7528.

K. LUTKAUS
ŽODIS

¥. •

štai naujausios dainelės
3188. Ant kalno karklai siūbavo.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motus, Motuš.
Tris berneliai.

Vakarine daina.
Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.

Giedu dainelę.
Gegužinės daina. •

Linksmo,kraujo (Polka)
Rožės šaka, be žiedų (Polka)

3182 Visų apleista (smuiką solo)
Annie Laurie (smuiką solo) 

Reikalaukit augščiau paminėtų re
idų pas

J. GIRDĖS
170 Grand St., Brooklyn, K. Y, 
Kampas Bedford Ave. i H

, Telephone 4650 Greenpoint

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantį} 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas ba 
mažiausio skausmo. Artistiškai 
“bridge” ir “plate” darba atlie
kama mano modemiškame ofise 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS, 

408—410 So. 2nd St.
_ Brooklyn, N. Y. 

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijaliitai moterą ligi 

814 E. 50th St., New York, N. 1
OFISO VALANDOS 1

Iki 10 vai ryto; nuo 1 riki 1 vai. 
plot ir nuo 7 Iki 8 vai. vakaro

Nedaliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

rlama ir pasakome visas ligas Ir pa 
gelbstima. Iš kitur atvažiavusiems U 
gontams parūpinama vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kralpkltės mei 
apžiūrėsimo Ir duosimo priatalliką ro 
dą. Patarnavimas visai pigai.' N tai 
mirlklto mana antrašo.

DR. J. LIPMAN 
814 B ittk _8tn NEW YORK, N. 1 

Kalbama UetavUkai.

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

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co., Prieš eisiant tful* 
štepk veidą mosČia per kelis vaka

rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu. Toji mostis išima plėtmua 
raudonus,’ juodus arba Šlakus ir pr»* 
šalina visokius spuogus nuo veidą. 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigu* 
galit siųst ir stampomia » (?)

J. RIMKUS *
P. O. Box 88, Holbrook, Mamų




