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IS LIETUVOS
Pear- 

apie 
teis-

enutę pasi 
Kerenskis.

Mur 
teisėjas

Priverstinas kareiviavi 
mas New York 

valstijoj.

priešininkų bens 
valdiniams,kurie privalo sto'valdžia. Taip, Vokietijos 
ti kariumenėn, tuojaus ap- 'patriotai kaltina Liebkncch- 
leisti šia šąli

500 stambių žemės savinin
kų beliko 140, iš 28.000 ūki
ninkų — Z

I palikta 600 dvarų

eros
Sąrašos vedėjas
kunigas. Prie sąrašos H pri

AMUNICIJOS DIRBTU 
VĖS W. VIRGINIJOJ.

SERBAI SUKILO PRIEŠ 
BULGARUS. klauso prie Jeleniavo parapi 

jos. Sąrašos vedėjas kuni- 
gas Pakulaitis, vietininkas 
vargoninkas Ranatauskis, a- 
bu Jeleniave.

<<Dabartią,,7rr £ J

Vyriausiojo ryty vado pa
sas visuomet reikia turėti 
.prie savęs. Pabaigus raši
nėti gyventojus Baltstogės, 
iSokolkos, Kretingos, Telšių, 
ir Aizputės apskričiuose, da- 
,bar visi gyventojai būtinai 
privalo turėti pasus. Taigi

kimą
Eina gandas, buk Suv. .tiškus

VISI JIE, TURBUT, VA
ŽIUOS ANT VIENO 

LAIVO.
Mes girdėjome, kad pp.. 

Šliupas, Bulota ir drg. V. 
Kapsukas važiuos Rusijon 
vienu laivu.

Drg. V. Kapsukas pra
neša, “Kovoje”, jog jisai da
vė telegramą draugui Požė
lai, kad pirmu laivu važiuo
jąs Rusijon.

A. Bulota išvažiuoja šią 
savaitę į Chicagą, kur pa
sakys savo paskutinę pra
kalbą. Sykiu važiuoja ir po
ni Aleksandra Bulotienė. 
Senelė Žemaitė liekasi A- 
merikoj.

Už KARĘ.
Visi trįs Amerikos kata- 

Gibbons, 
a už

MELUOJA IR NEPA- 
RAUSTA. ..

Jau nuo karės pradžios, į 
ėjo madon kaltinti tarptau

$15.000 AGRONOMIJOS
‘ DRAUGIJAI.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
delegacijai atsilankiusiai’ 
Washingtone Lietuvių Die
nos reikalais, kaip mums 
praneša, gerai pasisekė.

Tš Lietuvių Dienoj surin
ktų pinigų Vilniškė Agro
nomuos i)1 Teisių draugija 
gausianti $15.000.

Vokiečių pa sid a r ha v imas 
Lietuvoj ir Kurše. “Frank 
furter Zeitung” 20 XII ra-

apskundė žurnalą 
ANT $50.000.

New Yorke išeinąs Pear
sons Magazine yra apskųs
tas ant $50.000.

Skundžia teisėjas 
phy už straipsnį “ 
inkvizitorius”.

Pastaruoju laiku 
sons labai daug rašo 
New Yorko nakties 
mus, kur teisiamos paleistu 
vystėje kaltinamos mergi
nos.

Pearsons už gegužio mė 
nesį sukonfiskuotas.

GERIAU MOKA ’‘MOBI
LIZUOTI.”

New Yorke eina dviejų 
rūšių mobilizacija ir sykiu 
agitacija. Valdžia agituoja 
|ir mobilizuoja jaunus vaiki- 
• nūs stoti į kariumenę, c 
merginas — apsivesti. Pas-

Kaip matote, merginos konferencija, 
geriau moka gaudyti vaiki- vauja visi Suv. Valstijų ju 
nūs. rių ministerijos nariai ii

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

PIRMAS SEIMAS 
RIAME SOCIALISTŲ 

DAUGUMA.
Amerikos Socialistu Par

tijos konvencijoj St. Louis 
Mo., gauta telegrama

Prie “Laisvės” bendrovės 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

4.017 Lietuvoje 
į — dva

relių, kuriuose skaitoma 34. 
400 hektarų žemės. Visas, 
savininkų apleistas žemes 
apdirba kariuomenė. Trūk
stant kareivių, dirba karės 
belaisviai ir darbininkų ko- 

j valdžia 
davė gyventojams sėklos ir 
ūkio mašinų. Užėmus kraš
tą- vokiečiams, dabartės ap
dirbama daugiau žemės, ne
gu šeimininkaujant rusams. 
Kuršan atvežta daug kiau
lių, veislinių gyvulių ir linų 
sėklos.

Labiausia atsidėjus nau
dojami platieji miškai. Bie- 
loviežo giros vertinamos a- 

iš pie 400—600 milijonų mar- 
Finbandijos, kad tos šalies kių. Daug tūkstančių dar- 
seimas jau socialistų kont- .bininkų tenai darbuojasi. Į- 
roliuojamas. Iš 200 *•— ' ’ 1 ’ '* *-
103 socialdemokratai

Ateivius nori šaukt namo 
stot į kariumenę.

Šiomis dienomis tapo pa- 
kad talkininku val- 
(Anglija, Francija, 

Rusija ir Italija) kreipėsi į 
Washingtona prašydamos 

kad 
pastaroji leistų imti į ka
riumenę jų pavaldinius, gy
venančius Suv. Valstijose.

Iki šiol Suv. Valstijų įsta
tymai draudė kitoms vals
tybėms imti savo pavaldi
nius, gyvenančius S. V., į 
kariumenę, bet dabar, vei
kiausia, tas 
panaikintas

Suv. Valstijose randasi a- 
pie 300,000 žmonių, kurie 
privalėtų stoti į kariumenę, 
jeigu gyventų savo šalyse. 
Gi‘eitu laiku šis klausimas

.to šalininkus parsidavime, 
'talkininkams, rusų patrio- , 
tai kaltina savo šalies revo-' 
liucijonierius parsidavime' 
kaizeriui ir tt. <

Dabar iš Kopenhageno, 
Danija, atėjo vėlei labai i 
bjaurus šmeižtas ant rusų' 
socialistų. Žinia esanti to
kia: vokiečių kaizerio vai-i 
džia padedanti revoliuci- 
jiniams rusų socialistams 
'grįžt Rusisjon,kad jie, sugrį 
žę Rusijon, keltų suirutes ir 
tuo budu mažintų rusų spė japar kiekvienas užimtosios 
'kas. Kaizerio valdžia davu
si net du traukinius rusų s.- 
d. vadovui Leninui (bolševi
kų vadas)), kad jisai ir jo 
draugai iš Šveicarijos galė
tų grįžt per Vokietiją ir 
Daniją namo.

Žinoma, nei Lenin, nei jo 
draugai jokių derybų su 

J kaizeriu neveda ir jokių 
mylistų iš jo neprašo.

tatymas bus • Sveikiname draugus fi- 
Jnus! Jtįjų vienybė, jųjų so 
lidarumas stebuklus daro.

Lietuviai socialistai ture 
tų tuo pačiu keliu eiti.

admirolai britų ir francuzų 
laivyno.

Konferencijos buvo keli 
posėdžiai, kuriuose svars
tyta, kaip bendrai turi ko- 
.voti laivynas prieš vokiečių 
'submarinas'.
| ' Nuspręsta, kad Suv. 
Valstijų laivynas paimtų vi- 

, . ^ą sargybą Amerikos van- 
ma, Ka(Ųdenyse. Iki šiol visą sargy- 

.. ± įba pildė britu ir franeuzu prezidentas c 
būtu

“Kuomet Vokiečiu ka
riuomenė užėmė Lietuvą ir 
Kuršą, čia buvo labai pras
tai sutvarkyta keliai. Dabar klauso visi tie Vyžainio ap- 
gi tose vietose, kurias valdo skričio gyventojai, kurie pri 
rytų kariuomenės valdyboje 
esanti civile valdžia, įtaisy
ta visas tiklas gelžkelių, 
plentų ir tiltų. Kelių page
rinimas labai gerai atsilie
pė žemės ūkyje. Kurše (iš

AR KAIZERIS PABĖGO?
Haaga, Olandija. — Pra- 

jog Vokietijos kaize
ris Wilhelmas apleido savo 
šalį ir apsibuvo Middachten 
pylyje, Olandijoj. Ta pylis 
randasi netoli miestelio Ar
nhem.

Ta pylis priguli turčiam 
Bentnich.

Ta pylis randasi tolume, 
20 kilometrų nuo artymia'u- 
isio miestelio Vokietijoj. •

į aprašo Aug- tirta, 
ščiausio pagėlbos ir laimė-^žios 
jimo

KININKŲ ADMIROLAI
Washington, 13 d. balan-į Valstijų valdžia pirmiausia socialistus parsidavime 

Ižio. — čia atsidarė svarbi paliepsianti talkininkų pa- 'susinešime su 
kurioj daly

Mum^ praneša, kad Pitts- neša 
bufgo socialistai ir unijistai 
užsistos už savo draugą.

KĄ MANO PREZIDEN- VISI TRĮS KARDINOLAI 
TAS WILSONAS? ~

Prezidentas WHsonas 
jo ministerių kabinetas yra likų kardinolai 
tos nuomonės, kad šioje ka- O’Connel ir Farley stoj 
rėje kiekvienas Amerikos karę. . 
vyras turi ką nors tokio i Kardinolas F^rlęy išleido 

re būtų lai- net į New Yorkp dięcezijos 
katalikus ganytojišką gro- 
matą, kurioj ai 
karė buvo stačiai neišven 
giama ir kad 
padarė viską, i$ant 
taika.

Kardinolas kviečia visus 
viernuosius katalikus stovė
ti po vėliava ir ginti savo

grėsė jau baigiasi. Dirižie- 
riai iš Wall streeto davė 
ženklą, kad apie turtų kon
fiskavimą taip daug nekal
bėti.

Šiomis dienomis kongre
sas, veikiausia, perleis įsta
tymą paskirti 7.000.000.000 

aisty- (septynis tūkstančius milio-

SOCIAL1STAS KUNIGAS 
AREŠTUOTAS.

“Pittsburgh Post” prane
ša, jog Pittsburge "areštuo
tas kunigas William Pros- 
oan Gnomas vįgtoą pocialisr 
tas. 8 d. balandžio ’ jisai pa
sakė prieš karišką prakal- tų pelną karės reikalams

Kongrese ir radikalų tar-'tarpu tą pačią dieną
pe vedama smarki agitacija į Yorke tapo išduota del 340 
už turtų konskripciją, tai porų leidimai apsivesti.
yra, norima kad įeigos 
virš $100.000 butų konfis
kuojamas kares'reikalams.

Tačiaųs, kaip rašo New

Ką j:e darys su žmonėm,,ką valgyt 
paimtais kariumenėn? Gal 
būti, kad ir nesiūs i t ran- 
sėjas, o tik pristatys prie 
amunicijos, prie farmų ar 
kokiu kitu darbu.

Vyžainio apskrityje žmo
nių sąrašas.Ir Vyžainio ap^ 
skrityje naujai sutvarkė 
žmonių sąrašą. Vyžainį pa
dalino į nuovadas F, G, tH, 
J, K, L, Prie nuovados F, 
priklauso Vyžainio apskrK 
čio bei parapijos katalikai 
gyventojai. Sąrašos vedėjas 
yra kn. Mardinkevičius, vie
tininkas Paulionis—abu Vy- 
žainyje. Prie G apskričio 
priguli visi tie Vyžainio ap
skričio sodžiai,kurie yra pri 
skirti prie Liubavo baŽny-

Kalvarijos apskričio.
Liubav

REVOLIUCIJOS MOČIU- Suv.. Valstijų valdžia, 
Te GRĮŽO J^AMO

Petrogradas 
gai pasitikta sugrįžusi iš 

cijai, kurios greit neturės Sibiro • močiutė Rusijos re
voliucijos — senelė Breš- 
kovskienė, kuri turi suvirš 
70 metų. Ji ilgą laiką pra
leido Sibire ir katorgoje. 
Petrogrado žmįmės įtaisė 
jai puikiausį priėmimą. Mi
nios svieto sųAigė milžini
šką demonstr^iją.

Ant sta^WSu'A~"4’~ 
tiko nlinįįt^

bą Lyceum teatre.
Sulyg ’’Pittsburgh Post’ 

kunigas pasakęs: “jeigu A 
merikoj įves priverstiną ka 
reiviavimą, dieve padėk ma 
žai revoliucionierių grupei, 
veikiančiai šioje šalyje. Te 
gul musų malda buna ta,kad'York Call, to^ šnekos kon 
jeigu mus vers kariumenėn, 
tai mes . atsisakysim eiti. 
Prašykit dievo, kad duotų 
jums spėkos vely mirti, ne
gu užmušti”.

Tame mitinge buvo 1000 
klausytojų. Žinoma, buvo ir 
-.šnipų iš pavietavo biuro.
* Kunigą nekaltins “v: 
bes išdavime”, bet sulyg ™ — arba septynis bilijo 
1861 metais išleisto jstaty- nus) kares reikalams. 
mo( draudžiančio atkalbinę 
ti žmones tarnauti valsty

Šis ’paveikslėlis perstato 
miesto išvaizdą, kurį bom- 

SUSEKTAS SUOKALBIS,hardavo francv,zl* artlleri“ 
PRIEš DABARTINĘ RU

SIJOS VALDŽIĄ.
Petrogradas, 12 d. balan

džio. — Generalio štabo bu
te tąpo suareštuotas kuni
gaikštis Borisas, pusbrolis 
buvusio caro Mikės. Suare
štuotasis atvežtas į Carsko- 
je .Selo ir pasodintas į spe
ciali kalėjimą.

Sakoma, kad Petrograde
Dalis Serbijos šiuomi lai-į milicija susekus suokalbį 

ku randasi po Bulgarijos prieš dabartinę Rusijos val- 
jurisdikcija. Serbai v^lątie- džią. Suokalbis buvęs suor- 
čiai Nišo apygardose sukilo ganizuotas kunigaikščio Bo- 
-prieš bulgarus ir pradėjo rišo, jo sesers 
juos pjauti. r "

Pereitą vasarą New Yor- daryti, kad kai 
ko valstijoj perėjo įstaty- mėta. Išviso manoma mobi- 

'mas, sulyg kurio guberna- lizuoti 10 milionų vyrų. Ži- 
Itorius gali pašaukti po gin-’noma, ne visus juos ims ka
lkių kiekvieną suaugusį vy- riumenėnJ Daugelį pristatys 
ra (Compulsory Military prįe tokių darbų, kurių rei- 
Service Law), Pasiremiant kalauja karė. Ant farmų tu- 
tuo įstatymu gubernatorius retų priverstinai dirbti ma- 

an šauks kariume- žiausia 2 milionai vyrų. 5 
50.000 iki 100.000 milionai turėtų dirbti prie 

arpe 25-35 metų am- ammunicijos, keli šimtai
i tūkstančių prie laivų buda-l Kardinolas 
vojimo. Du milionai kanu- 
menėj ir taip toliaus.

i Klausimas, kodėl norima 
įbudavoti tokią daugybę nau

kad 
karės

Pavyzdžiui, 12 d. balandžio rjoj DALYVAUJA T AL- pastarasis nuspręs ateivių Ii 
užsirašė į kariumenę, tuo 

New

(brikų, pravesta laikinų gelž 
i kelių. Be to naudojamasi 
Narevo, Bugo, Vislos van- 
denkeliais.

Pramonė užimtuose kraš
tuose labai silpnai plėtojasi.’ 
Dabar jau esantieji fabrikai 
vėl veikia. Dirbą virvių, ta- 
įbako, ir audimo dirbtuvės. 
(Nubudo ir "prekyba ’ ypač, 
(Vilniuje. Vokiečiai įtaisė 

atmetančius vietos pirkliams tam tikrą 
\ ar pirkimo bendrovę, kuri ga- 

___ ; iš vokiečių visas rei
kalingas prekeš.

Vilniuje įtaisyta kanaliza
cija, pertaisyta gazo fabri
kai, praplėsta elektros sto
tis. Šalyj beveik visai nu
malšinta epidemijos ligos.”/

“N. L.”

Whit 
nįn nuo 
vyrų 
žiaus

“Mes esame soNoziškame
pavojuj, pasakė gubernato
rius, ir mes turim stovėti 
pasirengę”.

Dabartinis New Yorko jų laivų? Ogi todėl 
gubernatorius visuomet sto pristatyt maisto ir 
jo už priverstiną kareivia medžiagos Anglijai ir Fran 
vi) n a

Šalies gyventojas privalo .vi
suomet prie savęs nešiotis 
pasą. t

“Dabartis”

Suvienytų Valstijų amu
nicijos dirbtuvės bus įsteig
tos Charleston, West Virgi
nia. Visų pirmiausia bus į- 
steigta 11 milionų vertės 
valstybinė šarvų dirbtuvė.

Tuo budu, tarp kitko, 
manoma pakelt reikšmę

* _ _ j Marijos ir W. Vifginijo ir padaryt ją 
tūlų buvusių caro šalininkų, labiau pramoninga valstija.

Iš Berlyno į Švediją iš
vyko šie Austrijos ir Vokie
tijos socialdemokratai: Ha- 
aze, Adler ir Pfeic. Rodo
si, sykiu su jais nuvyko ir 
Scheideman.

Tuo tarpu visi tie social
demokratai randasi Švedi
jos sostainėje Stockholme.
Tonais, veikiausia, jie pasi- mandos. Vokiečių 
matys su rusų socialdemo ' 
kratais.

| Rodosi, rusų socaildemok 
ratų vadas Lenin, tuo tar 
pu, randasi Švedijoj.

T !. f . -■ i < -/,



Kas girdėti Vokietijos
socialdemokratijoj

'Mūsų skaitytojai jau ži
no, kad toli gražu ne visi 
Vokietijos socialdemokratai .

prisideda ir tūlos unijos.
Socialistiškas jaunimas

Žinoma, socialistai man-Įdom, kad tas pienas dar ne-’ Kapitalistų spauda susi- Žinoma, socialistai man- 
apdirbtas visose smulkme- .vienijus į milžiniškas bend- dagiai pasakė, kad jie jau 
nose ir todėl jame gali būti roves, kokiomis, paveizdan, 'gana girdėjo plūdimų ir kei-' 
permainų. O antra, dar ga- yra' Associated Press,]kimų ir kad repeticijos tol 
tutinai nežinia, ar tas ple- United Press, Hearsto “In-^sko jie jau nenori.
nas palies tik Vokietijos ir ternational Newsservice”,.

a Austrijos ateivius ar ir at- rusų Petrogrado agentūra, _ _ _ 
eivius iš tų šalių, su kū-’Berlyne Wolffo agentūrą, i- kalbas, 
riom Amerika nekariauja, talų Stefani, franeuzų Reu- žmonių, bet ir iš tų dauge- 
Jeigu butų surašomi ne 
visi ateiviai, o tik tie, kurie

POLEMIKA.*”.-“’
“Vienybė Lietuvninkų”Tautininkai buvo berne- ...

ginę patįs vieni surengt pra- susirupinusi aukomis, įplau- 
Tai atėjo tik 15 kusiomis Lietuvos socialde- i _ I moVi’oi-ii A L-cL-Airtrknc Vacnn

terio ir tt. j lis nesutiko su jų nuomo-
Tos agentūros, kapitalistų nėmis.

Soc. jaunimas visoj Vokie-. ° 18 Vokietijos ir Austri- kontroliuojamos,, savotiškai |
palaiko kaizerio valdžia ir tijoj parodo didelę energiją •i08’ tuomet lietuviam nebū-; nudažo žinias. Socialistams LIETUVIŲ SOCIALISTŲ

• * - - - - *» - ___-L - - - - - - — . . tu rlnvi a” i IrnLLi A T T T X T A AT TZ'l Aremia imperialistinę Vokieti'ir idealizmą. Jaunimas eina baderio .
• T T 1 1 v • *1* * 1 — ' -jos politiką. Valdžią remia pirmose eilėse naujo judėji- 

hstago at- mo. Taip, Magdeburge soc. 
H^ir vadi- jaunimas sistematiškai ren

gia minių demonstracijas
400 areštų. Štuttgarto po

licija ypatingai bjauriai ei-i 
giasi su revoliucijiniais so
cialdemokratais. Bėgyje tri
jų mėnesių ten areštuota 
400 draugų. Reikia pasakyti,

labai keblu su tom žiniom, o 
vistik kartkartėmis reikia

SĄJUNGA AUGA.

progresyvių zmo 
i grįžti į Lietu- 
’mutinės progos, 
aigs. Politinės

Daugelis 
nių rengiasi grįžti į 
vą prie pirmutinėsmokratų Atstovybės kason.

“Laisvėje” 1 
ktvi auku Lietuvos sociai-uemoKra-i •___ _____
tų partijai. Viso per vasarį ir ko- įPOl mainOS RusijOS 
vų mėn. surinkta $70.95, (daugiau (mUSU drailgUS Viliote 
’’,'LRctLOr-yl(ib-L1ii™’a'1>±!ia) taip sakant, namo, vusiais $468,6;). Išlaidu gi buvo ’ 1 . ’■tai rengiasi. .

Vienok kas mus laukia 
Lietuvoje? Tokios “nelai- 

” kaip karė visuomet 
sustiprina tamsybių apašta- • 

kuomet daugelis lietuvių re- lu energiją. Juk nebereika- 
yoiiucijonicriu buvo išgrūsti į si-juodvarniai svajoja apie 
bira, o paskui paleisti, tai rusu T . , • .
social-demokratų ir social-revoliu-. katalikišką Lietuvą, kurioje 
cijonierių partijos pakaktinai tu- nebūti! Vietos Visokiems 
rojo pinigu pasiusti sugrįžimui ru-' Tr , •
sams, bet paprašius lietuviams, jie ( Kapsukams, Gi igaiciamS II* 
atsakė, kad pinigų neturi.” j panašiems. Jie, ant kiek 
z, i i - • • m i - - matosi, pina tinklą musų čuflnovskiui ir Trockini ; noH 

pinigai tik paskolinu,. Tą j;} ^žioti Jš kitog
j bedieviai tautininkai jungia
si su klerikalais ir steigia 
|visokias bendroves ir ban- ‘ 

.... . kas, kad po karei iš darbi-sijos revoliucija musų visų ninkų darbo butų galima 
sau kišenius prisipilti. Viso- 

. . ki Martai stengiasi įstei—mjos mes nenorime ir nega-. . fab).kas h. kui L-etu. 
Imie Mes taip pat gailine wje biznį ti. A§ jiemg 
pasakyb, kad siunčiant pi- ;t(;nepaVydžiu _ dieve.jiems 

. . t . . , padėk tame biznyje,me mos lietuviu soc. dem. j T, , . . ......
■ . t r. .. zl . n . r. . ▼ z. 1 z... , I Bet ką-gi darbininkai,

kurie ir “laisvoj” Lietuvoj 
.paliks darbininkais, kągi jie 
1 dabar veikia, kaip jie ren- 

Vien. Liet.” red. sako, giasi prie grįžimo tėvynėn,

tilpo atskaita surin-jKarė pasibaigs.
,uvos social-demokra-I •

Išlaidų gi buvo 
$200.00, — paskolinta rusams 
Trockiui ir čudnovskiui “Novi 
M i r” redaktoriams.

Taigi lietuviai Šelpia rusus. Tas '; 
būtų nieko, jei rusai socialistai niės 
šelptų lietuvius. Mes gerai žino-1 
me, kad po revoliucijos 1905 mo
tais, I

’naudotis, nes kurgi beimsi * ^es girdėjome iš Phila- 
žiniu iš kitų šaltiniu? .delphijos draugų, jog Lietu- 

Drg. L. Goodenough pa-,viū Socialistų Sąjunga šiuo- 
Johanesburg, pietų Afri- kėlė svarbų klausimą. Jo tarpu labai gerai auga.

jka.— Rašydamas vietos so-^nuomone, mūsų žinių agen-’ Užpėrcitą _ savaitę prie 
’cialistų laikr. . “Internatio- turą turėtų surišti viso pū-JJSS .prisirašė apie 60 drau- 
nal”, drg. L Goodenough šaulio soc. laikraščius. Jos g}L Naujos kuopos tveria- 
siulo įsteigti socialistišką ži- korespondentai turėtų būti S1> sęnos atgija..
nių pristatymo agentūrą visuose stambesniuose pun-l Taip Jr gerai, taip ir rei- 
(Associated SocialistPress), ktuose. ■ jkia. Nėra mums smagesnių
_ -........... ....... . ............... ... -..... ;žinių, kaip šios žinios.

| Apie klerikalų Juozapinę

DEL SOCIALISTIšKOb 
ŽINIŲ AGENTŪROS.

tik didžiuma jb 
stovų, unijų vrn 
namasai vyriausias^artijos 
vorstandas (taryba). Tai 
ris taip vadinami socialpa- 
įriotai.

.Bet prieš tas partijos vir
šūnes kįla vis smarkesnė ir 
smarkesnė opozicija, kurios ..................... ......... v
viduriu vadovauja Haaze-lkad policijai tankiai pagel- 
Ijedebour,o kairiuoju sparnu 
Mehring, R. Luxemburg, 
Zetkin ir 11. <

Remdamies žiniomis, ku
rias radom Paryžiaus “Na
tale”, paduosime įdomesnių 

aktų iš gyvenimo Vokieti
ns S.-d.
Kuomet K. Liebknechtą 

nuteisė kktorgon — Potts
damo distrikte turėjo įvykti 
rinkimai naujo atstovo į 
Prūsų landtagą (seimą), tu
rinčio užimti K. Liebknech- 
to vietą. įSocialpatriotiškas 
vorstandas (vyriausia val
dyba) išstatė savo * žmogų. ’

padėjo drg. F Mehringą. ži-; kti Rusiją prie taikos. Tuo merce anj Finance” talpina* ' ~ ‘ - - -i * . i ta Aimininnli TV v . . . . • . ., v1 zenklyvas statistikas, uz 
poną Scheidemaną (“sočia- Įigig m> Statistika pažymi 
listą”), o jam talkon duoda 'racionaiį lobį, užsieninę pir- 
p. Parvusą, Anuodu ponu i;]yStę, vertelgystės išsiplė-

.iv, cv a}’ J*au nuvyko Dani- jojimą, geležinkelių pelną,
ž socialpatriotus.’Ų)n Unties su rusų social-pagamintų produk-

•; s tų daugumą, fabrikų profi-
. Blogus pasiuntinius išsi- +a, farmerių • pagamintų 

rinko ponas Bethman Hol- produktu, apstybę jų kainas 
weg. Nejaugi jisai mano, nedarbą rginimą, r

Rusi^s sociaidemokra-1 Per 1916 įi. Suv. Valstijų 
tikslams išnaudoti Liebk-I^ Pa(^uos ranką Scheide- ,turtas pasidaugino ant 12 

.manui ar Paryusui. Tiem ^iponų dolerių.Iš to priau- 
1/ jos ponam paduoti ranką galė-;gUSj0 turto kiekvienai ypa- 

Mes sakome, 1^1 nebent Alexinskis, Burce- tai, gyvenančiai Suv. Vals.
««« *Yas ar Plechanovas, betJpaųaigoje 1916 m. pripuolė
kas laimės, ar kandidatas,nusų socialpatriotai nori p0 $2.255.00, arba kiekvienai

, šeimynai po $11.000.00.
— Užsieninė pirklystė Suv.

Vai. bėgyje 1916 m. milžini-
1 škai padidėjo. Tavorų išga- 

v . - ... . benta buvo 54 procentaislOrkO VOlStlJOJ. daugiau 1916 m, nei kad
j 1915 m. Suma už išgaben- 

New tus tavorus užrubežin 1916

bsti ponai socialpatriotai.
Teismų atsibuvo Uhlme, 

Berlyne ir kituose miestuo-' 
se.

50 markių dovanų Štutt- 
garto policija duos tam žmo
gui, kuris nurodys žmones, 
platinusius slaptai :( 
atsišaukimą.’ Policija neiš-’mas kapitalistų klesai, bet Turtų ir biznio milžinišku- 
duos išdaviko vardo. • darbininkų ? Darbininkai, mą.

La isv ietis.

Gerbuvis-kapitalistams j ir tautininkų Sandorą nieko (reikia įsitėmyt. Jų revoliu-1 
negirdėt, nors jų nariai te- cioniška reputacija per- I -vargas darbininkų klesai. moka tik po dešimtuką, o daug gerai žinoma, kad rei-i 

& sąjungiečiai net po 35 c. mė- ketų daug ką aiškinti. Ru-1
nesiniu duokliųpaskendusi tur-f Visos augščiau išdėstytos 

išleistą tuose, gerbūvis neapsako- skaitlinės parodo daugumą bendras dalykas. Prisilai-
kyt specįališkai tautiškos li-

VERČIAU JUODU NE
KELIAUTŲ!

Amerikos dienraščiai pa- 
Igarsino, kad Vokietija ant 

liebknechtiniai kandidatu ’ J’11^ biznierių

io plauko susilaukusį veikė- tikslu jo siunčianti Danijon 
ją, redaktorių ’ Leipziger 
Volkszeitung” ir istoriką 
Vokietijos Socialdemokrati
jos. Prasidėjo renkamoji a- 
gitacija. Už 
stojo visa buržuazija, 
cialpatriotai išleido sekan
čio turinio proklamaciją:

’’Skaldytojai išleido la-
- ©eliv- ktf r-stotrrasi savo •

g0_ i demokratais.
Blogus pasiuntinius išsi-

jnechto likimą ir šmeižia į 
socialdemokratiją ir jos 
kandidatu.
kad klausimas stovi taip:

■ darbininku ?
I **

kurie savo pūslėtomis ran
komis ir kruvinu prakaitu 
pagamina tuos turtus ir tą 
gerbūvį — badauja.

Valdančioji kapitalistų 
klesa tik džiaugiasi.

I New Yorke leidžiamas

Dabar pažiūrėkime į daly
kus iš kitos pusės.

1916 m. iekorda*5 iodo 
daug mažesnį užderėjimą’ 
reikalingų pragyvenimui Į 
produktų: kviečių, avižų, 
miežių, rugių, grikių, f r 

laikraštis “Com-įbulvių užaugo daug mažiau,

’.tai, gyvenančiai Su v. Vals. 
bet 1 pabaigoje 1916 m. pripuolė

stovįs partijos vienybes, 11
pamatais, ar kandidatas ---------------- :----- *---------

•vįs politiško nihilizmo ir Ateiviu surašąs New 
sindikalizmo pamatais.
priešingais unijiniam ju-\ 
dėjimui... Skaldytojai pa- . 
laiko priešų viltį sugriau
ti Germaniją”.

Šiomis dienomis 1.^., --- --------- ------------ —
Yorko gubernatorius Whit-.m. siekia 5į bilijonus dole
man išleis proklamaciją- į rių ($5.500.000.000.)Propor- 

gyventojus. cionališkai išgabenimas 
jisai Hsdės-'daug daugiau paaugo, negu 

kaip vidurinė prekyba.
! Suv. Vai. biznis 1916 m.

Šitas atsišaukimas rodo,’šios valstijos 
kokių bjaurių įrankių grje-; Proklamacijoj 
besi socialpatriotai. Meh-ltys principus, kas ir 
ringą ir jo draugus jie kai-’manoma daryti su ateiviais] 
tino ir nihilizme ir sindika- šioje valstijoje. Nei vienoje žydėte žydėjo. Bankai pelno 
lizme ir dievai žino kame.

Atėjo rinkimai ir laimėjo teivių gyventojų, kaip New Bankrotų skaičius sumažė- 
Tricas Mehringas. K. Lieb- Yorko valstijoj, 
knechtas turės puikų pava-

valstijoje nėra taip daug a- atsirokavo 39 procentus.

jo ant 35 proc. Naujų kor- 
buvo

MARGOS 
f MINTIS

— ♦ nigus Petrogradan, siunčia- A. A. A. A. * • T • . •

’’Naujneos”’sako taip, o™al?’ Šią savaitę vėl sių-
”Kova”'sako kitaip. |sime -!!em a«kl’ lr al)ie tai 

“Naujienos “iškraipė” Pranesim atskartose.
“Kovos’

negu 1915 m. Kviečių užau- kraipė“
go 36.6 procentais mažiau. | Dienraštis nesuprato sa-'pia lietuvių/ Tam mes ne-(
Kitų produktų, kaip šieno, vaitraščio, o savaitraštis norim tikėti. Pavienis ar 
tabako, medvilnių, rižių ir nesuprato dienraščio. Mes net keli pavieniai incidentai 
sėmenų — padidėjo. pakalbėsim su jumis kitaip'negali būti darodymu. Mes

Ant farmų pagamintų—grasina “Naujienos”. Mes padėkim, žinom, kad Rygos 
produktų kaina permier pa- teikiamos priimt jūsų pasi- ne lietuviai socialdemokra- 
kilo. Visa kornų produkcija aiškinimą ™ deklamuoja tai gamina socialdemokratų

v-‘ --------1... “TZr™»( i literatūros lietuvių kalboj.
■\‘‘ f J, h’ ve, prieš skaitytojų a-,Mes žinom, kad, padėkime, žvilgsniu diskusijų 

rodukcija su-'Kis visi perlai ir deimantai:'Sibire tarpe ištveniv^ -rv-i meiuvą nuu

“iškraipo 
mintį, ’’Kova” 

’’Naujienų” mintį |kad rusai socialistai nešei- kas jų ten laukia?
Tėvynės gynimo klausi

mas daug popieros sueikvo- 
jo ir paliko neišrištas. Da- • 
bar yra proga visiems ap
ginti musų tėvynę, apginti 
nuo tamsybės apaštalų, ap
ginti nuo prietarų, skurdo, 
išnaudojimo. Ir, rodos, šiuo

1S-

sumažėjo ant 15 procentų./‘Kova”.
Kaina padįJBo ant 33 procJ
Vusa bulvid^p: 4 ’j ~ , . . . . v
mažėjo ant 21 proc. Kaina rusų kružkovikų gražiakaL kia tarptautinės savyšelpos ir jų bernų godumo yra šven
pakilo iki 88 proc. Taigi, kai- bystės. Tarytum žmonės kur kasos, :

’ . įgauna ir lietuviai. Įvairiosnos daug labiau pakilo, ne- pagrindyse gyventų, 
gu produkcija sumažėjo.

Darbininkų užmokestis 
padidėjo tik 12.6 proc.

“Commerce and Finance” 
rašo, kad bėgyje 1916 m, 25 
produktų kainos pakilo iki 
3S.2 proc. o darbininkų ne- 
dėlinis uždarbis padidėjo 
tik 12.6 procentais.

Šalis paskendusi gerame

iš kurių paramos’ta pareiga kiekvieno lietu-1 
_ > vio socialisto, nežiūrint, ar

i Atidaryki! redakcijų lan-jrusų ir lenkų kalinių šelpi- jis butų kapsukinis ar gri- 
gus, draugai, ir išvėdykite mo drg—jos veikia ne sulyg gaitinis ar da kitoks. Šiame 
kambarį, o paskui pasielgki- 'nacionaliu principu, bet šel- ’ ’ ’ ’ ’
te taip, kaip kadaise liepė pįa visus. Iš to mes da- 
pasielgt “Pirmyn 
rius dviem be 
tiem Brooklyno socialistam: lietuviai, negalim užsiburti blaškę, jai trūksta pinigų, 
paimkite šaltą vaną. tautinio principo kevale. Aukaukim, kiek išgalėdami.

***** (Siųsdami aukų mūsų liet.
Kada aš skaitau klerikalų soc- dem. Petrogradan mes 

v r*šlamštus ir tuos begaliniu i
1Z . idiotizmu nudažytas insinu- suvartojimo klausime.

acijas, nfan mislijasi: ir su 
šitokiais galvijais mes dar 
tarėmės apie bendrą darbą!

*****

darbe visi remkime savo pe
čius. Yra, kaip žinot, Lie- 

” redakto-'rom išvedimą, kad revoliu- tuvoje Social-demokratų 
saiko karš-’cijos judėjimą šelpiant'mes, Partija, bet jos nariai išsi-

knechtas turės puikų pava- Visus ateivius manoma poracijų per 1916 m.
•duotoją Prūsų seime. Jisai registruoti, tai yra padary- inkorporuota vertės 3į bi- 

dis-'ti generalį jų surašą. Sura- lijonų dolerių 
patsai šą manoma užvesti :

surašo Anglijoj. Kaip grei-

atstovaus Pottsdamo
triktą, kur gyvena 
kaizens. ,

Karaliaučiaus organizaci- tai tas surašąs bus užves-

žinkelių kompanijos, fabri
kantai, bankieriai ir tavorų 
gamintojai džiaugiasi turtų 
daugumu ir gerbūviu. Tuo 
tarpu darbininko užmokes-

$3,500,000,-
sulyg 000) arba 70 proc. daugiau, _ • I____ __ v tr

■ uždarbis k°n?,or,aciios.ir trustai:
ja didele balsų dauguma nu-j tas, dar negalima pasakyti. 1916 m. buvo didesnis ant

negu už 1915 m 
Geležinkelių

lijo su kairiaisiais ramesnio j Visų ateivių bus nutrauk- 
apo, būtent su Ledebouru- tos fotografijos ir atmuš-

Bet to negana. ’
Reikia prisirengimo — 

piesuvaržom jų rankų aukų gero “preparedness”. Orga* 
.nizuokim didelę armiją pro
gresyvių žmonių, mokinki- 
mės socialistiško muštro ir 
būkime prisirengę, kad prie 
pirmutinės progos galėtume 
važiuoti Lietuvon ir dirbti 
su S. D. P. draugais tinka- 

šelpė ir žydus. iin^^aibų. _ 
-nifeto apyskai-i . Rengkimes kol pnsiren- 

lapkričio ikiZ1? ’fk0- .
j Kokiu budu organizuoti 
ta armiją, aš čia nekalbėsiu. 
Gal būt reikėtų šaukti susi
važiavimus norinčių, grįžti, 

I gal būt kaip kitaip. Aš tu- 
; riu pienus, kuriuos tuo tar- 

rie pastaruoju laiku irgi pU sau pasiiaikau. gĮU0 kar- 
“teiraujasi” dėl aukų, atsa- Tu man norejosi tik pajudin- 
kymo nebus. ifį klausimą ir sukelti dis-

- ! kusi j as. Tuo budu visas dar- 
Tie,Talide So. Bostonejai- bas prasidėtų pirmyn eiti. . 

ke J. Šliupo prakalbų šau-| Taigi, draugai, neužmirš- 
kė: “šalin karė, mes neno- kim, kad Lietuva musų lau- 
rime karės!”— “Ateities”.kia;, kad musų broliai tiki 
korespondentui išrodė ’’įsi- 'si daug ko iš musų.. Rengki- 

į1 stovėjusia per žiemą gyvu-'mės, organizuokim socialis- 
lių kaimine.”----------------- I tų armiją, kuri po karei sy- •

i Kas prieš karę — tai kiu su SDP. galėtų Lietu- 
' IQiiiAvoclzif imifinin-Ąyna lion/Ai /Antrai

Galop, mes prašom “Vien, 
Liet.” prisimint kad ir šį 
.faktą, kad Centralis komi- 
’ tetas nukentėjusiems dėl 

Tūli musų redaktoriai be- karės šelpti (kurį visuometlis nuperka mažiau ir ma- . . - T „, , , .
žiau reikalingų produktų Sipesdami savo tarpe, turbut reme V. L. ), kol velke 
palaikymui gyvybės. i

Turtai auga, pramonė au
ga, išdirbystė didinasi, tik 
darbininkui žmogui reikia 
kaulus graužti.

Tai ve kame kapitalizmo. 
sistema, kur išdirbystę 
visuomenė kontroliuoja,

ne
o

24 proc, negu 1915 m. Fab-| 
rikantų bizni

pasiskolino nuo vokiečių tos Vilniuje, : 
dvasios, kuri vadinasi furor (žiūrėkit komiteto apyskai

tą nuo 1914 m. 1 
1 d. liepos 1915 m.)

Socialistai dėlei to nedarė 
tautininkams jokių priekaiš-i 

Kaip tuodu žmonės viens tų.
kito neapkentė, . kaip tąsi Klerikalų šlamštams, ku- 
iRooseveltas terliojo poną rjp nastaruoiu I *’ 
V ilsoną “Metropolitane”.

O dabar f rentai.
Ne Rooseveltas nusirito

prie Wilsono, bet Wilsonas 
nučiuožė ’’žmoniškumo” le
džingom prie Roosevelto.

čiru Vinį.

teutonicus. *****
Tai Roose vėl tas jau buvo 

'svečiuos pas.Wilsona.

Eikite išvien su socialis
tais, padėkite jiem verst ka
pitalizmo sistemą.

Ašara.
(Skaitlines ėmiau iš Scott 

Nearingo).

skaitlinės už
Saaze. Patsai Haaze yra iš tbs pirštų žymės, su rašytos'1916 m. neapsakomu protito 
Karaliaučiaus.Eberfeldo or- visos ypatybės ir tt. žodžiu,1 didumu da labiau nustebina, 
ganizacija irgi prieš social- sakant, tai bus tikrių-tik-51 korporacija^ žymiausiose 
patriotus. Didmiesčio Leip-]riausia pasportų sistemai Industrijose padidino pelną 
zi^o organizacija savo kon- ]Išvažiuojant reikės pranešt ant 141 proc.. Fabrinkantų 
ferencijoj 137 balsais prieš policijai, kur ir kokiais tik- gerbūvis labiausia 
23 nuėjo su kairiaisiais.
Meta iš Vorstando. Iš vy

riausios partijos valdybos'vių biuras rūpinsis, kad ka-'do, kad 1916 m. geležies ir 
socialpatriotai išmetė drau- rėš reikalams tarnaujančio- plieno industrijų pagaminti 
gę Ciec ir draugą Wenhel- jse industrijose nebūtų at- produktai buvo didžiausi, kimas, kurian atsilankė šliu- “Rola”): 
są, Socialpatriotai, kur tik(eivių. Tuo budu, galima negu kada nors praeityje. * ~ ...................... "" *

pasižy
mėjo 1916 m. geležies ir plie-slais važiuojama.

Tam tikrai įsteigtas atei-'no industrijoj. Rekordai ro-
11 Lx 4 * * n Ir- Ln ’ 1 1 CIT £? iit

są. Socialpatriotai, kur tik(eivių.
opoziciją is par-j laukti pu 

’ t kilnojimoti jos. Ir opozicija jau tveria 
naują partiją. Ypač tuom 
rūpinasi drg. Ledebour.

Opozicija pradėjo baiko- 
tuoti socialpatriotišką ”Vor- Įtrijos 
vvaerts

ŠLIUPINIAI VĖL KVIE
ČIA SOCIALISTUS Į 
BENDRĄ DARBĄ.

Galima painehiot ir Dievui.
“Šaltinio” išleistoje (1908 

m.) knygpalaikėje prieš 
Proletaras mums praneša marijavitų sektą, randameJT 1 UlCLdl do IIluIIlS pi clllv&cl IlidLl clVLLU bCIvLct, IdllUdlIlc v ••€< 1 r.v a , z? j v i jv. i r įo v./.’ v . 'gyvuliai Supraskit tautimn- vos liaudį vadovauti, is Scrantono. 6 d. balandžio ant 83 pusi, šiaip parašyta ... . 1

bus LSS. 2 kuopos susirin-

pinės partijos kviesliai, va
dindami į bendrą darbą.

(pagal lenkų kun. Idikr.

“Na ir įsiskverbė ir ten 
tai aiškiai įsitikino,

kų etiką!

Taigi matome dabar aiš- 
ie ko kiai, kad katalikų kunigai

Ką manot? Pasakykit: • 
Jonas Dešinys.

Montreal, Canada.
*****

tiki, kad galima “primeluoti 
Dievui”, kitaip sakant, jį

Nuo 1 d. gegužes - pliene 
trustas vėl pakėlė savo dar 

Užtai .bininkams algas ant 10%. 
sė yra iš Vokietijos ir Aus- yimų jau gauta iš Europos'dar ir prezidentui Wilsonui (Dievui ir paniekinę kunigy- kunigai vienaip apie Dievą 

sako, o kitaip daro.
DilgysPrie boikotierių Rašydami tai, mes nuro-žies ir plieno

labai dideli užsakymai gele- išreikšt ištikimybės 
r. . '' muš

jaus-.bes sakramentu” ir it. išsi 
žadėjo savo,... tikėjimo. ”

United States Steel Corp., 
yra didžiausia pramones į* 
staiga visame pasauly.



Sveikatos Patarimai
nešimo galime paimti kaipo to ir daktarų. Privalo šva- ei ją, gavo balso socialistų skyrių). Ten galima sužinotiA. Montvidas

LIETUVA

paraly- 
siaute 

Švedijos

visi
gerų

. paraly-
:ur vienais

mones.
Massachusetts valstijos

tautininkų koresp. niekas nešaukė, kad 
tautiečius reik iškart ar iš— 

Ar tai gražu šitaip

silaikyti tų nurodymų, ku-'muose žodis duodama, 
rie v_____ ______ __ - ___ v „
teikti sveikatos departmen- bose, pirm priimant rezbliu- to viršininką (į prekybos

lės, šaukė: “draugai, 
tautiečius iškart.”

Tai yra nežmoniškas 
ar paralyžius atsikartos, ar misiąs ir reiktų sykį ant visa 
ne. Daktarų nuomonės labai dos su tokiais išmistais liau-

Petrogradiškio ’’Lietu- 
vių Balso” korespondentas 
rašydamas naujienų iš A- 
merikos, 
šia ži:ha

Dar del triukšmo 
tautininkų prakalbose

NEW YORKO IR APIE 
LINKIŲ LIETUVIAMS 

DARBININKAMS.

KIŲ PARALYŽIUS?
Pereitais metais Ameri

pasakyti, ar šią vasarą ji 
kad pereitais 
ar ne.

Pirmiaus vaikų 
žius labai smarkiai 
Švedijoj. Ir štai 
Medikališkas Institutas iš
duotame savo raporte 1912 
metais apie vaik 
žiu sako, ka ten, 
metais paralyžius labai siau

liu būdu
Mums rodosi, kad turėjo, o svers, pagal nustatytas kai- ros, 
tautininkam rodosi, kad ne. nas.
Tai ve patsai 
klausimas, ?

tiki- nėję, galės sau' pasiskersti 
Jau Kas nori gauti kiaulių, pri- 

pereitais metais buvo su^du sykiu Brooklyno prakal- , valo kreipties raštu į mies-

Taip pat mes skaitome nu- 
pasiremiant

Lietuvos”, “Tėvynes” ir 
Laisves” pranešimais, kad 

iškart j tau- 
kriaučių unijos tiečius” ir todėl naudotis 

Vien. Liet.” ėdi- Į tuo argumentu būtų nedo
riausias kovos įrankis.

Rodosi, iš ko-ko, bet jau iš 
tu incidentu tautininku va- 
(lovai turėtų būtinai^ pasi- 
mokint. Eidami patriotiškų | 
šauksmų keliu jie nedaug 
tepelnys. j

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., !•!. M4-1 

WATERBURY, CONN.

krovos ir pardavyklos gali
ma laikyti atdaros lig 8 v— 
vakaro. Jei kas prašyt tam 
tikrais prašymais, tai mies
to viršininkas (policijos val
dyba) kai kur suriką pada
ryti įšimčių. Kriksčioniii 
sankrovos ir pardavyklos 
sekmadieniais ir kitais sveri 
ta dieniais galima laikyti už* 
'darytos. Tiktai valgomų dai- 
;ktų sankrovos nuo 8 lig 9* 
Į vai. ryto visos turi būti at
daros.

miteto nariai, atsišaukiame 
j visus lietuvius darbininkus, 
kurie randasi mūsų Rajone, 
kviesdami dalyvauti viso 
pasaulio darbininkų šventėj. 
Labai mums būtu malonu, 
kad visi lietuviai darbinin
kai sulaukę savo šventės— 
Pirmos Gegužės, dalyvautų 
demonstracijose, mitinguose 
ir kitose pramogose, kurios 
tik bus darbininkų rengia
mos.

Taipgi kviečiame visas"lie- ti 
tuvių draugystes, švęsti Pir
mą Gegužės. Kurie negalite 
surengti savo miestukuose 
demonstracijų, pribūkite į 
Brooklyną ir maršuokite į

momu.v
“Liet. Balso” korespon

dentui derėtu labiau žiūrėti 
faktiškosios teisybės.

ir si a 
siausti. 

New Yorko valstijas svei
katos taryba, kuri perei-

GRABORIUS (Undataker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

bbalsamu<vju ' ir laidoja numirusia® 
asrt visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip* 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. r>th 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn. N Y 

Telephone 7867 Main.

... .’’Sirvydas jam atsakė: “Be
kampi sėsk, bus geriaus,” bet jis 
vis kalba, o jo draugai socialistai 
trypia kojomis, švilpia ir šau
kia: “išpert kailį tautiečiams ir 
katalikams!”

Sirvydas atsisukęs į policistą, 
paliepė jam Bekampį už durių iš
vesti. Policįstui nusitvėrus Be
kampį vesti laukan, tas i 
’’Draugai darbininkai, nepleiskite 
manęs, eikite laukan sykiu su ma
nim.

Čia socialistai pradėjo rėkti: 
“Visi einame laukan, susirinki
mas užsibaigė.” Sirvydas jiems 
atsakė, kad gali eiti sau visi triuk
šmadariai, kad kiti galėtų \ už- 
briežtų programų išpildyti. ” 
Taigi,, sulyg "Lietuvos”

didžiausia tarptautinė dar
bininkų demonstraija. Ten 
šimtai tūkstančių darbinin
kų užpildys gatves ir mar- 
raudonomis vėliavomis.

Lai kiekviena , draugija, 
sulaukus 
atsimena, kad tai viso pa
saulio darbininkų šventė ir 
lai sykiu su darbininkais iš
eina ant gatvių ir dalyvau
ja tose iškilmėse!
LSS

Tel. 2320 Greenpoint /

J. GARŠVA

Post Scriptum. Parašę' šį 
straipsnį, gavom ’’Ateities” 
Nr. 15. Bostoniškio savai
traščio korespondentas, ra
šydamas apie Brooklyno 
tautininkų prakalbas, taip 

i pat negirdėjo tokių šauks
imų, kokių girdėjo “Vien. 
5Liet.” korespondentas. Tai- 
igi, pasirodo, kad “Vien. 
Liet.” korespondento prasi
manymo (tautininkus reik 
iškart) negirdėjo nei “Lais
vės”, nei “Tėvynės“, nei 
’’Ateities” korespondentai.

1 Tik ir ausys pas tą žmo- 
tai tegul jie pasiskait4^gl„ „ , .

Ateities red. delei tu 
incidentų rašo editoriale, 
kad “tai negražu, pavojin
ga ir kvaila” — jeigu socia-

te, kitais jis jau neątsikarto- tėvai visgi privalo tufeti o- Mes tvirtinam,kad socialistų pagal nustatytas kainas.Pir 
ja. Net ir vėliaus, praslin-'menyje tą baisią epidemiją rengiamoje prakalbose,bent- kikai paskui, kiaulę nusipe 
kus .keliems metams, nepa 
liečia tos vietos.

Patvirtinimui Švedijos
Medikališko Instituto pra-

i Brooklyno prakalbom pa
sipiktino ne tiek socialistai, 
kiek šiaip jau bepartyviski 
žmones, tūli iš jų net tau
tininkų pritarėjai. Padū
kini, tautininkų pritarėjas 
p. Petrauskas, apleisdamas 
svetainę, sušuko, stačiai ge
da ir klausyt. Tūlas aidobli- 
stas, Raibužis, socialistų di
delis priešas, net verkdamas 
šaukė: “mes nenorim karės, 
šalin su tokiom rezoliuci
jom”.

į Bet jeigu ‘“Vien. Liet.” 
redaktoriai netiki “Lais- 

!vei”, i
i’’Lietuvos” Nr. ir ’Tėvynes” 

13. Savo pakraipos lai- 
Vien.

faktą
Šiame mieste vaikų paraly- kius, d 
žius smarkiai siautė 1912 tyro 
metais 
reitais metais visoj New ypatingai saugoti 
Yorko valstijoj ir apielinkė-1’’kompanijų’*, kur susirenka 
se kūdikiai sirgo paralyžių- būriai kūdikių. Reikia atsi- 
mi, Buffalo visiškai nepalie- minti, kad apsisaugojimas 
tė. • visuomet yra naudingas.

V. Paukštys.

dalis tos publikos, kuri šiaip ti, mes, LSS. IV Rajono ko 
kalbos jiem nepasisekė/ bet,jau pritaria tautininkam 
kalti kiti, kalti socialistai

Na ir kaltina dabar jie'statytu faktu 
socialistus, vadina juos triu 
kšmadariais, ypač užsipul- 
dami ant drg. B. Bekampio,’nieks nešaukė

visa kas plačiau apie tai 
“Dabartis”1
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“Socialistai per savo ’’Laisvės 
laikraštį pasisakė prieš, 
(turbūt Lietuvos — ”1. 
neprigulmybę”.

Nieko panašaus. ’’Laisvės

Šiuomi aš pradedu eilę , tais galais, kurių vieni yra 
straipsnių apie įvairius ap-'skiriami išgydymui nuo 
gavingus vaistus,kurie parsi'reumatizmo, kiti nuo kosu- 
davinėja agentais Ir aptie-^io, treti nuo dusulio, ketvir
tose, ir kuriais publika gy- tti vaikams nuo viduriavimo, 
dosi daugiau, negu kitais penkti nuo vidurių užkietė- 
tinkamais budais bei dakta- jimo, šešti nuo plaukų slin- 
ro nurodytais vaistais. likimo, kraujo valytojai ir ki- 

Žmonėse yra didelė klai-,tokis šlamštas. Atleiskite 
da, kada jie gydosi, tikrai,man už"išsireiškimą, 
nežinodami, moteris tepa vi-‘.šitie neva vaistai ir 
šokius linimentus ant kru- ‘pamazgų nėra werti. Aptie- 
ties, kada joje mažu vėžio‘koriai ir agentai juos par
lipa vystosi ir už tūlo laiko duoda, nes žmonės perka, 
pasidaro neišgydoma. Kitas Laikraščiuose, lapeliuose ir 
gali imti kokį balzamą del ant tvorų tie šlamštai taip 
plaučių nuo kosulio, kada išgarsinti, kad nedaug ži- 
jame mažu džiova vystosi, nantis žmogus lieka patrau- 
Vartojimas nors ir geriau- ,ktas juos pirkti. Kam jis eis 
šių vaistų ir būdų gali net pas gydytoją, kad ten reikės 
užkenkti, jei liga neišspėta. t ..... . . .
Teisingas ligos išspėjimas y- receptą vaistus pirkti. rl uli minia atsisakė pusti vienon 
ra šimtą sykiu keblesnis ir turi tokias ligas, kurias ne- dudon su tautiškais milita- 
svarbesnis, negu gydymas, flengvai atspėjamos ir gal ristais. Laikos santimentai 
nes, kada liga žinoma, gy- gydytojas neišgydo del sąvo perdaug įsigalėję lietuviuose 
dyti bile kas gali išmokti, klaidos, kitas gali reikalauti darbininkuose, kad juos ga- 
Gydytojai yra priešingi pa-.ilgo laiko, kol liks išgydytas.,Įima būtų pasigauti savo 
čių žmonių besigydymui ne Žmogus nenori laukt, ypač partijos tinklan džingoizmo 
todėl, kad jie geistų, jog ko-jei skausmas jj kankina, .šauksmais. ' 
žnas ligonis eitų pas dakta--Čia jis ir lieka lengva aukai’ Ir ve, kada Sandoros pra- 
rą ir užsimokėtų, o 
kad paprastai žmonės 
no, kas jiems kenkia 
žino jų ligos. Jeigu yra at
sitikimai, kada žmonės ži
no ligą, ir vartoja tinkamą 
būdą arba vaistus jos gydy
mui
Braukymas, kojų karštame 
vandeny mirkinimas, 
kaitavimas tūlose 
veikia geriau, negu bent ko-,kie ir kitokioj dozoj, t. y.‘sykį 
kie vaistai. Bet yra ligų, ’jo amžiui, stoviui ir tikrai 
kurios be vaistų jokiu budu tinkamoj dozoj, kada juos 
negali būt išgydytos, dalei- .užrašo gydytojas, 
skime, syphilis, drugys ir r' •:....... —...
tūlos kitos. Tūlose kitose Ii-'AR ATSIKARTOS KUDI- 
gose, kaip gelta mergaitė- j 
se ir tt., gali būti vaistai 
nevartojami, bet jų vartoji
mas duoda gerus ir greitus koj, ypatingai New Yorke, Brooklyno 
rezultatus. Taipgi kvailai siautė baisi kūdikių liga — delegato.
rašo ir kalba tas gydytojas, paralyžius. Viso susirgo 27,- ,’torialų skyriuje vėlei tvirti 
kuris peikia vaistus, recep- 000 kūdikių. Dabar, arti- na, būk Brooklyno prakal
tus, arba mesažą, arba van-nantis pavasariui, daugelis bose socialistai, išeidami ii 
deniu gydymą, arba peilį,;vėl pradeda bijoti, kad ne-'salės, šaukė: “draugai, ine 
kuris tankiai yra vieninteliu atsikartotų ta liga. Net tar 
įrankiu išgelbėt gyvastį, pe daktaru eina diskusijos 
pav., vėžio augime, ruptu- 
ras tam tikrose rųšyse, mir 
tinų'guzų augime ir tt. Mo- skiriasi. Pavyzdžiui Gali- ties 
derniškas gydytojas yra lin- fornijos valstijos sveikatos 
kęs vartot visus gydymo taryba tvirtina, kad šią va- 
budus, bet jis vartoja tin- sąrą, užėjus karščiams, vėl 
karną būdą kiekvienam atsi- paralyžius pradės siausti, 
tikimui. Nestebėtina, kad^’aryba nurodinėja, kad pe- 
vis tie taip vadinami “dak- reitais metais ta liga tapo 
tarai”, kurie arba visas Ii- iš New Yorko, kaipo iš di- 
gas skaito paeinant tik nuo džiausio centro, išnešiota po 
vienos priežasties arba var-'( visas Suv. Valstijas 
toja tik jų teorijai tinkamus tvasarą būtinai turė\ 
(nes kiti jiems yra uždrau? 
sti) gydymo budus, pasiro
do niekšingais ligų gydyme tais metais daugiausia turė- 
ir publika juos atmeta., Jų jo patyrimo apie tą ligą, 
tik laikais atsiranda ir vis nieko negali pasakyti ir, kol 
su nepaprastom “naujie- įkas, neišsireiškė savo nuo-) 
nom”. Tikroji medicina pa ----
silieka per amžius viešpa
taujančia, ir juo publika da- 'sveikatos taryba pasakė,kad Nr 
rosi labiau apšviesta, 
didesnis jos palinkimas yrą paralyžius atsikartos, ar ne. Liet 
prie tikrosios medicinos., New Jersey sveikatos de- 
Taigi mums nėra reikalo partmento direktorius Dr. 
kovoti su visokiais osteopa- j. c. Rrice pasakė, kad 
tais ir kitais “daktarais”, paralyžiaus ligos priežastys 
Jie patįs kovoja vieni prieš dar nėra ištirtos, vaistai ne- 
kitus. Daug sykių svarbes-[surasti, todėl mes negalime 
nė musų užduotis yra ap- Įir 
saugoti publiką nuo visokių' siaus, kaip 
feikerių išnaudojimo, kurie metais siautė, 
daro visokius neoficialius 
vaistus, gatavus del naudo
jimo, ir garsina juos esant 
gerais nuo daugelio ligų.

Visose aprietose yra pil
nos lentynos visokių bonkų 
ir dėžių su čiaupais, linimen- 
tais, pilėm, balzomais ir ki-

Taigi, ir “Tėvynes” kores
pondentas, lygiai kaip ir 

>” ir “Laisvės” kore- 
kad 

žmo
nės butų rėkę, jog ką nors 
reikia iškart.

Ar tai gražu vienai ’’Vie
nybei” tokius nonsensus pa
sakoti? /

Taigi, dabar mes rokuoja-
dar'me nustatytais faktais, kad kiname vieni kitus. Kad iš

todėl, tu gatavųjų vaistų del viso- kalbos taip liūdnai pasibaigė Lietuvos
neži- kių ligųx Kada jam gali rei- ir Brooklyne ir Bostone, tau spondentai negirdėjo, 
—ne- keti operacijos, arba daug tininkų vadovai turėjo tuo išeinanti iš svetainės

tyro oro, arba pasilsio, arba patirimu pasinaudoti. Jie 
masažo, arba maisto regu- turėjo, rodosi, sumesti puo-[ 
liavimo, kada jam jokie .tu, kad tuo keliunereikia, I 
vaistai gali neduot ne trupu- negalima eiti, norint turėti i 
čio gerumo, jis ima neva bent šiokią tokią įtekmę lie-, 
vaistus ir velka ligą tolyn.ttuvių visuomenėj.

Bet ar tautininkų vadovai 
tuo pasimokino? Ne, __ __

ne. Jie, lyg- ant tų pa- Jei™? kėlė ne vienas-kitas kilmingiau apvaikščiojus sa 
tyčių, įsišnekėjo sau, kac 
ne jie patįs kalti, kad p ra

Skundai iš pagiežos. Vie
name Filipavo nuovados so
džiuje sodiečiai susitarę ap- 

Pirmos Gegužės, skundė šaltyšių, kad jįs lai
kąs šautuvą. Bet jie nega
lėjo to prirodyti, todėl jų 
šešetą patraukė Suvalkų ap
skričio teisman, kam netei
singai skundę. Tardant kal
tinamieji prisipažino, jog 

IV Rajono komitetas: -j->G neteisiai skundę, norėda- 
Org. J. Jukelis, nii įpykinti.šaltyšių. Jie vi- 
Prot. sekr. D P Pilka, si paskui atsiprašė šalty- 
Iž. K. Liutkus. ,šiauš ir prisižadėjo pildyti 

visus jo įsakymus. Kadan
gi šaltyšius tuo pasikakino, 
teismas pripažino, jog yra 
'prasižengę nežinodami, to- 
'dėl juos teisė neskaudžiai ir 

Kauno miesto valdžia siu- tokiu būdu jie išsisuko len
gvai tenubausti.

tot virtuvių liekanoms Kau- Į Pirkliavimo laikas Vilniu- 
no miesto viršininkas siūlo je. Vilniaus miesto viršinin- 

Tiktai pasiūlius rezoliuciją., gyventojams kiaulių. Kiau- kas paskelbė, jog jo įshky- 
paprašė lių duoda be užmokesnio, jei mas birželio mėn. 27 d. 1916 

nupenėję vėl jas atiduos at- m. Vilniuje bus pertaisytas, 
mokės Visos sankrovos bei parda-

Visaį neteisybė. Socialis
tai nemindžioja žodžio lais
vę. Brooklyne prakalbose ne 
vienam kalbėtojui nebuvo lo kiaulių penėtiesi. Suvai 
kliudoma. Visi galėjo iš 
reikšt savo mintis laisvai

riai užlaikyti stubas, kūdi- priešai. Tai matot, kaip dai
giau juos laikyt ant liai elgiasi socialistai. Jie 

smarkiai siautė 1912 tyro oro, maudyti, neleisti nesibijo bile kam duoti bal- 
Ir štai, kuomet pe- su svetimais kūdikiais žaisti so ir todėl jokio triukšmo 

tokių socialistų prakalbose nekilo.

JOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern iA* 

Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp.
Myrtle avė. Brook- A .‘jį 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, /
Foxtrot, One. Step J, |
ir įvairus naujausio! / 
mados šokiai moki- 
narni, privatškfci ir q *7 
kliasoje. Mokestia 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šoklų, M» 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokius ir stage’aua. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
•50-52 Broadway, Brooklyn, N. 1

Nauji duonženkliai Vii-' 
niuje. Musų darbabendris1 
rašo mums iš Vilniaus: se-' 
niesiems metams pasibaigus, 
ten išduosiu naujus duon- 
ženklius. Išduosiu taip pat 

nykščio išlaužia ? ^juS,' sayaifniu® (luo": 
į ženklius, kurie daug kuo ski 
Iriasi nuo senųjų. Naujieji 

avaitiniai duonženkliai di- 
lietuvių desYii, kiekvienos dienos lak- 

red.) šteiis padalintas į keturias 
dalis, iš kurių matyti, kad 
dienai išeina po 200 gramų 

red., kaipo tokia, nepasisa- miltų arba 250 gramų duo- 
kė nei už, nei prieš nepri- nos. (Užuot miltų bei duo- 
gulmybę. Ji tik nurodė į to nos miesto pardavyklose ga- 
klausimo nepaprastą painu- Įima gauti 150 gramų kruo- 
mą. Laisviečiuose tame klau pų ir tt.) Naujasis duonžen- 
sime esama keleriopių nuo- klis tu r dar tą ypatybę, jog 

■užuot dieninės duonos gali
ma gauti miesto virtuvėse 
keturis kartus sriubos. Ta- 
itai tyčia* įvedė dėlto, kad 
^ęaikurie valgydavo miesto 
virtuvėse ir nesinaudodavo 
savo duonženkliu. Kiti par
duodavo savo duonženklius. 
Idant išvengus tokių atsiti
kimų valgant virtuvėse, kas 
kartas reikės atiduoti ket
virtą duonženklio dalį, v iš
tiek ar sriubos duos dykai 
ar ūž pinigus. Jau sausio 
mėn. pradžioje, galima bus 
naudoties tais naujais duon- 

, ženkliais.
i “Dabartis”

Patriotiškos
prakalbos Brooklyne ir So 
Bostone pasibaigė dideliu'mušt 

užsimokėti ir mažu da duos fiasco, Lietuvių darbininkų prasimanyti?
“Tėvynės” gi korespon

dentas rašo, kad žmonės, iš
eidami iš svetainės rėkė: %

“šalin šliupai, Sirvydai, Liut- 
kauskai, šalin rezoliucijos, karabi
nus jiems atneškit, tautiečiai lai 
neša savo skuras padžiaut,”

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’’Birutė” — Birutės arija —3Q&. > 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 35e< 
“Kregždelė” — duettas — 30c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė), žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —:75cx 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c. r, 
“HI Sqsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETRAUSKAS,
1395 Broadway, So, Boston, Mamų

šaukia: |vienas socialistas
balso.

Ar turėjo jisai teisės dai- gal. Už nupenėjimą mokės Visos sankrovos bei parda- 
prašyti balso? nuo svaro, kiek jos daugiaus'vykios reikės laikyti atda- 

kaip šiomis dienomis, 
Kas norės pasilaik ti taip ir visais sekmadieniais 

centralinis kiaulę sau gali nusipirkti; ir šventadieniais nuo 8 vai.
kurį reik išrišt. užmokesnį paskaito taip pat ryto iki 5 vai. vakaro. San-

tu° ji negali nieko pasakyti ar kraščiam juk ir
i.” turi tikėti.

“Lietuvos” koresponden-!nstai mindžioja žodžio lais 
tas ve ka rašo: v€-

Draugai darbininkai ir 
darbininkės!

Darbininku šventė Pirmo
ji Gegužės jau artinasi. Kas 
mot mes švenčiame * savo 
šventę — Pirmą Gegužės. 
Sulaukę tos dienos, mes iš
kilmingai maršuojame gat
vėmis, džiaugiamės ir svei-

žmonių užrašinčjimas Vil
niuje. Sulig valdžios įsa
kymo reikia Vilniaus miesto 
apskrityje priduoti gimusie
ji ir mirusieji ne vėliau ke
turių savaičių, užrašinėjimo 
vediniui. Už pridavimą at
liko: giminaičiai, gydytojas, 
pribuvėja, šeimyninkas ir 
namų savininkas. Sąrašus 
veda dvasininkai, kurie sa- 
rašams vesti yra paskirti. 
Visi Vilniaus miesto gyven
tojai, kuriems nėra paskir
to sąrašų vedėjo, ypač gi
musius bei mirusius .i ketih 
rias savaites privalo priduo- 

ąrašų vedėjui miesto raš
tininkui v. Jachimovičiui, 
Domininkonų gatvėje 2,jniie 
sto bute. Tuojaus reikia 
priduoti visi gimusieji ir 
mirusieji nuo rugsėjo 18 d.
1915 m. iki gruodžio 1 d..
1916 m.

“Dabartis”



Aisva

Mas du sykiu savaitėj, Utaminkais 
ir Petnyčioms, 183 Roebling Str. 

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
Mtratyviška Spaudos Bendrovė, 183 
Boobling St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Amerikoj 
— $2.50, Kanadoje ir ųžrubežiuose

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
91.15, Kanadoje jr užrubežiuose $1.75.

ir

Valafrheaa Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

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

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

1.50, to foreign countries 53.50

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the Tost Office 
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Prejs. Chas. Lutkus, Secretary A. Ju- 
revlčlus, Treasurer V. Paukštys, 
Bdltor L. Pruseika • Ass’t editor V. 
Paukštys.

Sesija II jimui paskutinį dienotvarkio(balsų perėjo pataisymas.
H .. . . . punktą, t. y. dabartinis mo-1 25) .Įnešta uždaryt sesiją
Sesiją. atidarė pirmimn- mentas mūsų uždaviniai, ir susirinkt rytoj dėl užbai- 

Kairiųjų organizacijų kon kas ,3:30 Z* ’/? Amerik°je- įnešta kad pa-'gimo kitų klausimų. Pasiro-
ferencijos įvykusios 1 d. ba-.vardasaukis delegatų. Pasi- nagjos konferencijos būtų džius, kad ant rytojaus di- 
landžio 1917 m New Plaza Y®.1?0, F’ J\B^ocius, bt.t gaukiamos, bent kas šeši džiuma delegatų negalės da- 

Michelsonas ir M. Duseika menesiai, o reikalui prisiė- 
^i^utų. -r • * jus ir tankiau. Po apkalbęji-

10) Nutarta, eit prie uz; įne^a pataisymas, kad 
baigimo pirmojo klausimų.. darbininkiškos organizaci- 

v . v ■> < • 1*1 . • i" jos, panašias konferencijas

Protokolas

atidarė
Pild.

1) Konferenciją
11 vai. ryte, LSS 
Kom. sekretorius, 
kys, Po trumpos prakalbos

tyvauti, nutarta uždaryt 
konferęnciją.

GYVENIMAS YRA TUŠČIAS,
kuomet nranvksta regėjimas. Tode.
jeigu jauti galvos skaudėjimą, bei

paaiškinęs konferencijos ti- tjž n nrieš_ 5. C““** vuv ra
ksią ir uždavinius paskyrė | įnešta, kad remti da- ^us‘ Balsuojant, didžiuma 
J. Bekampį ir V. Paukštį kartinį Rusijos revoliucijinį ---------------- 7.... ... ....— -
peržiūrėjimui mandatų. socialdemokratų judėjimą ,---- --------— — ----  -
J. Bekampį ir V. Paukštį kartinį Rusijos revoliucijinį =

sija tvarkė, tapo pakeltas 
klausimas, kad konferencija

kiek išgalint, sutinkant 
jų padarytais pienais

Konferenciją užsidarė 
11.30 vai. vakare.

Pirmininkas A žolynas,
Sekrt. K.. Petrikienė.

NAUJIENOS

lietuvį akių ir akinių specialistą: 
H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau- 
geriausius patarimus kiekvienam

pas 
■■■■■■■■B Dr.

tau 
šia sutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, Brooklyn, N Y.

DYKAI! DYKAI! E==j
Aš i#trankiu dantis bo skaunmo Ir veltui tiem —

kurie duoda taisyti ir naujus indfitl.

Visiškai ARbeS Skausmo
A kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- y

ft tirnis sunkiam atsitikimo, tankiai siunčia pas /\ ------»
U » specialistą. Dr. Chas Teschbcrg jrra gerai ži- \ 1 \ ‘

nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsitiki
muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijoa dykai. Mano karunoa Ir til
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltavn apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant ncdčliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pčtnyčioms nuo 9 A.M. iki6 P. M. 
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lieturiškas Dentistas
500 Grund Sit., kampus Union Avenue, Brooklyn, IN.Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,Kusiškai Telephone Stagg 3«98.

suteiktų galę dalyvauti su 
sprendžiamu balsu, trims 
delegatams nuo Laikrašti
ninkų Sandoros. Po ilgų dis-į ~Rezoliuciją skaito V. 
kusijų nutarta išklausyti Kapsukas; antrą St. Mi- 
kiek yra delegatų su spren-'chelsonas. Kilus ilgoms dis- 
džiamu balsu ir eit prie šio kusijoms, įnešta priimti Ka- 

| klausimų nubalsavimo. De- psuko rezoliuciją. Bross. and Wiekefield Co, WISCONSINO VALSTI—
legatai pribuvo nuo LSS. J| 13) Pataisymas, kad iš- . kežių dirbtuvė, kurią galima! j()g MOTERIS GALI 
A7 a j ^rinkt komisiją dėl parašymo paskaityti didžiausia dirbtu- GAUTI LYGIAS SU VY

RAIS TEISES. '
Madison, Wis. — Wison- 

sino valstijos senatas nu
sprendė paleisti per refe
rendumą klausimą ar nu
teikti moterims lygias su 
vyrais teises’. Vadinasi, 
šiais metais balsuotojai tu
rės tą klausimą išrišti. Su- 
fragistėš tikisi, kad jos ten 
gaus balsavimo teises ir 
1918, metais jau galės sykiu 
su vyrais balsuoti. Dabar I • • •

12) Pataisymas skaityt 
rezoliuciją, kas turi para
kęs. GARDNER, MASS.

Darbininkių streikas 
baigė.

Čia randasi Heywood

Inigajs išmaitinti š<(
v . susidedančią iš kok_„ 1._._ 

nzsj- kių ar šešių ypatų, tuomet
i jos suprastų, kaip galima 
būti ekonomiškiausiomis.

/ną, • 
pen-

LAIŠKAS NUOČUDNOW- V- Strauss, A Žolynas ......
Šukys; nuo LxMlS. K let-.naujos rezoliucijos. Balsuo- ve pasauly, bet ir darbinin- 
rikienė, E. Bekampienė,^.M. įjant; — už Kapsuko rezo- kai išnaudojami nežmoniš

kai.
12 kovo, audinyčios sky- 

, apie 
moterų darbininkių. 

Nors darbininkės nebuvo or 
: laikėsi 

y pis, K. Vilkas, P. Pakinkis; kti iš trijų ypatų. Į komisi-Tvirtai, streikavo 3 savai- 
jACW. of A. (Boston), M. i ją išrinkta Straus, Kapsu- tęs ir nei viena, jų nestreik-.

SKIO.
Mes jau rašėme apie 9 ru- Račiutė Herman; nuo LD. liuciją 9, prieš 4. 

sų socialistus, keliavusius iš LD. St. Michelsonas, F J.sų socialistus, keliavusius iš LD. St. Michelsonas, r J. 14) Išnešta išrinkt komi-
New Yorko Rusijon, bet su-.Bagočiuš, J. Benesevičiutė; siją, del sutvarkymo rezo- riaus, išėjo j streiką 
laikytus kelionėj Britanijos duo Laikraščių Sandoros — liucijos redakcijinės tečhni- 100 i 
agentais.

- Vienas iš sulaikytųjų drg 
Cudnowski, “Novy Mir’ 
daktorius rašo “Laisvės 
daktoriui iš Amherst (Nau-* 
joji Škotija):

Mielas Prieteliau!
matote, mano kelionė Rusi- datus pasirodė,
jon sulaikyta ir aš nežinau, siuvėjų unijos dalyvauja ke-1išrinkta del sutvarkymo re- gus laikydavo
kaip ilgai man reikės būti turi delegatai. Po trumpam zoliucijos perskaitytų ją. Jaunuolnenės Kliube” 
koncentracijos punkte. Aš‘apkalbėjimui, nutarta, kad .Perskaičius rezoliuciją, kilo, kliubiečiai nereikalavo 
interanuotas sykiu su kitais'siuvėjų uniją atstovautų tik smarkios diskusijos. Po kio atlyginimo. Unijos 
mano draugais, dėlto, 
mes esame politikos pabėgę-'atstovą prašalys nuo spren- įnešta uždaryti diskusijas ir organizuoti, 
liai ir “pavojingi talkininkų jlžiamojo balso patys tos’eit prie balsavimo. Už 9, priežasčių r 
reikalui” (dangerous for unijos atstovai.
the cause of. the allies)’. Tai _ 2 *
ve kaip aiškinasi komendan- ninką ir sekretorių. Pirmi-
tas koncentraijos lagerio.” ninku Žolynas gavo 7 bal-.duotąjį dienotvarkį. ,----------------,------ ------- , Bavu priešą

— “Novy Mir” red. mu- sus> j. V. Straus 6. Sekre-I 19) įnešta, kad dalyvau- nes bus kalbama apie strei- vokieti ir įeigu tik valdžia 
še telegramas drg. ~ ------...................................................... •
džei, P. Miliukovui, Kerens- 
kiui ir Meyerini Londonui.

V. Paukštys; nuo ACW. of kos. Už 8, prieš 1.
A. (Brooklyn) J A. Bekam-| 15) Komisiją nutarta rin- ganizuotos, vienok

re-j
” re-1

(Vybės V. Kapsukas. Viso—
15 delegatų. Įmin. pertrauką.

3) Pagal priduotus man-J
kad nuo šta, kad komisiją kuri buvo

Duseika; nuo LSDP. atsto- kas ir Bekampis.
1G) Nutarta padaryt

Jūs

laužiavo. Jų reikalavimai 
5 buvo maždaug sekanti: pra

šalinti iš dirbtuvės užveiz-.-*-**♦• v-. A B. vv • • A A 1 UA AU UAJ, UVU V VU VI.

’ 17) Atidarius posėdį įne-.dą ir pakelti mokestį.

jos išleidžia ant skrybėlių? 
Manau, kad vargiai jspėsi- 
te.' Žinoma sufragisčių va
dovė ponia O. Belmont kas 
metai išleidžia apie $1000 
ant skrybėlių vien tik dėl 
to, kad pabaigoj pavasario 
galėtų nešioti jau vasarinę, 
o pabaigoj vasaros,karščiuo
se, jau užsimautų žieminę 
ir šutintų savo galvą, kaip 
šolderį puode..

Tarpe susirinkusių pasi

PO PRIEDANGA ŠLIUBO 
ŠNIPINĖJIMAS.

Francuzų valdžia nori iš
leisti įstatymą, draudžiantį 
tų šalių pavaldiniams, su 
kuriomis ji kariauja, tapti, 
piliečiais, jeigu apsiveda sw 
francuze arba francuzu. 
Pastaruoju laiku tapo su
sekta, kad daugelis Vokieti- 

Ijos pavaldinių vyrų ir mo
jų stengėsi apsivesti su; 
Francijos moterims ir vy
rais tuo tikslu, kad gavus. 
pilietystę ,ir paskui šnipinė-' 
j v s.

Tula turtinga vokietė Pa
vedė su batų 
kad pasidarius:

francuze. Ji savo vyrui da
vė - užtektinai pinigų, bet

Per visą streiką ' mitin- ’i°s ™ano ^°.Į , .# —........... .
i ’’Lietuvių Pavaryti smarkią agitaciją, r0(]g labai daug tokių, *ku- 

j’ios kas met išleidžia ant 
I ‘— 'skrybėlių po du, tris ir pen-

8,000 STUDENČIŲ PASI- kis šimtus doleriu.
RENGĘ PADĖTI KA

RIAUTI.
Washingtonas. — Associ-

•, kad sugraudinus vyrus.
jo- 
or-

kad tai tris atstovai. Ketvirtąjį visapusiškam apkalbėjimui,,1 ganizatoriai mėgino jas su- 
", bet dėl tūlų 

Už 9, priežasčių nesuorganizavo.
| 25 d. kovo

*■ I ............ •’ _ Į -
for unijos atstovai. į prieš 4.

7) Įnešta išrinkti pirmi-
buvo unijos acija moterų kolegijų pra

I 18) Paimta apkalbėjimui prakalbos. F. J. Bagočiušįnešė, kad 8,000 studenčių e- 
antrasis punktas pagal pri- pagarsino,kad visos streikie są pasirengusių padėti val

džia nuveikti savo priešąiręs susirinktų 28 d. kovo
mu- sus, J. V. Straus 6. Sekre-,. v. v. . - .. . - ____ t - fe-

Čchei-torium K. Petrikienė gavo jančios šioje konferencijoje ką. Minėto j dienoj susirinko pareikalausianti
7 balsus, J. A. Bekampis 6. j organizacijos rengtų kiek- visos darbininkės. Pribuvo j 

5) įnešta išrinkti komisi- >vienoje lietuvių kolionijoje ir unijos organizatorius
tuojaus-

jos pribusiančios į pagelbą.. 
Gal kiek naudos ir pada- 

i armi-Žiurėsmi; ar naujoji Rusi- .1$ sutvarkymui dienotvar- (komitetus, kuiie įupintūsi Morgan. Pastarasis patarė .rytų, jeigu nueitu i armi- 
.  ' * revoliucijos parėmimui au- moterims grįžti prie darbo, ją, nes dažai pudra truputi 

Iri 1 A Iri t i - — J   I _   JI I<«. ■*jos valdžia užsistos už revo
liucionierius.

kio. Komisija rinkta iš tri- 
ijų ypatų. Į komisiją išrink
ta V. Kapsukas, F B ago-, 
čius ir J. Šukys.

6) įnešta išrinkti komisiją

kų rinkimu. nepaisant į tai, kad kompa- ’a
Kilus diskusijoms įnešta nija tik dalį jų reikalavimų* 

pataisymas, kad ši konfe- sutiko išpildyti, 
rencija išrinktų I

| ‘ Dabar kįla klausimas, ar 
jos išsižadės mados, nusi
pirks vieną skrybėlę ir ne
šios visa žiema, o antra nu- 
sipirkę išnešios visą vasa
rą, ar elgsis taip, kaip kad , 
ligi šiol? Aš labai abejo- sykiu su juomi negyveno, 
ju, kad atsiras tokių, ku-: Paskui paaiškėjo, kad 'ta. 
rios dėl sufragizmo išsiža- moteris vokiečių karės sni
des mados. Greičiausia jos pas. 
išsižadės sufragizmo, o 
kaip eikvojo pinigus, taip 
ir eikvos, vasarą nešioja
mos žiemines, o žiemą — 
vasarines skrybėlės.

Jau tas vienas faktas pa
rodo, kad moterims darbi
ninkėms nepakeliuje eiti su 
tokiomis veikėjomis, ku
rios įmetus išeikvoja 
po tūkstantį doleriu vien tik 
ant skrybėlių.Darbininkė už 
dirba į metus apie 300 dole
rių ir tankiai dar priversta 
savo šeimyną užlaikyti.

veitėju,

KAPITALISTĖS SUSIRŪ
PINĘ.

New Yoi'ko kapitaliste^ 
labai “susirūpinę” karės; 
reikalais. Jos dabar rengia
si darbuotis dėl Raudonojo* 
Kryžiaus ir tuomi “pagelbė
ti” savo šaliai “sunkiausia
me” momente. Jau buvo 
1 eliatas susirinkimų-konfe- 
rencijų, kuriose svarstė ir 

’pienavo, kaip darbuotis. Su
prantama, nieko nenuveikė,, 
bet triukšmo padarė ir ka- 

Ipitalistų spauda jas iškėlė j 
! padanges.

KLO-NAUJOS LMPSA.
POS.

pagelba Mrs. O.' Ra- 
susitvėrė 42 kuopa, 
Haven, Conn, iš 15

komitetą, | 29 d. kovo visos susiėjo į 
organiza- svetainę ir visos num^rša- 

šelpimo vo į dirbtuvę.Taip ir užsi-

KARIŠKAS UPAS
NEWARKE.

Soc. laikraštis “Newark- • Komisija-pridavė sustatyta ’darbo. Už pataisymą baisa- baigė tas jų streikas:

.del rezoliucijų parašymo. Į- kuris, rūpintųsi 
įnešimas atidėtas ant toliaus. ,vimu^ evoliucijos

Leader” rašo, kad to mies- dienotvarkę: 
to majoras, policija ir kiti| jq Rusijos revoliucijos rė- 
karjninkai rengiasi padaryt mimas.

2) Revoliucijos organiza-,3- Po vakarienei nutarta su
vimas, ‘ .sirinkt 9 vai. vakare.

3) Lietuvos
4) , Lietuvos

Policijos viršininkas Long!^0 klausimas, 
ftlano kad į dvi savaites’ *r0 Kariųjų 
darbas galės būti atliktas. isar}^ja^ 
Miesto ■ viršininkai mano, 
kad kartais Nęwarke gali 
kilti suirutė ii\todėl reikia 
mobilizuoti žmones, kad nu
slopinus suirutes. Bet dėlei 
ko gali kilti suirutė?

Tiktai tuomet, jeigu žmo- priimtas.
nes neturės maisto, arba jei-l 7) V. Kapsukas ..plačiai yaujapčių šioje konferenci- 
gu reikės streikuot, ;___
jeigu prievarta ims kariu- 1 
menėn. i - - x

Šituose dalykuose visi tų.
darbininkai turi eiti išvien • Pataisymas, ■ kad neil-

surašą tinkamų kariumenei 
vyrų. Tuo tikslu manoma‘vi 
apkeliauti visus miesto na
mus.

mano kad i dvi savaites’

plausimas.
Šelpimo Fon-

Su
do, 
New 
nariu.

at-! LMPS. 9 kuopos agitaci-
13 

na-

vo 10, prieš 4. I Turiu priminti, kad tūlas
20) Įnešta eit ant vaka- P. N. irgi “pasidarbavo”

“'į
lyginimą”/ Sykį nuėjo j jų jos komitetas sutvėrė 

i susirinkimą ir pradėjo pliau (kp.. Cicero, III. iš 24 
;kšti visokias nesąmones — rių.
pieva prakalbą sakyti. Strei-j Linkėtina naujoms 
kierės paprašė tą poną pra- poms 
sišalinti iš svetainės, bet. C__

rienės. Už įnešimą 7, prieš dėl streikierių ir gavo

Sesija III.
Sesiją atidarė pirminin- 

organizacijų kas, bet kadangi pirminink. sišalinti iš svetainės, bet(.
iir jo pagelbininkūf reikėjo jis t nepaklausė^ Tuometi

T • > I •• i • nrum Ir in /S -I r't I r t Ir ri ■. Vklerikalais ir apleist konferenciją, tai nu
purta, kad pirmininkas į sa-

I 6) Kova su 
tautininkais.

7) Naujos organizacijos.’vo vietą pakviestų vieną e-
88) Dabartinis momentas sančių delegatų. Pirminin- 

ir. musų uždaviniai Ameri- ku paskirtas M. Duseika. 
koje. • | 21) Įnešta, kad Revoliuci-

Į Dienotvarkis vienbalsiai jos Rėmimo Komitetą rinkt 
•'po vieną atstovą nuo daly-

arba Paa^kina apie Rusijos re- joje organizacijų ir kad 
- c |Voliucijos uždavinius, tapo vienas atstovas dalyvautų 

i įnešta, kad viena ypata ne- tame komitete nuo LSDP, 
įkalbėtų ilgiau, kai 15 minu- atstovybės. - Įnešimas di-

ir rodyt savo klesos solidari- £ial> kaiP Ba? 1'°idg> kad rinkima.s. kom_k
škųmą. (suojant už pataisyma 

prieš 10.
I 8) Pasirodžius, kad pir-

• 1 • 1 1 •

Dabar jau ” 
ma užrašyt į Rusiją, nes 
Rusijoj ir socialistų laikra
ščiai gali laisvai platinties.

’’Laisvės” prenumerata į

kuo-
; gerų pasekmių. 

Centro Sekretorė,
M. Undžienė. 

streikierės'iškaršė jam kai- SKRYBĖLĖS IR GAVI- 
li ir išrhetė iš svetainės. Ir MAS LYGIŲ SU VYRAIS 3 kuopa pradeda darbuo- 
taip gavo atsakantį “at
lyginusia” už gerą “patar- 
navima”.

PATERSON, N. J.
Vietos Lietuviu Moterų 

Progresyvio Susivienijimo
NORI PANAIKINTI 
NAKTINĮ TEISMĄ.

New Yorke nuo senų lai—

TEISIŲ. ,tis. Apart kitko galima pa-
Sufragistėš, norėdamos minėti, ka jos nutarė su- 

iškovoti sau lygias su vy- rengti prakalbas, kurios bus i 
•rais teises, išgalvoja tai 21 d. balandžio, B Točionio.kų egzistuoja taip vadina- 
,kovai įvairiausius budus ir svetainėj, 92 Lafayette Str. mas naktinis teismas,^ ku- 
įvairiausius šaltinius, iš kū- Paterson, N. J. Pradžia 7 riame teisiama moterįs, pra 
rių galima būtų gauti pini- vai. vakare. Kalbės “Mote- įkaitusios prieš dorą. Tei- 
gų. Neseniai buvo spfragi- rų Balso” redaktorė K. Pet- smas atsidaro 9 vai. vakare 
sčių konferencija, kurioje rikienė. Geistina būtų, kad ir tęsiasi iki 12 vai. nakties, * 
kalbėta apie tolimesnį už vietos ir apielinkių lietuviai 
išgavimą lygių su vyrais atslankytų. 
teisių ir apie šaltinius, išt 
kurių galima būtų gauti 
pinigų tai agitacijai, 
sufragistė įneša, kad visos

įvairiausius šaltinius, iš ku- Paterson,
WILSONIENe ŠAUKIA 

PRIE EKONOMIJOS.
Buržuazinės klesos mote- 

rjs pradeda ’’rūpintis” ša
lies reikalais. Šiomis dieno- 

džiuma balsų priimtas. 'mis Washingtone buvo mi- 
22) Po apkalbėjimui pask tingas, kuriame dalyvavo 

‘ ■ prezidento ‘Wilsono ir vice-
3, teto nuo organizacijų nėra prezidento pačios ir minis-, .. . . .

!praktiškas. Įnešta atšaukti terų kabineto pačios. " Jos moterįs paaukuotų agitaci- 
' * _________ . .— • t • • V t J Z- 4 -v-k xJn 1 * 4-* Ir- 4- * It- Ivldc

Į teismą atvedamos įvai- • 
J rių klesų moterįs, kurias- 

Narė.! kaltina kaipo prostitutes ir
teisėjas jas baudžia. Kiek

Tula LENKŲ KUNIGAIKšTė vieną vakarą į teismo salę 
suvažiuoja daugybė buržu
jų, kurie klausosi kaip tas 
moteris teisia ir kaip jos

ATVAŽIAVO AUKŲ 
RINKTI.

, -------------- , -------- > š| nuta^į. pneš O. svarstė apie ekonominį Ja-Jos‘fondui tik — §iomis dienomis at ko j
laisve” .rali, masis dienotvarkio punktas 23) Įnešta, kad si konfe- lies padėjimą. Wilsomene j-jos per metus išleidžia ant x. ---------/ f
L ę g nebus galima greitai užbai-rencija išrinktų Revoliucijos nešė išleisti atsišaukimą, i naujosios mados skrybėlių.

gti, tad įnešta eiti pietų. į Rėmimo Komitetą iš keturių kad Suv. Valstijų moterįs Sis sumanymas daugeliui ki
ti) Pataisymas, kad iš- ypatų ir kad į tą komitetą gyventų 

rinkt, komisiją

New ]’a!iai-Škina- -?akar ±d±
-i ir t T-i * t nairriM

štė Katrė Radzvill tuot tik
slu, kad parinkus aukų ru
sų nelaisviams. Ji mano 
skaityti lekcijas apie rusus 
nelaisvius. Ji labai puikiai

nutarė panaikinti naktinf 
teismą ir jieško atsakančios 
vietos, kur galėtų jas dieno
mis teisti.

Moterįs, suareštuotos va-

koekonomiškiau- bai patiko ir pradėjo kiek- 
kiek 

išlaidų 
ant skrybėlių vien tik dėl >■ 1 «■»*!

kuri laike įeitų vienas atstovas nuo šiai, nes dabar artinasi bai- viena apskaitliuoti, 
pietų parašytų rezoliucijų LSDP. Atstovybės. Didžiu- si karės gadynė ir gali būti per metus padaro 
on. r.i.-mnin dienotvarkio ma balsu inešimas priimtas, labai sunku. ant skrybėlių vieniu a

mečiui $1.75.
< Uržašykit ’’Laisvę
Vo draugam ir pažįstamiem/ rinkti puse po trijų

L- Labai geras patarimas, 
ikštys, S Šve'gždžiutė, A. bet kasžin jeigu tokias po- 
Žolynas ir K. ~

i punkto. Už įnešimą 10 bal- I komitetą išrinkta V. Pau 
sų; prieš 3. |kštvs. S švefeždžiutė.

Nutarta po pietų susi-Žolynas ir K. \ # t
24) Įnešta paimt apkalbę-savaitę ir priversti tais pi

• M '. •#*■■■ ’ ' . ■' . r . ’. ■ *• i

o kartais dar norėdamos gera oratorė. New Yorke 
Petkrinienė. nias’pasodiAti^nt 12 dot į madai ir už akių užbėgti. Jekcijos prasidės 24 d. ba 
• • . -- --x_ .•---- jr ka ius manote, kiek landzio.

kare, bus laikomos per Visą 
naktį kalėjime Iki šiol jas 
teisdavo tą patį vakar, kuo
met suareštuodavo.



tAISVfi
Mūsų lietuviai skiriasi nuo kę į jo prakalbas, bet jokio tyvę benrovę ir atidengti

~~ ... .... ...... ■. — į kitų kolionijų tuo, kad kor-Jtriukšmo nekėlė, o kaip da-’valgomų daiktų krautuvę.
W Km I t/118 ne^0®^a nesipeša, o bar pasielgė mųsų vyčiai? Tuo tikslu yra šaukiamas

t Y KUKEOr-VlllzCla*ddUč Tyr ! girtuokliavimas eina savo(Gėda apie tai ir minėti, visuotinas susirinkimas ant
-Į— I j keliu...

M .o—-b Laikraščių pareina “Nau- Verteliu te
. _ __ . __  _______ ___ __________ " . - . - - .. •» . ... tiTF n _ ____

Tuo tikslu yra šaukiamas

P—lės A. Griniūtė ir O.
r

VALPARAISO, IND.
„Moksliška” prakalba.

6 d. balandžio buvo lavini
mosi vakaras lietuvių mok
sleivių. Tokie vakarai būna 
kiekvieną pėtnyčią. Pirmi
ninkas perstato tūlą mokinį1 
ką nors paskaityti. Pastara-1 
sis*praneša, kad neturėjęs taikauja darbdaviams, nori
laiko prisirengti, todėl da- visuomet įtikti ' ’

■ stėj ir apie organizacijas ne jienų” ir “Keleivio” po 2 Reikia pažymėti,
tu r i jokio supratimo ir ne
nori klausyti, jeigu kas už
simena. Antras dalykas, tai 
darbininkai nepastovus, vie- 

Inoj vietoj ilgiau nedirba, 
jkaip mėnesį laiko. Trečia,— 
tai užmokesties nevienodu
mas: kurie darbininkai pa-

ekz., ’’Laisvei”, ir “
— po 1 ekz.

Al. Sherbin

22 balandžio, kuriame bus 
padeklamavo, apkalbama apie įkūrimą ko- 

’ operatyvės krautuvės vai-. 
kpvos”iVerteliutė gali deklamuoti gomų daiktų.

!ir priklauso prie LDLD.
kuopos.

kad O

Čia lietuvių apskaitliuoja
ma apie 700 ir jeigu jų treč- 

. LDLD. Narys. 'dalis prisidėtų prie koopera- 
---------  ei jos, tuomet, be abejonės, 

krautuvė galėtų labai pui
kiai gyvuoti. Taigi kurie su- 

Pranešimas. 8 d. vasario’pranta kooperatyvės k ban

NASHUA, N. H..

8 d. balandžio buvo vaka
rienė LSS. 192 kuopos. Nors 
tokia vakarienė

_ , ,lOMViUVW £ViiVVi, tie gauna'giama mūsų mieste dar pir-'A Jonas Marcinkevičius, 33 atsilankyti į mitingą ir pri-
bar ką nors naudingo pa- didesnę algą, todėl jie ir syM, bet publikos susi-‘m. amžiaus. Jis buvo sakęs, Įsidėti prie to darbo. Jeigu

TELLURIDE, COL.

buvo ren- kasykloje tapo užmuštas A.'tuvės naudingumą, privalo
1 • I Ą f "|\ fr • • v • p r\ I i • 1 1 i • • • . • • ■

kalbės. Na, kaip
kalbėti, tai tikrai “rftoksliš- Į m . asi. 
kai” kalbėjo. Tuojaus šoko!

pradėjo nesvajoja apie organizavi- rinko gana daug; buvo sve-,kad paeina iš Suvalkų gu-jtik mes pasidarbuosime, pa
čių iš Worcester, Mass, ii^bernijos, iš kur tenai netoli,varysime smarkesnę agita-

* i -i* Jeigu kas ciją, tuomet savo tikslą at-

=■
758 YPATOS, KURIE PĄBeGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 

VOKIEČIŲ IR AUSTRU KARIUMENfiS.
Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 cL ' 

sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za- 
ro.

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

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdrukuoti, . 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite . ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu: 7

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu*
Metropolitan Saving Bank Building,

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

•Bfc

kai” kalbėjo. Tuojaus šoko! Darbininkai išdirba mene- Lowell, Mass, ir Lawrence, nuo Virbaliaus. ____
prie socializmo, nuo socializ-jsį kitą nežino kiek jiems į Mass. Laike vakarienės drg.‘nors iš jo giminių ar pažįs-’sieksime — krautuvę ati- 
-— —4. - . . . . _ - ... '-.r .v Lawrence, tamųpatemys šį pranešimą, dengsime.mo — ant Mockaus, :
Mockaus — ant Kaičio, nuo'
Kaičio — i
Taip šokinėjo, šokinėjo 
nei vieno dalyko nepaaiški-’ti. Todėl veik kiekvienas 203 kuopos draugai iš Lo-'panijos ofise dar yra du če- 
no, kad galima būtų buvę ką'(‘ - - - - ’ XT’ ' 1 -- - - ...
nors suprasti. *

Antras kalbėtojas savo už ketų, neriasi iš kailio 
duotį atliko geriau. 1 Lk „k

Pabaigus kalbėtojams įkuoti irgi negali, nes nežino’no. Po programai dar kal- 
kalbėti, drg. Andriulevičius kiek darbdaviai jam mokės/bėjo drg.. V. Želionis apie 
skaitė trumpą paskaitą te- ~ 1
moj “Bažnyčia ir Mokslas ; Sįa jr nuolatos jų atsiunčia buvo rinkta aukos Rusijos 
jis savo užduotį atliko labai ,z ’•1 • • • 1-----....................
gerai.

Antanas iš Naudžių.

nuo i darbdaviai mokės, nes cik į V. Želionis iŠ 
priimta apmokėti tik tuo- |Mass. pasakė trumpą pra- lai praneša jo artimiausiom 

ant arkliavagių. * met, kuomet darbininkas me kalbėlę. Paskiu pr?.-dsjrt gminom Ania
.r eina kitur dh>b_ programas> kuif išpildė LS. jo mirtį $2.500. Taipgi kom- 

IV Todėl veik kiekvienas'203 kuopos draugai iš Lo- panijos ofise dar yra du če- 
darbininkas, norėdamas,kad Į wel, Mass. Visi dalyvavusio- kiai už a. a. „ Marcinkevi- 

*darbdavis jam daugiau mo- j'- programo išpildyme savo čiaus “pėdę”.
’ ................... • 'užduotis atliko labai gerai į Kreipkitės žemiau nurody

tu antrašu:
Konstantin Jonota, 

Tamboy, Smuggler, 
Colorado.

Paskui prasidėjo giminėm. Anie gali gauti už prie darbo.

.. i ir,
'pataikauja, kiek gali. Streį- ir publiką pilnai užganedi- .1 i • • • T • T ) •*.* z~v.ii zi .ii z J n n I r I

Darbninku visuomet truk Rusijos revoliuciją. Paskui

bmSBSmbmi

Taigi, broliai ir sesytė

Ūkininkas.

NORWOOD, MASS.
* 24 d. kovų buvo koncertas

iš didmiesčių įvairios agen-'revoliucijai; surinkta $13.-. 
turos, suteikiančios darbi- ,40. Pinigai . bus pasiųsti 
ninkams darbo. O juk tos drg. L. Pruseikai.. 
agentūros moka garsintis ir! Visiem aukuoto jams, 
prižada darbininkams labai lyvavusiems išpildyme 
gerus darbus ir dideles ai- gramo ir svečiams už 
gas. Kada darbininkai at- , lankymą varde LSS.vi. nvvų uuvu mniLV! ivaua ......... . v. ,.-------------------------------

vietos Lietuvių Beno. Kon-į važiuoja, pamato tą “rojų”, kuopos tariu širdingą 
'bet čiu.

LOWELL, MASS.
25 d. kovo buvo vakaras 

c]a_ į LSS 203 kuopos. Sulošta 
pro- .L’ys veikalėliai, būtent ”Jau- 
atsi-:nystčs Karšts”, “Susižieda- 

192 vimas pagal sutartį” ir
a-

certas visai žvilgsniais ne-’kurį agentūros žadėjo, 
pavyko: publikos susirinko'atgal grįžti pinigų neturi ir 
tik 24 ypatos. Aktoriai savo priversti būna dirbti, nepai- 
užduotis atliko prastai. Pa-’sant į tai, kad darbdaviai 
tartina aktoriams einant su jais elgiasi kaip su ko- 
ant steičiaus truputį geriau kiais gyvuliais. Padirbę vie- 
prasilavinti, nes tokiais “lo-tnoj vietoj, eina toliaus ma- 
šimais” tik publiką atprati- nydami surasti geresnį dar- 
nate nuo lankymosi į įvai- bą, 
rias pramogas.

Tel. Stripy 1228.
AKIS IŠEGZAMINUOJU DYKAI

DR. M. PREEMAN
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

G1I Grand St.
Tarpe Lerimer ir Leonard Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
-

MUSKEGON, MICH.
1 d. balandžio buvo susi

rinkimas LSS. 246 kuopos. 
Susirinkime drg. F Zalens-* 
kis sumanė paaukuoti po ke
liūtą centų Rusijos revoliu
cijos paremimui.Aukojo šios 
jpatos. _ ‘Rusijos revoliucija. Baigda- nis, M. Juodelis, J Agurkis,
v v ’vlaira ro n ♦ p’!mas savo kalbą, kvietė rem- — po 50 c.; smulkių aukų 
D« Jis J Budris PiL Bar- ^oliuciją. Jo kalba pub-.$12,35 Viso $42.10. Visiems

t 1 
y

padailino vokiečių vyrų cho- K Simonavičia, P Marcinke 
ras.

A. Bulota pasakė trumpą -štaitis, J Sweetra, A Kamin- 
■prakalbą, pasveikindams su skas, P Guzdaitis, S. Jurgo-

vičia, E Janušoniutė, A Nik-

smulkių aukų
Dargis,J Budris, Pijus Bar- ° Y ? -V širdin™daitis, Petras Marz daitis, A lka /osl uzganedin-^ukuotojams tanu širdingą 
t i . i" „„ •. t ta. Per Bulotos prakalba aciu! . .
v.° y l’ “ . TPufViią surinkta* Rusijos revoliuci- * Kareivis,cius — po 50 c.; J Butkus—= .irma Gegužės”; taipgi bu'^’į Vfeo.$5.80. Vnigai'pa-^v!’3*'51^11™1 ($36V

------ ................... vpdokHiai Vlsas koncerto pelnas pa-vo kelintas monologų iri 
Pasibaigus- 

IirpgLamui, tapo sudainuota 
“padėkavones daina” ir pas
kui išleista laimėjimui lai- 
įkraštis “Kova”. Vakaras pa- 

lie-,vyko labai gerai; publikos

P. R. Pušinis, deklamacijų.

RUMFORD, ME.
, Velykų naujienos.

Čia randasi nemažai 
tuvių, kurie labai “iškilmin-!susirinko gana daug ir pelno 

_.t__ šventes: liks apie 20 dolerių.
prisigabena į namus alaus, | Visiems atsilankusiems į 
degtinės ir kada pasigeria, vakarą varde LSS. 203 kilo

rsiųsta ’’Kovos”
Visiems aukuoto jams ta

riu širdingą ačiū.
Kuopas sekrt.

V. V. VASYS.

skirtas ’’Žiburėlio” naudai.
Vietinis.

NEWARK, N. J.

GLASGOW, SCOTLAND.

FITCHBURG, MASS.
Begėdiškas darbas.

25 d. kovo Lietuvių Jau
nuomenės Kat. Politiškas dęsyVLC41111 Olll aoll Vol 1£ Vlcll • i e

, bet visur randa tą patį £aj” apvaikščioja 
vargą ir nežmonišką išnau- ’ 
dojimą. ‘ v.

Gyvendami tokiose aplin- tai tarpe savęs pradeda pe-(pos tayiu širdingą ačiū. Mes <
....... ........... _____ ________________ J.štiš. Suprantama, papras-matome,' kad. musų darbui|Thestre.st., ^"-.Dre. L. Pruseika kalbėjo a- 

Kalbėjo J. Neviackas iš vienos vietos į kitą, prade-Į^as apsireiškimas, apie kurį publika _ pritaria, todėljves baisiai sumuštas Juozas----- ,.i-------------------------- •
Worcester, Mass. Kalbėtojas da girtuokliauti ir nupuola j1’ rašyti nevertėtų. Bet la- stengsimės ir ant toliaus Kukanaus 
aiškiai ir nuosekliai aiškino iki žemiausio laipsnio. Tar-i^i liūdna, kad tankiai to- darbuotis kiek galėdami.. _ gabeno j. ligonbutį, bet zaiz-^ 
anie dabartine Rusijos re- pe mišku darbininku nema- Lios iškilmės nelabai ma- LSS. 203 kuopos svetainė ^los pasirodo pavojingomis .

25 d. kovo buvo prakalbos
DLK. Keistučio draugystės, .kybėse ir besitrankydami iš 
Kalbėjo J. Neviackas

apie dabartinę Rusijos re- pe miškų darbininkų nema- Lios 
voliuciją. Publikos buvo pil-,ža randasi ir lietuvių ir da- bniai užsibaigia.

iškilmės nelabai ma-

’’Laisvės” Nr. 27 tilpo ne
teisingas' pajieškojimas, būk 
Antanas ■ Kuza aplei- 

savo pačią. Pa-A 1 Li vy J11 11 \_x O JLvCvv. A V JI A V Akj 1* į t A €

Umusė Juozą Kukanauską. Kliuba buvo parengęs pra-pirodo, kad tą pajieskojimą
Iš Glasgowo gauta liūdna kalbas; kalbėtojas buvo L. 

naujiena: 3 d. kovo ant P^seika, ir netikėta; buvo 
... rastas ant gat- Y KaPs«kas,

na svetainė. Kalbėtojas sa- lis' jų doriškai nupuolus la- 
vo užduotis atliko laba* ge- bai žemai.
rai ir susirinkusieji likosi Patartina miestų 
pilnai užganėdinti. Prie ninkams 
draugystės prisirašė kelia- kus dirbti ir neklausyti vi
tas naujų narių.

r šunckinukas.

kas. Ji tuojaus nu-j/ Pašelpinių draugijų nau- 
- - / ~ - ydingumą ir ragino kiekvie

ną darbininką prigulėt prįe 
jų. Toliaus kalbėjo apie 
Rusijos revoliuciją ir dabar
tinę naująją valdžią. Po

pranešimą patalpino blogos 
valios žmogus, kuris begėdi
škai norėjo mus apšmeižti.

Mudu sy vyru gyvename 
sitikime ir nieko panašaus 
nebuvo.

MIŠKŲ DARBININKŲ 
IŠNAUDOJIMAS. 

(Michigano valstijoj).
Nors visur darbininkai iš

naudojami be jokios miela-, 
širdystės, bet kurie

> miškuose, tai už vis

Veronika Kuzienė..
Nuo red. — Labai gaila, 

kad tarpe musų lietuvių at
siranda tokių^begėdžių, ku-

randasi po Nr. 22 Middle st. lir 13 d. kovo mirė.
Tūlas lietuvis subatoj, 7,Ten yra visokių laikraščių, 

d. balandžio, į savo namus kuriuos galima .skaityti už jmaus^ kalbėjo’drg. V. Kapsu-'rie per laikraštį“ apšmeižia
■jos revoliuciją,‘niekuo nekaltas ypatas. Ka-

Kukanauskas buvo pa

darbi- prisigabeno nemažai svaigi-,dyką. Todėl kviečiame visus ką prigulėjo prie Sąjungos ‘ . RJ .. revo]iuclia i
nevažiuoti į miš-’"ančių gėrymų. , Sulaukę(lietuvius vakarais jjvetainę,ir darbavosi, kiek išgalėjo...;- pLkniesJir abelnai aį; dangi tokie begėdžiaipada- 

visatos vn m v|sli Šalių darbininkų reika- ro daug nesmagumų, todėl 
!ir droviai užvesdavo disku-Kalbl‘Mai padarė di- nuo šio sykio mes nedėsime 
sijas,‘‘nepaisydamas j tai, isPūdU P^Uką, ypatin- jokių panašios rūšies pajieš- 

Tūli vietos L. U K. nariai,kokios iš to bus pasekmės. gLĮ^sykį’ šiame“ mieste 

kalbėjo. Bet kas,bjauriausia, 
kad atsirado tūlas žmoge
lis, kuris norėjo prakalbas 
suardyti. Nuėjęs apskun
dė policijai, būk anarchis
tai laiko prakalbas. Kada 
policija atėjo, rado visai ką1_______ ____r_______ _ r_

mokin/tėšIPaskutiniaT ir ant ^jaus buvo1 a Gaivosas ir R. Žokaitienėmokmsites,! askutmim jo žodžiai n is-.pagau^ta? po]icijog tag žmo.Įaukojo «žiburgliui» po 10
o turėjo būt po 50 ę. Taip
gi pasakyta, kad aukojo O.

gerymų. Sulaukę lietuvius vakarais į svetainę ir darbavosi, kiek išgalėjo
x V1_ y., 8 d. balandžio,'atsilankyti, kur galima bus*Jis visur ir ’-------- -------
savo Per visą dieną ūžė, kėlė ler-Jiuosą laiką praleisti ir ką'stovėdavo už savo pažiūras j^j^toiai padarė 

* 11 "tT 1 * * ‘ /II--  ------------1----- -- — ‘ /Inooim' noirno/loxTA rl i cl.'ll _ i C •’ I'
šokių agentų, kurie savo u/.c, y
apgarsinimuose rojų darbi-.ū'ą ir tt. Vakare irgi puota- yiors naudingo sužinoti.

•1 .vi A 4- ' *****ninkam prižada. ivo p^itol, pakol įgalėjo. Ant
B. Bijūnėlis, rytojaus, 9 d. balandžio, ta- kojimų.

•* V V.. ---------------- . -------- ------------ --------- ------------------ ------------- | ■< --- ~ ~ X

po vienas puotininkų atras- baisiai įnirtę ant korespon-, Prasidėjus karei, taipgi ne- 
tas negyvas. Jiedu gulėjo* dentų, kad jie rašo apie paliovė vedęs diskusijų, pa- 

•lovoj — vienas gyvas, o ki-įikliubą ir kas tame kliube'smerkdamas karęSykį už to j.
4 n r\ rvitT r\ n ’ > v . 5 /I . ■. -r 1 r, Al Ii <1 >V> n T\/Tr> 4* 4- 1 Ti n L ' A 1 l.-i O O i C'lzll OI 1 <1 C 4’nl'irj gOrO”!

>, Gerbiamieji, argi’kai apdaužytas ir suareštuo-id 
dirba jai. Yra viena anglių kasyk-1 Kas su juomi atsitiko, kol neteisybė buvo rašyta? Ka- tas. Po to jis rašė savo drau- ° 

---- 7 ------- dau-Ja, kurioje dirba apie 200 kas nepavyko sužinoti, bet'da kliubą kėlėte iš numirti- gams laiškus, kad veikiau- 
giausia. Darbo valandos ne-^žmonių. Darbininkams mo- aiškus dalykas, kad alkoho-*sių, tuomet sakėte, kad tenjsia, mirs už savo pažiūras 
paskirtos ir nesuskaitomos,įka nuo karų; karai nemaži, lio auka. . bus knygynas,

Lietuvis, rašyti ir skaityti, regsitės ir'sipilde —pašėlę patriotai, našiteisinTu ko
vAnrroiin Tii-nr. rrnirimrvt nilrm 'an Izmnnia Imtm iwirorlnc! g > c P k '

dėl jis melavęs jai, sakyda- 
■mas,būk tai anarchistai ren- žafvosas,’ o turėjo būti A. 
gia prakalbas. Neturėda-* 
mias ką sakyti, pasakojo, 
būk kalbėtojai šmeižę dievo 

[žodžius ir tt.
LTKP. Kliubas nutarė ne

įsileisti tą vaikėzą į savo pa-

GLEN WHITE, W. VA.’

Šis miestelis priklauso 'tas negyvas ir vidury lovos’veikiama. Mat, teisybė akis’kias diskusijas tapo 
E. E White Coal kompani-' dar kelios bonkos degtinės. Igraužia, G

mokestis labai maža — nuo Kur anglis kertama mašina, 
25 iki 35 dolerių į mėnesį, * ten už karą moka 64 centus, 
valgis ir gyvenimo 
suteikiama. 1

Bet pirmiausia pažiūrėki- dirba nuo dienų, tiems nuo j

lUVIXUr VVWVUU, —----------- --------------- '

vieta o kur patys darbininkai ker- SO. MANCHESTER, CT. 
ta, ten po 75 centus. Kurie į

21 d. kovo buvo prakal- visi prižadai? Ką dabar 
me, kokį valgį tiems darbi- 1 d. kovo pakėlė po 12 cen- hos; kalbėjo A. Bulota apie klįubo nariai veikia tuose 
ninkams duoda. Mėsą perka tų ant kiekvieno dolerio. Europos karę ir Rusijos da- ‘savo kambliuose? Paga- 
kopigiausią, kuri jau page- Kadangi čia nėra jokios or-| martinę revoliuciją. Nors vė- j10S, ^uvo atsiradę net tokių 
dus ir negalima valgyti. Vi- ganizacijos, tai kompanija ■ lai gavome plakatus ir ne- narių, kurie varė agitaciją, 
sas kitas maistas taipgi'darbininkus taip išnaudoja,, galėjome gerai išgarsinti, neį vienas kliubiečių 
duodamas, kuris jau baigia,kaip tik nori. Darbininkai į vienok žmonių susirinko ga- neitų į socialistų rengiamas 
pūti ir reikia iš sandėlių lau- privalo pirkti “savo”mieste-(ua daug. Bulotos kalba. žmo-!prai^OgaSt q kada kas para
kau mesti. Gyvenimo vietos • lio krautuvėse visus produk- nėms labai patiko, išskiriant g0 į laikraštį apie jūsų vei- 
pabudavotos apie 60 .pėdų ii- tus; kainos labai brangios, keliato vyčių, 1..... .
gio ir 40 pločio. ' 
kambary gyvena po 70-80 ninku neįleidžia. Vadinasi, stabaus, kad kelia triukšmą 
^darbininkų. Lovos padary-'jeigu, darbininkas nori gau- davatkos, bet labai nuosta
tos po tris eiles viena ant ti pigiau maisto, privalo va- , bu, kad prie jų prisideda 
kitos ir kiekvienoj lovoj gu- žiuoti arba eiti į kitą mjeste- jaunos mergaitės.— vytelės 
Ii po 2 darbininku Tokiu lį ir iš ten persivežti/ 
būdu ant 10 ketvirtainių pė-1 ‘_______
dų guli 12 darbininkų. Kad $2.50 iki $5.00 į dieną.

rengsite prie gavimo pilnų su kuriais buvo užvedęs dis- 
pilietškų popierų ir tt. Bet kusijas, taip sumušė, kad. 
kas dabar kliube yra? Kur*jau negalėjo ir pasveikti, i 

....................... .. Jo Draugas.

WATERBURY, CONN.
Koncertas “žiburėlio” 

naudai.

K LĄIDŲ ATITAISYMAS.

So. Manchester, Conn.
“Laisvės” Nr. 28, tilpusiam 
a u kuo tojų surašė įvyko po
ra klaidų: ten pasakyta, kad

Gaivosas.

CLEVELAND, OHIO.

_ kurie kėlė kimą, tai pykstate ir jieško-
Tokiamep iš kitų miestelių krautu v- triukšmą. Nieko, nėra nuo-'įe korespondento.

Dagilėlis.

Šiomis dienomis tapo are
štuotas tūlas lietuvis, jį kal
tina už išžaginimą 11 ar*12 
metų amžiaus mergaitės. 
Suareštuotasis vedęs žmo
gus, bet su pačia pasimetęs, 
Minėtą mergaitę buvo pasi
ėmęs auginti. Priguli prie 
nekuriu šventųjų draugys
čių ir yra geras katalikas. 
Dabar reikia laukti, kada 
kunigėliai paskelbs jį bedie
viu ir primes socialistams.

Ex-parapijonas.

8 balandžio buvo koncer- rengimus už tokią niekšybę, 
tas, kurį surengė “Žiburė- (Taipgi buvo rinkta aukos 
lio” gaudai, LDLD. 28 kuo- Rusijos revoliucijai: auka- 
pa. Programo išpildyme da-^vo šios ypatos: 
lyvavo ir p. Al. Bulotienė.
Nors programas buvo labai te, J šernas, B Mikulis, T. 
platus, vienok išėjo ne- Gasiunas, 
kaip. Tūli aktoriai savo už- P Miknaitis, 
duotis atliko silpnai,

rinkta aukos

J Stravinskas, V. Onaičiu-

P Kašanauskas, 
J Plikaitis, J 

tūli Lelešius, J Adams, F Vėbra, 
Čia randasi keliatas pir- gabalėliai visiškai tokiame A Tucker, A Kvedaras, V. 

meiviškų draugysčių, kaip koncerte netiko;„pavyzdžiui Kaminskas,, F Žalys, —po 
. . i t. j ,|“Džian Bambos” spyčiai ir $1.00; A Dapšys, —75c.; J

J Mičiulskis, A.

RACINE, WIS.
' ir elgiasi taip, kaip sehmer-

Darbininkai uždirba nuo ges davatkos.
IšI Pasibaigus prakalboms, tai: SLA. 100 kuopa, Lietu-

tokiame kambary būtų nors gamtiško atžvilgio gyveni- kalbėtojas atsakinėjo į,vos Brolių Pašelpinė Dr- pasikalbėjimai su leide. Bu- Grigaitis,
kiek oro, negali būti nei kai- mo vietos labai puikios ir klausimus. Vyčiai, ypač jų stė”, TMD. kuopa ir LSS. vo suloštas veikalėlis Ne-(yiaktoris, M Leščinskienė, 

pyne c'izniVna ?inlinViii mp- generolas ir klausimuose na kuona.
t Jokių darbininkų organiza,džiai.-YTą maudynės L.—v— -------- -------------- v t . .v_. •

ei jų nesiranda ir apie orga- darbininkai, parėję iš darbo, publikai, kokie jie žiopli ir labo, rengia paskaitas, pra-^hų nemokėją ir^todel išėjo Senkus,. J Merkevicia, 
nizavimosi nei neužsimink, gali nusimaudyti. i vaikiški. įkalbas ir tt. ': i.
Viena, darbininkai labai Lietuvių randasi dvi. Šei-| - Kada čia kalbėjo dr. Biel-I Pastaruoju laiku kilo su-,bino. ant .piano, ir publikai Jonaitis,. J Kaminskas, . A. 
.tamsus, paskendę girtuokly- mynos ir aštuoni pavieniai skis, socialistai buvo atsilan- manymas sutverti koopera- labai patiko. Visą koncertą Gasparaitis, P Kurtinaitis,
nizavimosi nei neužsimink.
Viena <

oras sveikas, aplinkui me- generolas ir klausimuose pa kuopa. Visos draugystės (norėjai duonos — griaužk Lemžiukė, A Kvedaras, D. 
ra maudynės ir sižymėjo ir pasirodė visai darbuojasi’ del visuomenės |plutas”, bet tūli aktoriai ro-Simanaviče, K Štaras, P

* ■ ’ •
[silpnai. Al. Bulotienė skam- Matulevičia, A Mačiulis, K.gali nusimaudyti. vaikiški. kalbas ir tt.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvy* uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktu*. Mi 
nori gauti itukų katalogų, pnsiųsk stamp* 

ir tuoj gausi. Adresuokite
TM« MAGIC SHOP,

p/ O. BOX SOB. ^OLBROOK. MASS.
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K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013-

fe * ■£

Stebuklai.

a
2. s

LIETUVIAIS
N-

«

•n

Ji apgaus žmones.

n

B verta

geros

SERGANTIEJI!

kio nors įnagio.

HĮĮĮĮĮI

o taippat gydymo

ir rukštuino skilvyj. Kainosvyru,

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptickooo. 
Reikalauk tiktai tikrų “Sovo- 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.M

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spGkų, 

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

Severn’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsaiuas)

Sustiprina jis visų organizmų ir 
praAalina vidurių sukietėjimų. 
Kaina 75c, — ąptickose.

Kryžiaus skausmas išnyko.
Fonas K. Miliauskas, 11 High

land avė., Newton Upper Falls, 
Mass., praneša mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir fo
nuose, bet. skaitydamas jūsų ka
lendorių, ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau”.

(bizniausią genia nuo ink
stą betvarkės. Del nuo- 
savaus gero yra reikalin
ga, kad i tokias slogas 
but y atkreipta didelė doina.

B

»evera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
pasinlyti tokiuose atsitikimuose, 

ia pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

įnirtus ant kalių, ypatingai 
tų, kurios kas met pristato 
po dvyliką šunyčių. Ji vadi
na tas kales didžiausiomis 
bedievėmis, kad nekrikštija 
savo šunyčių. Ir ištikrųjų, 
12 šunyčių, po $5 už kiek
viena, pasidaro $60. O kiek 
tokių kalių yra?!

Tūlam bažnytkiemy buvo 
jaunas, dailus kunigėlis ir 
labai mėgo medžioklę. Bū
davo atsikelia ryte, pasiima 
šautuvą ir kaip išeina į lau
kus, tai per visą dieną ir 
namo nepareina. Jis šaudy
davo zuikius, lapes, antis, 
kurapkas, žodžiu, kas tik 
jam pa ranka pasipainioda
vo. Bet daugiausia buvo lin
kęs prie dvikojų stirnelių, 
kurias “šaudydavo’4 nakti-'t ir pamatęs ant augšto kai 
mis. Suprantama, vargšui no seno klioštoriaus griuvė- 
prisieidavo daug nukentėti,'sius, vienas jų tarė: 
ypatingai nuo savo gaspadi- į — žiūrėk, kur senovės 
nes, kuomet vakarais išeida- musų broliai vienuoliai gy
vo dvikojų stirnų šaudyti ir(vena:ant augšto kalno, kad 
sugrįždavo saulei tekant, geriau galima būtų melstis 
Bet dvasiška asaba visuo- ir žiūrėti į dangų.
met turi daugiau kantrybės — Aš tau sakysiu, kad jie 
ir viską ramiai perneša. buvo kvaili ir nesuprato, 

Vieną subatos vakarą iš- kaip galima geriau artimui 
ėjo stirnų šaudyti ir pralei- patarnauti, todėl ir gyveno 
do visą naktį. Ryte sugrįžo ant kalno. Štai dabar musų 
namo, gaspadinė surengė broliai vienuoliai, norėdami 
gerą pirtį ir jis išbėgo patarnauti savo seserims 
į bažnyčią mišių šventų lai- vienuolėms, iškasė apačia 
kyti. Prieš sumą bešventi- žemės kelią, kuriuomi dabar 
nant savo parapijomis, pri- kas nakti nueina pas seseris 
ėjo prie durų. Tuo tarpu šu- ir palinksmina nuliūdusias 
njs vijo zuikį, kuris bėgo pro'sesytes. Vadinasi, jie atlie
pai bažnyčios duris. Kuni- ka mielaširdingą darbą, 
gas, pamatęs šuikį, užmiršo 
kur esąs ir ką rankoj laikąs, 
tuojaus prisidėjo krapylą ir 
pradėjo taikyti į zuikį. Mat, į 
jis manė, kad rankose laiko ’ 
šautuvą. Tuo tarpu pasigir-i 
do šuvys ir vargšas zuikelis 
krito palei bažnyčios duris.

Parapijonai baisiai nuste
bo. Vienas jų sušuko:

— Viešpatie, stebuklai!
— Ištikro stebuklai, 1___

gas krapylu zuikį nušovė — 
patvirtino kiti.

Davatkos pradėjo prie 
kunigėlio bėgti ir kojas jam 
bučiuoti. Bažnyčioj 
neapsakomas lemas. Visi 
kartojo, kad jų kunigužis 
stebuklus daro, nes krapy
lu zuiki nušovę, 

ir taip kunigėlis tapo ste
bukladariu. Bet kaip tas at
sitiko, kad jis krapylu zuikį 
nušovė. Dalykas buvo taip: 
medžiotojas vijosi zuikį ir 
kaip tik pamatė bėgant ir 
pataikė zuikučiui. Žmonės 
medžiotojo nematė, o tuo pa 
čiu laiku kunigas krapylu 
taikė į zuikį..

Jie kvaili buvo.
Du Benediktų vienuolyno 

vienuoliu išėjo pasivaikščio-

rali prašo, Kad vyras 
duotų pinigų nusipirkti jai 

i naują dresę. Vyras, norėda- 
;mas pačią pertikrinti, sa
ko:

— Klausyk, mano miela, 
dabar tokie sunkus laikai, 

kuni iv^s^as nesvietiškai brangu, 
'•visos tavo kaiminkos nešio
sią pereitų metii dresėmis, o 
i tu nori pirkti naują. Juk 
, žmonės ims juoktis.
i — Nebijok, mano mielas, 
tik tu man nupirk naują 
;dresę, o kada aš apsivilk- 
• siu, tai i kišene įsidėsiu na f- l 1 »• c i

Stalino, kad smirdėtu, 
[met visi manys, kad 
pereiti] metų.

tuo- 
dreso

. Siunčia Kristų į frontą.
Bostono kardinolas O’

Connell išleido atsišaukimą, 
kuriame kviečia visus vier- 
nus katalikus eiti kariauti. 
Jis savo atsišaukime nuro-

. do, kad ir Kristų pasiųs į 
frontą, kuomet tik prikels iš 
numirusių. Bet labai keistai 
atrodo, kad kardinolas pats 
neina į frontą, kaipo Kris
taus tarnas.

Ką jis padarytų?
Rusų caras nuverstas 

sosto ir pasodintasViž 
tų, sėdi kaip beždžionė

LAISVU

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

-

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

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

oELPfA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilniuš lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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

C’

Temykite __ _ _ _ ____ M
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEftKOT JUS GIMI- & 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA "

Reikalaudami informacijų įdekite atainpų už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nvs per mxno 
Banką galite siyat į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu- 

al«.
Kurie turit savo gimines paimtus n*lalavėn Vokietijon, galit slųtd 

pinigus ir laiSkus per mano Bar ką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. > 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - A1EKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai aS moka 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo. 
Mano batikos yra gvarantuolos, per New York# steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farmas, lotus ir namas. Padarau ir užtvirtiaiu visokius 

dokuinentus-raštus ir TSjieŠkau dalis. ‘
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt. W

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės Šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS «
n 1 CirnAi 158 CLINTON AVB36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Beroagla of Brūklys.

(

MES PERKAM!
Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
įvairias kriminališkas, aprūpi
name geriausiais advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbčtojus viso
kiose reikaluose.

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

M. Ballas ir J. Bush
119 Grand Street, Brooklyn.

JOHN KITLBOK 
CAFl

Didelis hotella, ier* vieta . 
kelelvinffieme, kambar’ i Įtai
syti pagal nuaj% mad^, tx 
busit užganėdinti.

PHONH W’MSBURGH 541S

viii DR. !. COHN
Specialistas įvairių Ii— 

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 ▼. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. j>o plot; nuo 
C iki 8 v. vak. Nedčlioj iki 12 ryto.

409 i-lEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

O

sz

JOHN KULBUK Mavfrkkai
• 291 Wythe Ave., Car. He. X ai, 

BROOKLYN, N. Y.
Tai. 279 Graenpolnt.

K. LUTKAUS
ŽODIS

>AR TURI TĄ NAUJĄ*’ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apie tos knygos naudinpimą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žirfomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. 41. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, ju veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
zagystė ir daug kitų įdomių dalykų. 
>tnyga 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 
berandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
T a i" yra stora, 214 puslapių, kn 

kurioje telpa daugybė įvairiausių 
nų. Tarp kitų yra nemažai senovi 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai „užmirštos.

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

' KAINA .50c. ‘

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, ka.lnie- 
rius4 ar kitokį 
vyriški apreda- 
lai, užei 
mane, o gausį 
viską, 
savo pinigą.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

pas 
—i 

vertės

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

V. VAIVADAS
SPORTING CAF»

Puikiausia ir švarias »l« 
Uioikit ir persitlkrlBkiUo

P %

DENT IS TASKryžiaus
skaudėjimai

-c Q 442 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stars Ibi*.

GERIAUSIAS DllttlAUWA» 
IR ŠVARIAUSIAS gAUft. 4

N AS VISAM SO. s 
BOSTONE.

ratai ir užkandžiai. Patarnavi- J 
man prielankus. Atsilankykite, J 
a p*r«ilikriijMita.

JONAS MATHU8 J
(Lietuvis Savlninkaa) j

342—344 W. Brosiwayl 
So. Boston, Mais. | 

(Daiimta žingsnių nuo Lietrvlą « 
Labdarystės Draugijas aaaia). g

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiau! 

dorai ir teisingi.! gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos varaas
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo Žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiS- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
•» So. Boston, Mass.

Mokslo Nereikia Jieškot
tvlJc kad mos nurodome kaip lengvai išmokti ariglų kalbų, aritmetikąu 

kalbos gramatiką savo namuose Luošame laike. Visi UmoixiL
„ N^odyinai ir knyga’DYKAI £dėk stempą. Adresas*

ifore$ooiĮdeneiii»e Mo&vMb *32? Ii RobevSLBfeftftf

Jis gerai žino.
Pati, kalbėdama su 

sako:
! — Mano tėvas labai
[širdies ir jeigu kam duoda
i kokią nors dovaną, tai tas 
v isuomet apsidžiaugia.

— Apie tai- jau nereikia 
nei kalbėti, nes aš gerai ži
nau. Jis man irgi įteikė ge
ra dovaną, su kuria kasdien 
ausi džiaugia, bet kitos to-, 
kios dovanos jau nenore- 
čiam.. -.r •• j 'j"

Dėl pa rank u mo.
—Kodėl tamsta savo lovoj 

laikai dvi šluotas, tiek daug 
puodų ir kitokių virtuvės 
daiktų, ar jiems virtuvėj 
nėra vietos?

— Kas tau, virtuvėj tris 
i syk tiek gali sutilpti, betnuo

gro-Įaš viską laikau love
ir rankamo, nes kad nereiktų 

griežia dantimis. Bet ką jis iš lovos keltis ir jieškoti ko- 
padarytų, jeigu dabar vėl 
gautų savo sostą: Visųpir- 
ma jis pakartų šventą Mika
lojų stebukladarį (.Nikolajų 
Čddotvorcą”), kuris buvo jo

> patronu ir į kurį taip karš
tai tikėjo, o paskui jau pra
dėtų ir kitus karti. _ ..... . . « ■

kad'ir šunyčius
i krikštytų.

’’Žvirblio” redakcija labai du.

Paaiškino dalyką. |
Jis.— Tarhsta prisiekei 4 

man būti ištikima, o dabar, 4 
kaip matau, mąne apgaudi- C 
neji, nes sulsįdedi su Jonu. J

Ji.—Eik tu, ^kvaileli, juk 1 
aš ne tave, bet Joną apgaų- 1 
dinėju, nes su tavimi suside- 1

v

140 EAST 22 ST,N

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS? o

Diena po dienai, metas po metui 
užsiniu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimų. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirejo vartojant , 
visokias gyduoles ii’ jaučiatės nuo
lat blogiau ,tuomet, nieko ,nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktaru ir specialistų

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligų. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa- 
sekmemis kaip tai: nusilpnėjimų, už- 
sikietinių kraujo, pilvo, širdies, plau
čių j aktui ir tt.

Del gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomų elektriškų 
aparatų ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:t)B. LĖONARD LANDES

Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington Ir

3rd Ave., New York City a

Gvarantuota ant 20 met^
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ...

Užplombavimai 59 c. ir •■gšči&n 
I&valymas ............................
N ž plombavimas anksa ....... 11.1b

Skaudantį dantį duok iitraukti 
ryta, • vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford Ave. Tarpa 1-ree la 

1-ewa gatvių. BROOKLYN, N, T.

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVI1KA

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

Telepnone iybu ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 E3©rry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciale 

tui moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą.*

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.V. 
e Kampas So. 1-mos gatves. «

AR NORI VALGYT GEBĄ DUONĄ? IVT'

GARSAS SSL“ KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
lian^s *.*«*.*

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

F. MASIULEVIČRJS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE, (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y,
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LAISVfi
RAPORTAS APLA

už sausį, vasarį ir kovą 
mėnesius.

Bėgy trijų mėnesiii kuo
pos sumokėjo:

1-ma kuopa sausio mėne
syje $195.55, vasario — 

" ‘ $122.65.
— $213,00,

posmertinės — $125.00, į- 
vairių išlaidų — $226.62.

Išmokėjus visas išlaidas, 
lieka $714.08. (Pagal 
duotas skaitlines lieka 

j $714.08, 
’Red.)

Nuo pereitų metų
būdu 
buvo

pa
ne 

bet $707.08. —

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISID 

ANT LYTIŠKU ORGANU

žiūrėtojai A Stata viČia, Box' 1180 
Melrose Park, ill. 

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

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

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Sainalionis. Box 613,
, ’ Melrose Park, Ill.

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

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno menesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų. -

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ7 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

Pittsburgh, Pa. TREJOS DEVYNERIOS *fe1*'.2025 Colwell st.
Pirmininko pagelb.

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.

t Pittsburgh,
J I Alexis P O Box 344 Diamond 

Pittsburgh,
F, Pikšris. 1331 Penn Avė.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

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

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

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

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

kp. John Shopis, 713 McKean ave.
Pa.

buvo
1 d. 
viso

syję $195.55,
$103.10, kovo

2 kp. sausio
vasario — $200.25, kovo — 
$223.25.

3 kp. sausio — $46.65, va
sario — $37.10, kovo — nie
ko.

4 kp. sausio —$158.00, va
sario — $62.35, kovo — $55.- 
95.

5 kp. sausio — $42.40, va- _ , . _. T
sario - $36.00, kovo - $23.- kuf;P°sĄ syetainej, Locust st 
50.

7 kp. sausio —$111.45, va
sario — 
$174.85.

8 kp. sausio — $74.90, va
sario —$62.75, kovo — $60.- 
05.

9 kp. sausio — $15.55, va-! 
sario — $15.50, kovo — 
$11.00.

10 kp. sausio — $6.00, va
sario —$6.80, kovo — $6.10.

11 kp. sausio — $9.60, va
sario —$7.50, kovo — $7.00.

12 kp. .sausio — $24.50, va-
’sario — $7.50, kovo —$5.00.

13 kp. kovo mėn. —$76.45.
Viso įplaukė sausio mene-

? syje — $897,60; vasario — 
$755.30; kovo — $765.80.

Viso labo $2.418.70.

j $7.999.44. Tokiu 
balandžio ižde 
labo $8713.52.

APLA. Centro
J. B.

sekr.
Mickeviče

PRANEŠIMAI
APLA. centro sekretoriaus.
, Pranešu, visoms APLA. 
kuopoms, kad 20 d. gegu
žės, McKees Rocks, Pa., 2

Pa. 
sta. 
Pa.

Pa.

Pa,
2

Pa.

$216.45,

įvyks APLA. seimas. Posė-- 
dis prasidės 9 vai. ryte, 

kovo —■ Seimas yra šaukiamas to
dėl, kad susidarė , daugelis 
svarbiu klausimu, kuriu cen 
tro valdyba negali išrišti.

Kuopų viršininkai privalo

tydą, nes tai svarbus daly- 
jkas. Kuopos delegatus ma- 
i Jonės rinkti sekančiai: nuo 
kiekvienos dvidešimties na - 
rių vieną delegatą;tos kuo
pos, kurios neturi 20 narių, 

delegatą, 
tos

Per sausį, vasarį ir kovą 
išmokėta pašelpos:

1 kp. nariams: 
Kazimier Kai ris $35.00, 
Jos. Bashtoff $35.00, 
Jonas Kamsizs $28.00, 
Vaclovas Sadauskas $35.- 
Felex Bagdonas $35.00,’ 
Petras Adomaitis $14.00, 
Klemensas Baguzas $14, 
Antanas Yenuszaitis $21

2 kuopos nar.
Povilaitis $14, 

M' Daniel $14.00, 
Ignas Dikaviče $70. 
Ignas Girnius $21.00, 
Jos. B možis, $7.00, 
Samiul Fedotoff $21, 
Martinas Urbonas, $14, 
Franas Dabinskas $7, 
Jos Grikeviče $7.00, 
Jonas Sargautas $28.00, 

5 kuopos nar.
Yurg. Karlovet $7, 
Antanas KuČauskas $42,

2 kp. nariams
.Mykolas Grinwaldas $14, 
Mateušas Balseviče $14, 
Stanis Danenas $14, 
Vincentas Žukauskas $49,'

3 kp. nariams.
Paul Dobilas $56, 
Jos Cherniauskas $7,00, 
A Yenkauskas $16, 

. 4 kp nar.
Jonas Kulikevičia $14, 
Antanas Kazlauskas $21, 
Karolius Stroga $21, 
Jurgis Gegznas $194,

} 5 kp. nar.
Adomas Kliučias $21, 
Franas Stankus $28, 
Jos. Karcinskas $70, 

7kp. nariams.
Jos Locaitis $39,00,

* Jonaš Urbonas $28, 
Julius Stalex $21, 
Jonas Balčius $35, 
Jos. Gasiunas $35, 
Jos Stulgis $14, 
Fortūnatus Cifhris $14, 
Kazimier Petkeviče $42, 
Povilas Vičinas $42,

8 kp. nar.
Antanas Treinauskas $35, 
Antanas Baronaitis $33,

9 kp. nar.
Vincas Verbeckas $14.
Viso labo, sykiu išmokė

ta — $l,36(f,00.

>

SUS1-

gali siųsti vieną 
kurios- turi viršaus 20, 
gali siųsti 2 delegatu.

Freclrickstown, Pa.
tvėrė naują APLA. kuopa,
iš 27 narių, kuriai paskrtas 
Nr. 13. Kuopos sekreto
rius VI. Petravičius, P. O 
Box 21, Millsboro, Pf 
Wash. County.

J. B. Miskeviče,

ATSIŠAUKIMAS
i APLA. narius.

1 kuopos narys Antanas 
Simutis jau antri metai, 
kaip serga ir jo šeimyna 
raridasi labai blogam padė
jime. Todėl, draugai, mūsų 
šventa pareiga pagelbėti 
tam žmogui. Aš manau, kad 
kuopos paskirs po keliatą 
centų, kad sušelpus tą na
rį. Visas aukas siųskite 
Centro sekretoriui, o jis per
duos A. Simučio šeimynai. 
Atokaitos bus patalpintos 
organe “Laisvėj.”

Draugai, neatsisakykite 
ir sušelpkite tą nelaimingą

Centro Sekretorius,
J. B. Miskeviče

su kitais
visoj

JAVŲ DERLIUS ARGEN
TINOJ.

Pereitais metais Argenti
noj javų derlius buvo ne
koks, palyginus
metais. 1916 metais 
šaly užaugo kviečių 2,244,- 
625 tuneladai, kukuruzų — 
2,826,646, avižų — 785,734 ir 
linų — 638.654; 1915 metais, 
kviečių — ! “
das, kukuruzų — 3,512,062, 
avižų — 360,010 ir linų — 
861.500. * * * * *

kp, j w. 
p

10

u
12

Donora, 
kb. P Ainis, P O Box 434, 

Courtney, 
kp. J Kindaris, Ambridge, Pa.

Pa.

■ LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
M AE AN OI CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str.
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

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

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str. 

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

LIETUVIŲ NEW YORK O POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

IR DUKTEuŲ
....... ", ILL.

LIETUVOS SUNŲ F“ ------
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 
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, in.’ 1320 LiAoln st., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

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

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

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

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

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

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

Ill.

Ill.

Ill.

LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskaa, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasierus M Lavinskas,
8120 Cory ave.,

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

1543 Oregon ave. ,
Dainų rcpeticijou atsibuna hiato- 

viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. aat 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kaz 
tračią pėtnyčią kiekvieno maneaia 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab ava 
taines. 6181 St. Clair ave. Knygynai 
randasi N euros krautuvėje, 2047 Mi 
milton ave. Knygos išduodamos kl» 
krieną Panadėlio vakarą, naa 7:t® v

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

Viršininkų adresai. 
Prezidentas St Meison 

634 Ferry st. Easton, Pa 
/ice prez S Masiulevičiene 

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

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

676 Church st Easton, Pa.
£asjorius F Vituris

311 š Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
A Meškauskas, 1222 Pine et. Easton. I vi kare.
Maršalka J. Garnis, Knygių* Pranas Tumocaa,

634 Ferry Str. Easton, Pa. wMaršalka P Urbienė 8570 E* ttfc*
676 Church st. Easton, Pa —

Susirinkimai atsibuna kas pirmą miunyn.-.ą kivi DRAIirYS’ėtnyčią kiekvieno mėnesio 8 vai l1EISYB\į_,MY^1OJŲ DKAUGYS- 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 MOLiNK, ILL,
Northampton St Easton, Pa Valdybos adresai:

__ Prezidentas F Akatckis,, 1314—13 St. 
LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU- L. ~ I1L

GYSTĖ, ROCKFORD, ILL. . Dlce Prez‘ M Jackus, S64-8th str, 
Viršininkų adresai: • Molina, III.

Pirmininkas F. Raškevičia, Prota sekretorius S Rusteika,
1012 So. Main Str. 1220Š — 7th ave. Moline, III.

Vice pirmininkas A Šimonis, Finansų sekretorius W Vapsevich
517 Michigan Ave. 436 — 4th ave, Moline, III.

Protokolų raštininkas O. Užbalinti, Iždininkas K Juška 325 —4th ave. 
622 Hulin St. Moline III

Finansų raSttaintaw ALkaynu TM D.ts BusWnkImu, laiko 
Iždininkas S. Buzinskis, ’ nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus-

721 Lincoln ave. trial svetainėj, 14 st. ir 5th ave.“
Kasos globėjai: I Moline, III.
St Vazenas 1529 —10th Str. AMALGAMATED CLOTHING
P Kutra, P O Box 80. WORKERS of A. PRESERIŲ

[Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall it. 58 Skyriau* KOMITETAS.
Organo prižiūrėtojas: Pirmininkas A. Mačaitls,
J Rumia 1017 So. 3rd Str. 109 Grand Str. Brooklyn, N Y

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- Protokolų raitininkas J. A. Bekamyli, 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1016 Be. 188 Roebling at. Brooklyn, N. Y 
Main St., 2 vai. po pietų. Finansų raštininkai VI. Jlečiai,

67 Stagg St., Broklyn, N. Y« 
lidainkai Kazimierai šimkai.

«

R
——-------- <

Prlslunskite mums tik 50c.
JJusllnncjic ant lytišku organu vyrai 

kaip tai nerviu, paliks IšgydyntJ ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios Išgydo Jau tūkstančius vyro ser
gančiu lytiškoms ligoms. .Jei esato ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia Jums betvarko nerviu, kad nustoet 
vyriškumą. kad esate nusilpnejosiam 
padėjiinę, šaltos rankos arba kojos,,gal vos 
sopėjimai, užketejlinai viduriu, novirini- 
mal skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
nuslys, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonlus, k-'lp tai daro nokurie, palikste 
išgyd.vnti per vartojimo, gyduolių NOVO 
Gyduoles tas 1 trumpa laika padarls jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti* gyvenimu ir Jc 
ypatlbems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles to pada
rls, išslttnsme Jums DYKAI kompletiško 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
kada gi prislunste mums savo antrašo i» 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru dol apmokejlma Uogų 
persiuntimo- Malonelelte atkreipti atvdo 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletlškas kursas fšslgvdymnl, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai Išslgydymlii. Ta proga yra vier. 
svarbia ant trumpo laiko. Rašykite mums 
neatideliokito, talp-gl praneškite kokiarr. 
laikrašti skaitlio ta apgarsinlma ir mes 
tgsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

> NOVO COMPANY,
• Dept. 3'1, Box 4000, Philadelphia. 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 kraštui 
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, e aš 
užtikrinu, Jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieks ir Savininkas

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

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

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

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

tfi

CfR

V)

i- Vincas 'J.<Daunorą. >žįl

I,nil

M

I

i I

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądclis ir pasirinkimas 
Įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša* 
knų, žolių ir 1.1. <

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip <tŽ 2SC. 
bus jums prisiųsta.

AJį' -* 22 9 B Ė D F O R O _tAv E .*
. r—.KAMPASj NORTH. GATVĖSį^.*

BiwoKL/vMr"YSjaĖ- • W. ’ . - J* «-» . * S.' .   '    - -C -r

■9M
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LIETUVIŠKA APTIEKA.
Aiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikaliagą Haae 

Ktzonui. Pirkdami daug tavoro antnyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Paa mu« randasi Ute
le jų vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dida- 
’iems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. B«a- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Ms. 
tUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laika. 5) IVAI- 
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIUA8. «) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes ir 
rlaoklų CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojaa dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka 11.00. Mūsų aptiek** 
«« kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilaa- 
kyti. Visas pereiuntmo lėšas apmokame nię«. Siunčiant laiškas, 
<alima siųsti pinigais arba rtampomis.

L SHAPIRO, LietKvižk ag A p lieko r in a
41^ So. 2nd Street, kampai Union Av«

Skyrius: 745 Drigga Ava., kampai 2nd St., Brooklyn, N. Y.

A

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

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

?

I

I

i

957,761, tunela- LIETUVIį brolių drauguos 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis,
10*21 La Salio st. Racine, Wis. 

Vico pirmininkas M Kaupas,
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela 
1029J Lockwood ava.

Turtų sekret. S Gelumbauskaa,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavlčia,
921 Herrick Ave. 

Iždo Globėjai: A. Pukteris,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas,
LBD. laiko savo susirinkimus kas 

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

Argentinoj labai pabrango 
popiera ir leidėjai sako, kad 
visi laikraščiai būsią dvigu
bai pabranginti.

Pereitais metais Argenti
na išmokėjo Londonui 1,- 
200,000 pesų už telegramas.

M. Dagilius.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

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

1215'~South bOth Court, 
inansų rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th av», 
<asierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1538 S. 50th Ct.; 
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

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

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

Todėl visi užsirašykite 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 Margaret St, Philadelphia, Pa.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartini mis lietuviškomis dainomis, lah«J >4- 

rial, kurio kreipsis pas mus.
DUODAME 

tO lietuvišku dainų, 
albu~*

DYKAI

— bumą.
Grafafonas tik 20 dol. su gvėra* . 

tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.
Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, Hka- 

siuos užmokėsite prie atsiėmime. Sre- 
fafonas su didele triuba, pauk • otele 
kraštais, mechanizmas grafafone ge», i 
riausios konstrukcijos, kuri i. iuUl. 
užsukti laike grajinimo. Tinka ve* 
kordai įvairaus didžio. F Įsa iMee- 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir alft> 
kiši. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta aee 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro Ir tetų 
pat nedėldicnials. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instruaieatų ant 
pareikalavimo. •*

Adresnokitei t
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, 

MIS Grand Str^ New York. N. Y. Dept. L. '

Tai. IBS Grieapalat.

H1NIAU8IA UtBIGOl 
VISTA PA8

A. SHRUPSKI
■laaaie alavi, >aiklei difti- 

ir skanaus vyno. Pa- 
taraavlmaa puikiausiai, at
eikite, • persitikrinsite.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardcikas, 122 Court et.
Pirmininko pagelbininkas 8. Latkaa 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Merkia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauakae 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
Ižde globėjai: E. Makutienai,

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia

I 109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Seeead aš. 

Visi Elizkbeth, N. I.

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

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti- 

. n j nedėldienį kiekvieno mėnesi* J, 
jNeffe svetainėj, 1500 So. 49th ava, 
Clear*, III. 1 vai. p* pietų.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIBKA
.1Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per paėtįą: i

Nuo reumatizmo .......................
Kraujo Valytojas ........................
Vidurių Valytojas .......................
Vidurių Reguliatorius............... .
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligi), kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVE.

BROOKLYN, N. Y. ,

Specialistas vyrų, moterų, vaikų

t

Ji

$1.06 
1.00 
1.00 

. 50c.

nuo

pilr#, 
ffum-

Per tris mėnesius gauta 
$2,418/70,

Per tą laiką ligoniams pa- 
šelpos išmokėta $1.360.00,

•1 S. 2nd St, | 
BROOKLYN, N. 7.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBRŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 741, Melreaa Park, I1L

Pagalbininkas D. Rimta,
P. O. Bax UI, Maliau Part DU 

Pratekai! rattiaiakaa Ii ergam frf-

" 1 "... i1................... ..
Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J; M1SEV1ČE

Specialistas Širdies Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6-—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo 
Nuo

***■ A ■
G*

Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligas 
širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiat® kokią nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, tada galėsit® eiti ant operacijos. 
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant klek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas maną 
ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuria 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausite sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
133^ Arch Str. arti Broad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien nno 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakare; 
šventadieniais i nuo 10 1 2 vai po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.



Visi, kurie

savo

PAJ1ESKOJIMAI

Klaidos atitaisymas.

Komitetas.
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uPRANEŠIMAI.

d. balandžio buvo su

jeigu visiškai išgydytas,

f

H

koncerto pelnas 
LSS. namui.

Naujausi Columbia 
Rekordai

Taipgi luUikla rėdą vieekiw»- 
ac atsitikimuose ir pataraaaja 
vlaekiuosc reikalu***.

A. DOBROVOLSKIS.
S7.7 Graham Ava. 

cor. Skilman *▼. Brooklyn, N T.

zacijas ir skyrius atsiųsti 
savo delegatus. Bus svarto- 
ma, '

VIENGENČIAI Iš LIETUVOS!
Jeigu kas iš jūsų žinote kur randasi 

mano motina Jieva židanavičicne (po 
tėvais —• Česnulevičiūtė), pirm karės 
gyvenusi Merkynės (MčrcČ) mieste- 
hje, Vilniaus gub., Trakų pav.; mel
džiu jūsų pranešti man josios adresų. 
Rašiau daug laiškų ir siunčiau pinigų, 
bet viską vokiečių valdžia sugražino 

(gal. Už patarnavima gausiai atsily
ginsiu.- R. ŽIDŽIUNAS, (Židanovič), 

183 Roebling st, Brooklyn, N Y.
Nuoširdžiai meldžiu ir Lietuvos 

aikraščių perspauzdinti šį pajicškoji- 
ma savo špaltose.

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

BROOKLYN, N Y,

19 d. balandžio, New 
Plaza Hall svetainėj, bus la
vinimosi susirinkimas LM.

'pritariu ir žydų milionie- 
riai.Ypatingai smarkią agi
taciją varo laikraštis “Ame
rican Hebrew.”

daug naujo pasakys.
Įžanga dykai.

Rengėjai.

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ.

reumatizmo, paralyžiaus,

štai naujausios dainelės
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo. 

Pasisėjau žalią rūtą.
E' 3189. Oi motulė.

Motuš, Motus.
E 3190 Tris berneliai. 

Vakarinė daina.
E 3191 Ant maritj krantelio.

Saulutė tekėjo.
E 3192 Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
F 3193 Linksmo kraujo (Polka) 

Rožes šaka, be žiedų (Tolka)
E 3182 Visų apleista (smuiką solo) 

Annie Laurie (smuiką solo)
Reikalaukit augščiau paminėtų re- 

kodų pas
J. GIRDĖS

170 Grand St., Brooklyn, N. Y, 
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Greenpoint

DRe BUKKIS,

Medikališkas Institutas
■ yra atidarytas 
šokiomis die
nomis ir ne- 
dėldieniais nuo
9 vai. ryte iki
8 vai. vakare.
, Gydimas y- 

ra ypatiškas.
Kalbame an

gliškai, len
kiškai ir rusi
škai,

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUK K IS 
Medical Institute.

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

Erškėčiu Taku”
(TEATRAS)

•Penkių aktų drama. Sčato scenon LSS. 
kuopa, Sųbatos vakare, 21 Balandžio

LAim

KONCERTAS-BALIUS!
Parengė

“AIDO” CHORAS
Nedėlioję po pietų,

Į BALANDŽIO
. (APRIL, 1917)

Salė bus atdara nuo 2:30.
Koncertas lygiai nuo 3:30.

N EW PLAZA HALL
Havemeyer ir Grand St’s, Brooklyn, N.Y.

Įžanga su padėjimu drapanų 25 c.
Gerbiamieji, Jums jau žinomas “Aido” choras. 

Jis atsižymėjo srfvo puikiais parengimai^ -koncertais. 
Taigi ir šį sykį jis pasistengs užganėdinti Jus puikiu 
programų.

Apart “Aido” choro dalyvaus “Sietyno” choras iš 
Newark’o ir Latviu choras iš New Yorko. Taipi bus 
ir daugiau puikių dalykų. Po koncertui—šokiai.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS L S.S. NAMUI.

VIETINES ŽINIOS

• MILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekviėnam; gal but turite kokj 
f A W"X. ¥ ▲ It išradimą dėl užpatentavimo, gal norite ”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir -VEDfiJO IŠRADIMŲ, ką išrasti,
I I ■ I /% ■ f ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu-
1 La M J JL JL V B. ■ • viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offices “L”: 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

New Yorko | 
Draugijų Sąjungos Viešų 
Reikalų komiteto susirinki- 

L mas atsibus ketverge 19 ba- 
$ landžio, 1917. Tautiškame 
$ Name. 7:30 vai. vakare.
« Malonėkite pribūti.
w J Steponaitis.

7^ 19 d. balandžio, \Palace
>$;Hall svetainėj, 93 Grand 
S,Str. bus susirinkmas Lietu- 
g^vių Labo Bendrovės. Pra- 
j^džia 7:30 vai. vakare. Visi 
$ nariai malonėkite atsilanky- 
S ti, nes turime daug svarbių 
r reikalų/kuriuos būtinai rei- 
# į kės apsvarstyti. Kviečiame 
|į!ir pašalinius atsilankyti.

Sekrt. G. Kudirka.

©t^cikQ

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

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

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbi 

Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
štepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu. Toji mestis išima plėtmui 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigui 
galit siųst ir stampomii, (7)

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook. Man

DR. I. A. LEVITT
■URGKON D1NTI8TAB

Ikaumą daatą luUbiil 
antiyk. litraakla b* j*H* 
•kasame. Pakla*ildt*, kaa

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

Prieš Velnią, Degtinę ir 
Kazy ras.

Pirmą dieną velykų New 
Yorkan atvyko garsusis 
Billy Sunday, vienas iš did
žiausių sorkininkų visoj A- 
merikoj. Kapitalistai ir ku
nigai išbūdavo j o jam spe-. 
cialį budinką ir pirmą die
ną jo susirinko paklausyt a- 
pie 30.000 žmonių. Billy 
Sunday specialistas velnių 
vijime, degtinės, ir kazyrų 
atakavime. Tą savo džiabą 
varys per 3 mėnesius. Per 
tą laiką nuo publikos surin
ko kelis šimtus tūkstančių 
dolerių ir viską žada ati
duot Raudonajam Kryžiui 
ant karės reikalu.

Billy Sunday panašus į 
lietuvišką kapuciną, tik ge
riau už jį varo velnius ir p.............  x.....*•/ -—
kovoja su degtine. Čia |stovylą ir pasiųsti ją Rusi- 
New Yorke yra begalės vel-pai. doyanų.Tam sumanymui

Protesto mitingas.
17 balandžio, New Plaza 

Hall svetainėje, vakare, bus 
ma, kaip pagelbėti Rusijos lPr°testo mitingas pnes 
Socialdemokratų Darbiniu- I ‘conscription kutą rengia 
kų Partijai ir jos organui ir Socialist Palty sky- 
“Pravda”.

Konferencija prasidės 7:
30 vakare.

New Yorke jau pradėjo 
apdrausti didžiuosius na
mus nuo bombardavimo 
Mat, bijosi, ' 
laivynas nepradėtų bombar
duoti į New Yorką, o nuo 
to daugiausia nukentėt aug 
štesnieji namai.

riai. Kalbės Joseph Schloss
berg — sekretorius ACW. 
of A. unijos, Louis C. Fra- 
enei — redaktorius Boston 
Internationalist ir kiti.

Kurie supranta anglų 
kalbą, malonės atsilankyti į 

kad1 vokiečių'š,i nes kalk§to.iai

New Yorko žydai rengiasi
suteikti Rusijai dovaną.
New Yorke tarpe žydų PS. 1 kuopos. Bus .mokina- 

prasidėjo smarki agitacija jma anglų kalbos, valgių ga- 
įkurti taip-vadinamą liuosy-,minimo ir įvairaus siuvinė- 
bės fondą, kad galima būtų jimo. Visas nares ir paša- 
padirbti puikią liuosybės lines kviečiame atsilankyti.

Iz. Jakimavičienė.

nių ir vargiai B. Sundey su 
jais apsidirbs. Jisai pri- 
saikina žmones daugiau ne- 
gert, bet kaip tik jisai iš
važiuoja iš miesto, tai vėl 
saliūnai daro puikiausią biz
nį. Abelnai, išeina didžiau- 
sas monkių biznis.

Rockefelleris, generolas 
Wood, gubernatorius Whit
man yra Billy Sunday sėb
rais. Be visako, Sunday į- 
taisė dar rekrutavimo sta- _ _ ____ v
ciją ir agituoja už stojimą‘je’iju tuos ligonius atskirti"i8'iai 3:30 vak-P° Po 
’ - ------ -- (koncertui bus šokiai. Įžąn-

ga ypatai 25 centai.
• Visas 
skiriamas

“Laisvės” N 29, tūpusio j j Kviečiame visus vietos ir 
'žinioj apie Aido choro pen-.apielinkių lietuvius atšilau- 

10 d. balandžio buvo kon-lki0 metų jubilėjų įvyko kyti.
klaida: ten pasakyta, kad', 
penkių metų sukaktuvės 
bus 2 d. rugp. o turėjo būti

d. rugpjūčio.
V. Januška

Koncertas ir balius.
d

Nedėlioj, 22 balandžio, bus 
.puikus koncetas ir balius 
•Aido choro New Plaza Hall 

New Yorke kasdien serga svetainėj, kampas Grahd ir 
15Ų,000 žmonių. ĮHavemeyer sts. Programo 

Dr. S. S. Goldwater, mie- '^pildyme dalyvaus apart 
sto sveikatos komisionie- Ąido choro, Sietyno choras 
rius, išdavė raportą, iš ls‘Newark, N. J. ir latvių 
kurio paaiškėjo, kad ‘ Newchoras.ls New Yorko. Taip- 
Yorke vidutiniškai kasdien 8' bu» lr kltoklll Pamargim- 
serga po 150,000 žmonių. mlJ- Koncertas prasidės ly-

kariumenėn. . Itai susidarytų nemažas vie- 
Kcporteris. jH1 ligonių miestas.

So. Brooklyno draugystes 
rengia prakalbas paminėji

mui 1 d. gegužės.

ferencija vietos draugysčių, 
kurioje svar. lyta apie su
rengimą prakalbų paminėji
mui 1 d. gegužės. Konferen- 
cijon pribuvo nuo 5 drau
gysčių ir kuopų delegatai. 
Nutarta surengti 30 d. ba
landžio milžiniškas prakal
bas paminėjimui darbinin
kų šventės. Kalbėtoju nu
tarta pakviesti drg. L Pru- 
seiką. Taipgi nutarta už
kviesti beną ir Aido chorą. 
Reikia tikėti, kad į
prakalbas atsilankys ko- 
skailingiausia publikos.

šias

10 
sirinkimas “Lietuvių. Siuvė
jų Kooperacijos,” kuriame 
tapo išrinktas sekretorius 
S. Stanaitis ir nutarta stei
gti kooperatyvę drapanų 
krautuvę. Todėl yra šaukia
mas mitingas ant 18 d. ba
landžio, į Tautišką Namą, 
101-3 Grand Str. Brooklyn,

17 d. balandžio, Casino 
Hall svetainėj, 85 E. 4th St. 
New York, bus konferenci
ja Rusų Socialdemokratų 
Partijos skyriaus. Jie kvie
čia visas socialistų organi-

Taipgi prašau narius pri 
duoti atvirutėmis savo ad 
resus.

Sekrt. S. Stanaitis, 
10*6 Ten Eyck Str.

Brooklyn, N Y. ’

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Paraše J. Berlin. Verte Barabošius

JOKŪBAS KANCIERIUfl

CAFE. Pa
keleivingus 

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

TEISINGIAUSIA UJLEK&
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st St. 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

EXTRA!
Parsiduodą 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.- 
CfO.

Maža farma 75X100 namas, 2 šei
mynoms, įmokėti $500, kaina $1800. 
Lotai nuo $45 iki $300 East New 
Yorke. Parsiduoda bučernė, 2 saliunai 
ir 2 grosernčs. Dvi vietos tinkamos 
dėl atidarymo saliuno. Savininkas 
duoda geras išlygas.

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

Brooklyn, N. Y.

60 kuopa, Sųbatos vakare, 21 Balandžio 
(April)^ 1917 m. Pradžia 8 v. vak. .

DUDLEY OPERA HOUSE
113 Dudley Street. Boston, Mass.

Veikalas yra viėnas iš gražiausių; per
stata žmogaus gyvenimą nuo saulėtos kūdi
kystės iki žilos senatvės. Savo scenomis, po- 
ezija-daile ir dainomis, žavėte-žavi kožną.

KOMITETAS.

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. Miestu ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.-
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y.

Tel. 2372 Greenpoint.
L.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 

savaites
Pristatom į namus ir 

tn'as apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

toli- 
New 
Mas-

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

inkstų negerumo, nesuvirininto, galvos skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly, 

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

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. pačtos ženkleliais arba money orderiu tik
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo.- Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
pactos, 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 $5.00, Jei neėsi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sugrą
žinsiu jus*$!).OO, kaip greit aš priimsiu diržą iŠ 
pačtos. :

negerumo, neuralgijos,

K.Hensas
CAFH IR POOL ROOM 

tin kūmai laiką pralaki.
Tai yra g«rlauiia

K. HENSAS r
«9 Gold St*

BROOKLYN. N. U
Telephone: Main 7S2S.

JOSEPH LIPMAN, M. D. 
.Specialists* moterą Ilgą 

314 E. 60th SU New York, N. 1.
OFISO VALANDOS I

plat ir nuo 7 iki S t*L vakarai
Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimai DYKAI. Męa iltk 

riame ir pasakoma visas liga* irpa* 
galbstima. Ii kitur atvaiiavuslsau li
goniams parūpinama vietą, kai 
si. Reikalui esant kreipkite* mea 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką 
dą. Patarnavimai visai pigas. Ni 
na Ir iki ta mane antrai*.

DR. J. LIPMAN 
114 R. Keth SU NEW YORK, N. Y. 

Kalbama Uetavilkai.

f" Tel. Gr*«npofnt 1569.

A. DOBROVOLSKIS 
Pirmo* kle**« CAFB.

- Geriau*! GSrymai.

ft




