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Prie “Laisves” bendroves 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulet 
prie to gražaus būrio?

šelpkite Didžiąją Rusijos 
Revoliuciją, rinkdami aukų 
ir patįs aukaudami. Kalkit 
geležį, kol karšta.
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1009 RUBLIŲ LIETUVIŲ 
SOCIAL - DEMOKRA

TAM.
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Amerikos Atstovy
bės iždininkas L. Pruseika 
pasiuntė 19 d. balandžio į 
Petrogradą 1000 rublių. 
Pinigai pasiųsta telegrafu 
ant vardo advokato G. 
Liutkevičiaus.

Musų draugai Petrograde 
jau veikia.

17 d. balandžio atėjusios, 
iš Petrogrado telegramos 
praneša, kad žydų socialis
tų organizacijos (Bund) 
suvažiavime dalyvavo ir 
svečių nuo Lietuvos S.-D.

Priverstinas 
kareiviavimas 

artinasi
Tasai klausimas uoliai 

svarstomas kongreso kariš
kų reikalų komisijoj. Perei
tą panedėlį komisijos dau
guma balsavo prieš įvedimą 
(priverstino kareiviavimo., 
Tuo budu Wilsono šalinin
kai pralaimėjo,bet jie nenu
sileido. Jie įnešė savo su- 
manyman šiokių tokių pa
taisų ir dabar dauguma ko
misijos jau linksta prie to, 
kad priverstinas kareiviavi
mas reikia įvesti.

D-RO ŠLIUPO KELIONĖS 
TIKSLAS.

Mes girdėjome, kad D-ras. .
J Šliupas išvažiavo Petro- Klausimas apie priversti- 
eradan. kviečiamas ten tulu kareiviavimą tuojaus

1

tįįr

>«iiiiiim>W|iiii»W;

Scenos iš Pietų Amerikos,’Uostas Pernanbuco.

Prancūzai muša Vokiečius
Naujas įsakymas sulyg 

gabenimo prekių į vokiečių 
valdomą Lietuvos'šalį. Ką 
tik išleistas vokiečių vyriau 
sybės viršininko įsakymas 
skelbia: “Uždrausta gabenti

gradan, kviečiamas ten tūlų kareiviavimą 
veikėjų. Jo misijos uždavi- kus iš komisijos perkeltas 
niai, veikiausia, galutinai Pačian kongresan ir laukia- 
paaiškės tik pribuvus į Pet- kad kongresą; jisai bus 
logradą, kur jisai tarsis su 
vietos veikėjais. Iš Petro
grado p. šliupas mano ke
liaut į Londoną.

niai, veikiausia,

KUNIGAM IR ZOKONIN- 
KAM SMŪGIS.

Rusijos sostapyly Petro- 
•grade vis didesnę ir didesnę 
įtekmę įgija Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba. 
Toji Taryba savo įtekme 
•dabar jau netik lyginasi su 
'durnos: ministerija, bet gan 
.greit stovi už ją augščiau.

Taigi, Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba nu
tarė, kad visos buvusios ca- 
2*0 ir jo šeimynos, kliošto-

priimtas. Iš pradžių, sulyg 
tuo sumanymu ~ 
šaukt tarnyst 
20 iki 25 metų 
nuo 25 iki 32 
toliau.

Tačiaus 
ninkai, kurie d 
riškų ar kare 
darbų, nebus iiĮami kariu- 
menėn.

STREIKAI IR SUJUDIMAI 
BERLYNE. Darbininkų Valdžia Rusijoj

omą pa
ns nuo 

.antra eilė— 
pefg ir taip

šos-

Hsi darbi
nga prie ka- 
; Naudingų

* „Z'**.*-

SUBMARINA NETOLI
NEW YORKO.

Vokiečių submarinų jau
esama ir Amerikos pakraš-

Island
į New

ty. Sargyba Fire 
švyturio praneša,

Berlyne, Vokietijos 
tapyly, prasidėjo streikai ir 
sujudimai gatvėse. Streikas 
kild todėl, kad žmonėm da
bar duodama jau mažesnė 
porcija duonos, negu se
niau,

Streikai buvo apėmė veik

Petrogradas,tl7 d. balan
džio. — Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų^Taryba vien
balsiai prėme sakančią re
zoliuciją, kurią įnešė Tary

 

bos narys Stekjovas.

“Revoliucijiw į Rusijos, 
proletariatas ®įyalo palai

 

kyti Darbinin^W^U' Kareivių 
•ybą*jtmri dabar 

apie 
kurią spiečiasi visos ša- 
ilies organizuotos demokra-

visas didesnes Bęrlyno. dįr- Atstovų TaF 
b tu ves, bet dabai* jau pasi- atstovauja centrą ir
baige.

Streikais vadovavo kai
rieji socialistai, Liebknechto kiškos jiegos.Tik revoliuciji-
pasekėjai. (nis proletariatas, susivieni-

Darbininkai buvo surengę tjęs su kitais demokratiškais

riumi. Balsavimo teisėmis 
privalo naudotis vyrai ir 
moterį, sulaukę 20 m. am
žiaus. Rinkimai privalo bū
ti po Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos kont
role”.

4 MILIONAI KAREIVIŲ 
DALYVAUJA MILŽINIŠ

KUOSE MŪŠIUOSE.
Prancūzai ilgai rengėsi. 

Na ir prisirengė. Vakarų 
fronte, tarpe Soissons ir 
Rheims prasidėjo-milžiniški visokios prekės per ribą į 
mūšiai, kuriuose dalyvauja vokiečių valdomą Lietuvos 
virš 4 miliopų kareivių 
abiejų pusių. Pekliška ugnis bendros su Vokietijos ribo
ti ušviečia dangaus pošvais- mis. Prekės gabenti tegali- 
tę, o kur dar galas tiem ma tiktai, turint ypatingą * 
mūšiam. Prancūzai visą sa- ;tam leidimą. Tokįjeidimą 
vo spėką dabar deda, kad,išduoda to apskričio virši-
išvyti vokiečius lauk iš ninkas, kurio apskritį ga- 
Francijos. |bena. Prasižengusius prieš

Prancūzai vadovauja ge- šį įsakymą baus sulyg 1 pa- 
nerolas Nivelle. Bėgyje pir- jragrafo to pačio paliepimo 
mų dviejų dienų franeuzai pinigų bausme iki 300 mar- 
paėmė nelaisvėn apie 20.000 Negalintiems išsimokė- 
vokiečiu.

Prancūzams ypatingai se
kasi į rytus nuo Soissons. 
Kaip kur jie pasivarė 
myn net per 4 mylias 
čio.

Vokiečių kariumenė 
gino kontratakomis 
ginti, bet visos kontratakos 
tapo atmuštos.

Paryžiaus laikraščiai sa
ko, kad tai dar tik pradžia.

kur jos ribos ne
*

pir

mė- 
atsi-

IŠ LIETUVOSPlechanovas ir Ceretellį

pondentas iš Petrogrado 
atsiuntė sekančią telegra
mą:

15 d. balandžio į Petro-',ko: jeigu per dvyliką dienų 
grarą pribuvo G. V. Plecha-'nuo Kalėdų ligi naujų metų

1917 metai busią gtn že
mininkams. 1917 metais bū
sią daug vaisių sodnuose ir 
užderėsią javai. Senieji sa-

ti 3 iki 10 markių skaitys 
dieną kalėjimo. Šalia tos 
bausmės dar gali atimti ir į- 
gabentas prekes.

Į vokiečių valdomą Lietu
vos šalį prekių iš Vokietijos 
tegalima gabenti tiktai sta
čiai per Voketijos ribą. Ga
benti prekių iš kitų vokie
čių valdomų sričių, kaip an
tai Vilniaus, Suvalkų, Gar
dino, Balstogės ir Kuršo y- 
ra uždrausta, jei tiktai ne
turi tam tikro leidimo iš 
apskričio viršinnko, į kurio 
apskritį norimą gabenti pre
kių.

“Dabartis”

ĮSTEIGIAMOJO SEIMO 
UŽDUOTYS.

Darbininkų ir Kareivių
, v „ /Atstovų Taryba Petrogra-

. _ - ■ Darbl" |šakas, tai sodnuose bus ' de pažymėjo klausimus, ku-
UU4JČĮ Ji^a. ” ’ [ninku ir Kareivių Atstovų daug vaisių. Pereitas Kalė-'riuos pirmiausia turės sva»
“Taryba randa reikalingu 'Tarybos posėdy jis pasakė Jdas buvo labai vėjuota, taigi ’styti Įsteigiamasis Seimas, 

kad ugdgti ant dabartinės laiki-[Praka^a’ kurioje .
tie streikai buvo apėmę ir|ngs valdžios aštria kontro—' dai-’bininkus pirmi;
tūlas amunicijos dirbtuves

Yorka ir Bostoną kad vo- eilę, demonstracijų, bet eiementais, mokės galutinai jnovas svkju su fiancuzų ii, vėjas stipriai judna medžiui 
kiečiu submarina "buvo pa-!^°^c^a ^e^us dikciar su- nuVeikti kontr-revoliucijinę, darbininkais. Darbi- šakas, tai sodnuose i 
i •' £ j * o • \ kliudė demonstrantams. "* .....nų ir bažnyčių žemes butų j lemus torpedą į Suvienytų

konfiskuotos ir atiduotos Valstijų naikintoją“Smith”.
[Torpeda neužgavo Ameri-valstiečiams.

; Jeigu Lietuva sugrjžš 
Rusijon, tai ir musų bažny
tinės žemės bus konfiskuo
tos.-Tai būtų labai išmin
tinga.

Kopenhageno laikraštis 
National Tidende rašo,

juodąją jiegą.

kos laivo.
ir kad jie rodo, jog Vokieti- “Reikalinga energiškai,SUŠVELNINO “ŠNIPŲ . .q darbininką nradėio ko-BILIŲ”, Įjoą dar ninkai pradėjo . kovoti, kad galutinai pa-BILIŲ”, *

Suv, Valst. kongrese da- jya 

aišku, kodėl kunigai taip ne- “«njpU biliius”. Jeigu tasai
‘ in LRUSU REVOLIUCIONIE-,

................................  da. su Hohenzollernų femį- genają ir
' v^ūsų skaitytojams dabar j bar renčiasi taip vadinamas

apkenčia revoliucijų

lį pastatyti ant demokratiš 
kų pamatų. -

u

J kvietė ’galėtume tikėties gero me-| i) Klausimas apie tvar- 
„arbininkus pirmiausia pa- Įdžiavaisių derliaus. Šie me- kvmosi reformas, galvoti apie nuveikimą iš- tai busią vaisingi, :------- Y --------
laukinio priešo,

Pabaigus

( ir todėl | 2) Išdirbimas pamatinių ‘ 
kad tų dvylikos dienų orai įstatymų.

Pabaigus PlechanovuL atitinką metų mėnesių o- 
kalbėti, Ceretelli, buvęs an-’rams. Vadinasi, busią aps- 
trosios dūmos atstovas ir čiai lytaus, 
Sykiu su kitais atstovais nu‘augsią visokie augmens.Bet 
teistas ant 8 metų kator-1 pranašavimų išsipildant vi-

3) Agrariškas klausimas*
4} Darbininku klausi-.

Reikalinga kogreičiausia jnešė rezoliuciją, kad sados reikia palūkėti. 
hnVnc nlpnn* taikai. ! €,. , _•__ » ___- biliius būtų praėjęs | - ------- -o — . .. 'gUIl, įllCOC 1 CZ.U11UVXJ lį, XVHVA

kaip jisai išsykio buvo pa- KIAI GRĮzlA RUSIJON, išdirbti taikos^ pieną; taika ^arjau^ “pabaigos”. Po-į

4) _ Darbininkų 
todėl tarpiai mas

5) Vietinė savy valda,
6) Klausimai iš laukinės 

politikos.

TARpf AUTISKOS;rašytas, tai liuosybei zo-MIRĖ
KALBOS AUTORIUS. Idži
Varšuvoje mirė tarptauti-įkirstas kelias. Tačiaus, po

TV Yr 1 *uri bū9 be užgrobimo sve- (Is Kopenhageno pfariėša,^;- , . kad gva-,• ___ u., t mu leritoriiu u . b vaistam

škos Esperanto kalbos au
torius Dras Zamenhoff.

MWA SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJA.

i
ivaiiauui £^£ . - v i Geras uždarbis. Pereitus - ----- . _
sedy dalyvavo atstovai nuo .metus, tarpinkaujant Bal- ‘GIRIASI, KAD TURI Uz- 

-J.- 'pcbi ir kazokų. jstoges darbo prirodomai į- TEKTINAI AMUNICIJOS^
d Un tvnm ‘staigai, daug darbininkų ga-

Ceretelli -iezoįuXmaž-lvo darbo Vokietijoje. N„n 
pai suglaudus .skamba maz 
daug sekančiai; ,

1) Taika turi bfti? bevi^’

io būtų žymiai įbuk grupe Rusijos' revoliu- t!mi» k>‘iw,ri^ 
lr/\li n n U H /ii n ei * * • • V V. • • • • 'ciomenų is Šveicarijos pn- ■ - - •

buvo į Stockholm^, Jie visi som» tautoms, 
važiuoja į Rusiją. Vokieti
jos valdžia pavelijo jiems savęs atsakomybės 
pervažiuoti per Vokietiją įbartinės valdžios 
Specialiuose vagonuose, ku
rių buvo langai ir durys už
daryta ir užrakintos.

Rusų valdžia būk tai su
tikus Sugražinti Vokietijai 
tiek karės nelaisvių, kiek 
ji perleidė rusų revoliucio
nierių.

Revoliucionieriai prane
šė Švedijos spaudai, kad kiti revoliucioniniai elemen- 
Anglijos valdžia sulaiko vi- tai, kurie spiečiasi aplinkui 
sus revoliucionierius, kurie Darbininkų ir Karevių Ats- 
tik važiuoja per Angliją į 
Rusiją.

(įtekme kritikos, Su v. Vals
tijų senato teisių komisija 
pridėjo priedą, jog laikraš
čiam valia kritikuoti vai- 
džioš politiką.

rantuotų pilfią laisvę J

“Taryba, iloimdama

Vi- •

ant
UŽ da- 

darbūš-

~c

Socialpatriotiškos N0RI GABENTI AMŠIiJ- 
yokietijos socialdemokrati- 'k0N CHINŲ IR JAPONŲ 
jos galutinai atsimetė kai
tresnieji elementai.

Vadovaujant Ledebourui; 
ir Haazei įsikūrė nauja ne- 
prigulminga Vokietijos so
cialdemokratų partija.

DARBININKUS.
Ligišiol chinų ir japonų 

darbininkų ateivystė į Ame
riką buvo labai susiaurinta. 
Dabar, kilus karei, tūli ka
pitalistai pradėjo agituoti, 
kad kuodaugiausia atgabe
nus geltonų darbininkų, y- 
pač laukų darbams dirbti.

Pramonininkas W. Gib
son sutaisė sumanymą, kurį 
norima paversti įstatymu, 
duodančiu prezidentui galę** 
įleisti Amerikon, tiek gel- 
tonveidžių, kiek tik norima.

New Yorko darbininkų 
organizacijos tam yra prie
šingos. Jos sako, kad tuo- 

pasikalbėti. Sargyba aplin- met žymiai nupultų algos,

BUVUSIAM CARUI IR JO 
PAČIAI NELEIDŽIA PA
SIMATYTI SU SAVO GI

MINĖMIS.
Londonas 17 d. balandžio. 

— Telegramos praneša, kad 
justicijos ministeris Keren- 
^kis uždraudė buvusiam ca- 
*ui ir jo pačiai pasimaty

mus su giminėms. Taipgi 
įuodviejų nesulėidžia nei

kviečia via liaudį palaikyti J g’kbbiwo svetimų terito 
dabartinę valdžia tik ant ir kontribucijos,dabartinę valdžią tik 
kiek ji stengsis užtvirtinti 
visas tas teises ir laisvę, ku
rią dabar liaudis iškovojo. 
Laikinė gi valdžia privalo 
rūpintis ne imperialistinias, 
bet liaudies reikalais.

“Rusijos proletariatas- ir

2) Mes reikalaujame, kad 
taika nebūtų padaryta pir
ma laiko.

3) Darbininkai, kareiviai 
ir valstiečiai privalo įtempti 
visas savo jiegas, kad pa
greitinti talkos valandą.

Rezoliucija tapo priimta 
325 balsais prieš 57.

tovų Tarybą, energingai pa
sipriešins dabartiniai val
džiai, jeigu tik pąstaroji 
griebsis kokių nors reakcio- 
ninių priemonių arba nepa- 
'norės pripažinti Tarybos 
kontrolės”.

Taipgi Taryba priėmė ir.

GENEROLAS ALEKSIE- 
JEVAS PASKIRTAS VY
RIAUSIU KARĖS VADU.

Petrogradas, 1 d. balan
džio. — Laikinė valdžia ofi- sekančią rezoliuciją: 
cialiai užtvirtino generolą 
Aleksiejevą vyriausiu karės ri būt sušauktas kogreičiau-

' i, {Iki šiol jis skaitėsi čia. Kareiviai privalo daly-

”Įsteigiamasis seimas tu-

Tcui “paloėių”, kuriame sėdi nes geltonieji darbininkai vadu. (Iki šiol jis skaitėsi čia. Kareiviai privalo daly- 
caras su cariene, žymiai pa- dirbtų už pusdykę. Jie yra laikinai pildantis vyriausio vauti rinkimuose. Armija 
didinta. neorganizuoti. Jkarės vado pareigas, - fronte privalo balsuoti sky-neorganizuoti, Jkarės vado, pareigas, fronte privalo balsuoti sky

7 o Suv. Valstijų karės inini- 
įvo ctaroo v uivieiijuje. Nuo sterlja pranešė, kad ji Již- 
tol jie savo namiškiams yra pektinai turinti amunicijos 
Iparleidę 44 tukstąnčius 980 jr kad jokio “bado” neofl* 
markių 35 fenigius pinigų, šią. Ministerija jau užsakiu 
Tokia didoka suma parodo, si 25 milionus šrapnelių į- 
kad per darbo prirodymo į- vairaus didumo. Dabar jau 

’^as Vokietijon pasiųs- esą virš pusantro mihono 
stai6 ’'vbininkai tenai yra padaryta, 
tieji da. ’ apmokamo dar- ; 
gavę gerai . 
bo. Jie iš savo 
patys gerai iŠsima. 
dar sušelpia savo

Suv. Valstijose esą 11 di- 
darbo tenai dėlių dirbtuvių, kurios ęft:.

-itina ir tinka į kelias pa»- 
^nmiš-minti 2

I kas --«onu šrapnelių.
• nienesis būsią napa '

'”a.nuo .2°0,W0 Ai
skaitlfuje b ’ JDO del ją 
colių kalibro j

Vadinasi, galima .^ Šau
dyti nesigailint šrapn^iifĄ 
ANGLIJA SUTINKA PRI-

GLAUUSTI BUVUSĮ 
CARĄ.

Washingtone paskly 
gandas, kad Anglijos rai
džia pranešus dabartinei. 
Rusijos valdžiai, jog ji su
tinkanti priglausti Mikę — 
buvusį carą, su visa jo šei- 
myna,

mandieras Taškento briga
dos.

Juos kaitina už tai, kad 
jie kurstė tikruosius rusus 
prieš vietos gyventojus.

GĘNEROLAS KUROPAT-, 
KINAS SUAREŠTUOTAS.,

Taškentas, 15 d. balan
džio.— A. Kuropatkinas,. 
Turkestano generalguber
natorius, jo adjutantas Je- 
rofjevas ir štabo viršininkas 
Siversas tapo suareštuoti, 
paliepimu Taškento. Karei
vių Atstovų Tarybos.

Taipgi suareštuoti gene
rolas Gurovas— komandie- 
ras pirmos Sibiro brigados iškeliavo iš Rusijos Ameri- 
ir generolas TjaniUnas-ko.- kon.

NAUJAS RUSIJOS
BASADORIUS.

Rusijos ambasadorius Ba- 
chmetjevas rezignavo nuo 
tarnystės, kurią užims Ro- 
zenas, buvęs Suv. Valstijo
se ambasadoriumi. Jis jau

AM-
5

I
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v

vaistu

kuris tik tūluose

Hulux. —Melagingai gar-

da žinosite, kokiais yra bile 
katrie iš eilės paimtieji.

augmenų syvų.
Kintho Beauty Cream

Sudegintas cinkas, 
Subkarboninis B imu tas,
Glycerinas ir
Vanduo.

BULGARŲ ŽMONĖS KE- 
LIA MAIŠTUS.

REKRUTAVIMAS EINA 
PAMAŽI.

1 yra
sumaišimas paprasčiausių

Heaston’s Rheumatism

randasi Afrikoje ir yra di- starąją, visos kitos druskos 
džiausi pasaulyje.

♦ ♦♦♦♦

1 1 1V1K 1 VV^AM VMAiAAAMA J J A. . v —v — -

kūnas nesitranko, kaip Ja- Kardene — H S. Peter- 
voje. (Sala prie Azijos).Ten sons Co. iš Chicagos skelbia, 
malu r.™ nav 07 rlinnoa ainii. ino- t.fli dpi rPlimatiztYlO. Ja-

Žinoma, viskas tas melagin
ga. Tame sumaišime • yra 
druskos, šarmo ir salicylinio 

1S sodiumo — apie dviejų cen- 
kad pašarvotų tų vertės išviso, o parsiduo-

viską ir visur.
Hairwand. — Šitas vais- daiktų apie už 4 c. vertės ir 

tas parduodamas del pada-'parsiduoda po 50 c. Jame 
rymo žmogaus gražiu, gi;randasi: 
Leslies kompanija skelbia,

yra pigios ir jų visur pil
ną. Vertės jų yra už 10 c. 

Niekur taip tankiai per- o parsiduoda už 50 c.

So. Boston, Mass.

Sandora turėtų atgyti ir

SUNKUS LAIKAI.

ŽINELĖS.

zmu. Tai bu^o, galima sa
kyt, tiktai

stų solidarumas • 
tos guli ištisas kaip nulie-

tam panašius.
Sandora turėtų

princai ir kiti didžiūnai.

mus. Sutikimas

čius.
Tie lietuviai, ., 

įstojo * lenkų kariumenėn,
kaipo lasvanoriai.

raščių sandora buvo reika- 
$980. linga sustiprinti kovai prieš

• !__ tin—----------- i______ j ..X a.______

;, tai atlieka 
keistą ir nesuprantamą

“Laisvės” (Nr. 20) redak-j Kasžin kas daugiau pa- 

Minios tame dalyke, kur to’bant prieš mus: ar tie mus

► . ......■> ■ _

Adata menkas daiktas 
bet kad ją padaryti,tai rei- 
[kalinga praleist per 80 o-

į bar tai vadina “oportuniz- 

į krutinę: “mea culpa”.

Aš tame mačiau negeru- 1 
socialpatriotai kartais gar- 

I • v -1 • • v 1

tai jau ženklas silpnybės, o torius nesutinka su Balsu iš tarnavo mūsų priešams dir- 
ne tvirtumo.

Balso, girdi, “savaip nušvie- socialpatriotai, ar mes, ku- APGAVINGI VAISTAI.

Montello, Mass.

LAIK-’^ama Sandoros rolė pasta- riė apskelbėme kovą su so- 
cialpatriotais ir kovojame,

Pastarųjų metų” išrodo, kovojame su jais, kodėl jie 
kad tai pereitų (1916) me- toki nedori, kad eina išvien 

.  Koks gi

LAIKRAŠČIAI IR
RAŠTININKAI. . |ruju metų soc. judėjime.”

— Šio mėnesio pabaigoje į " 
Brooklyne išeis Rymo kata-

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Del “Sandoros’ irsutikimo
Padėkim, mes gavom ek- 

zempliorių Terre Haute 
Tribune, kur C. K. įgalioti-

“Duona yra tiktai papra
stas kūno maistas,o laikraš
tis — tam tikra kultūros į-

. staiga. Apie laikraštį spie- nis p. Pociūnas gailiom aša- 
ciasi tūkstančiai žmonių ne- roni prašo Lietuvai pagel- 
-delto, kad kam nors biznį (bos, labai jau savotiškai in- 
daryt, bet dėlto,kad tas laik formuodamas anglų laikra-

A. Montvidas.

raštis atstovauja jų nuomo
nę, kad skelbia jų idėją.” 

‘^Keleivis”.

Didžioji New Yorko spau
da išsijuosus agituoja

ščio skaitytojus apie lietu
vių reikalus.

Be abejonės, tokios • rū
šies garsinimasis 
plačiu užsimojimu.

Mes manome,
U.Z! teisybė to reikalauja, kad zikalį leidinį, įdėkite kon- 

įvedimą priverstino karei- q r vadintųsi tuo, kuo vertan dolerį ir pasiųskite 
vidurinės šiuo adresu: 395 Broadway, 

— nė’ dau-
viavimo.

Priverstino kareiviavi
mo priešai klausia jų: tai 
nejaugi jūs nepasitikit, kad 
atsiras užtenkamai laisva- 
norių “gint vėliavos gar
bei?” O jeigu liuosanorių

jis yra, būtent 
sriovės įstaiga 
giau, nė mažiau.

j vertės del reumatizmo,, ki
lta — jie parsiduoda 25 sy- 

Aš čia nekalbėsiu apie lie- kiais brangiau, negu yra 
tuviškuose laikraščiuose verti.
garsinimus gatavus varto-j Kargos Compound, 
jimui vaistus, nes ten di- Nusipirkus bonką šitos m 

, randate 
iškai

likų Susivienijimo organas t aš gi kalbėjau beveik tik.su karininkais. (Diuma iu neivardvti o tik i" r.-i
K........ -------- - nirmus-antrus tos lai- tikslas tos kovos? Ar tuo- dziu™a JLJ ncivaidyti, o tik lakienes,

k?ašč u Sandoros gyveni-'mi norime sugrąžinti prie jPasakyta: del apetito patai-ant kurio a 
Kiascm banaoios gyveni , kad sYmo’. deĮ viduriu paliuosa- ba: »kaipo aktąlmonišku.

.v. ..v.vv.. 1 rekomenduok besi-
Argi ne P*u?s £auna> vant j1! Yra Pa- kankinantiems . savo gimi- 

cialistu principus- ‘ buvo’'bergždžias tai darbas? Ar >'ašas “Plaučių Balzamas” .ngm.» Išrodo, kad “žmoniš- 
,“su ik nas” ir “gyrimas” nebus paskui pervėlu? Ta-!ar ko.kl».kltas ir paaiškini- kumo aktas>. labiau liečia 
vieni kitu Sutikimas -ge- čiaus neišrodo, kad butų ™as’ kokias ligas jie išgydo. tų vaistų dirbėju, negu jūsų 
Z 1>(t gyrimas mums L>r«s juos suskinti prie 0"™™- K.mp.uudas pm.-

cialistams niekada nėra ge-jsavęs, kada sakome: tas ir; y vaistai aš čia SU L'i7 U-Z ° S"
rai- tai vra prieš mus prin- tas da neaiškus, socialpa- J,ia tie. ne,v‘ vaistai, as čia me keturių centų vertes a- cjus Girtiką,taidar;tiiš'trįjotas, bet kai kils kare, cctinio Potašo’ alkoholio ir

j jo didvyrį, šventąjį. O did- tai jis bus tikrai ne kas ki-
...... —------ -•—---- kaip socialpatrijotas; - .. v .. .v -------- ---- ------------—

■ ■ ■ .tarų Draugija užsiima įsan- vaistą .• ištyrinėjo Suvfc
dar neper-!veidą: jau parodė'' tikrąiallzaYimV ncva vaist.ų V'.Valstijų agrikultūros sky-

■ P .'-.cida, - da tik pasidarbuok'Tske’bla’ kai» ,?.e aPgayingi.[rius ir atrado, jog jame yra 
Ikim, panagrinėkim jo dūšia !Indlanos valstijos sveikatos amonijuoto gyvojo sidabro, 

/ir bus gatavas iš jo social-;skyrla® yra su.rink?s eiles 14 procentų ir subnitrinio 
pranešimų, apie tuos apga-bismuto 5 proc. Liko pas- 

m . . . . r vingus vaistus. Ir visi jie, merkta, jog vaistas neatlie-
Tai va, ir gatavas sociali-jkaip vienas, pasirodo, esą ka to, kam jis garsinamas ir 

_.ų solidarumas - ant len-Įš]amštu. Todėl kurių vardų da jis yra ne be pavojaus, 
. y Kaip nulie- j,, nematysite čia, visgi ga-'nors dirbėjai ir garsina ne-
tas. O tie. mus. pagata vyti lesi te spręsti apie juos, ka.-'paVojingu,

Kosine. — šitas “štopas” 
parsiduoda po $1.50 už pus- 

Hall’s Catarrh Cure—Ši- kvortę, vienok medžiagų 
tame patentuotame vaiste jame yra nedaugiau kaip 
pasirodo ir potasinis ir iodi- už 10 c. Jis parsiuoda kaipo 
nas svarbiausiu daiktu.šitą “tikras vaistas nuo nuoma

rulio,“ nors da nėra nieko
i iš- 

“Kovos” kuri man viename’nuo pat veido nušašimo iki gydyti. Jame randasi bro-
Iii • 4-n "" A v • I f 4-* T* • • • • • • • I*

“Garsas”, kurį redaguos p
• J. Kaupas (456 Grand str 

vedama Brooklyn, N. Y.)
u^s\l)lcnu" mus laikraščių nebuvo be- Ipaskui galėtume jau 

kad pati meruoti M. letiausko mu- veįk jokios kritikos apie so--su karininkais? A

kraščių Sandoros gyveni-) _ ..
mo metus. Tuomet tarp savęs socialpatriotus, — . * H Kada e-i nirkėiasi—i - .... _ kovot yimo n u. Kaaa gi piiKejas mo

am-

GRĄSINA.

”Ncw York Sun visuo-
neatsiras, tai tuomet aišku,, met pasižymėdavo savo ne- 
kad žmonės nepritaria šiai suvaldomu cinizmu. Tas

” Katalikas”, tuo tarpu, 
sustoja išeidinėjęs. Nr. 15 
laikraščio randame sekan
čio turinio pranešimą:

“Šiuomi pranešame savo 
skaitytojams, sandarbinin-

>, kad
” išleidinėjimas

nurodysiu, kas juose liko 
r . - ~ • -v. , anpininafriini-PQ- atrasta P° tyrinėjimo. -Dak-ivyriu mes nepripažįstame. tas> KaiP sociaipatiįjotas, 
Jie dideli, kada minia dide- jis. jau pradeda rodyt savoj 
lė, o tamsi — dar neper- [veidą: jau parodė' tikrą i 
.daug prislėgta.Be minios jie veidą, • 
tik nykštukas. j —

Aš be tavęs pats sau po-
pat rijo tas!

karei, jeigu jau juos reikia j Wall st. organas visuomet įjgį rėmėjams 
prievarta imti kariumenėn. įir visados stoja už kapitali- ^Kataliko ___

Bet štai, mandagioji“Tri-iStą reikalus. Tai yra uoliau- šiuo numeriu yra per- 
bune” prisipažįsta, šiai ka-'sias trustų ir bizniu apgynė- traui<tas iki bal. 30 d. 1917, nas 

pakolei dalykai susitvarkys. į rpu manęS — alkanas 
Per tą laiką bus ir krau- ėdžius, — sako darbinin- 

tuvė uždaryta, kaipo: kny- kas į karalių, 
gų, muzikalių instrumentų 

• ir kitų visokių smulkmenų. v . .
Turinti bent koki reika-.11}^ socmlis.tų apsyietai, su-, 

la nrio Tananevicz Pub Co sipratimui ir darbui. Tą irZ|siaLį uz mus lekia pues ka- 
arba nrie “Kataliko“ ma-'Pasakiau- Tada pati ’’Ko-'.1’? lr Pries patriotus! Kas aib_a prie Kataliko , ma- i i da-!n°rs yra negerai,
lones kreiptis tuo pačiu ant- i1 „•
rašų, t. y.

Tananevicz Pub. Co., 3249 
So. Morgan St, Chicago, Ill,

rei, mažu, liuosanorių ir • jas.
užtektų, bet mes norime prii Karei prasidėjus, 
verstino kareiviavimo ant cinizmas dar labiau išaugo, 
visados, mes norime pasta- Dienraštis 
tyt šalies apgynimą ant čiasi 
sveiko pamato. karžygiu.

Ar matot, kaip jie toli .čia ant tų, kurie karei kilus, 
žiūri! Dabartinė karė jiem 'agituoja už taiką. Taip, kal- 
išrodo tik mažu epizodu — ‘bedamas apie mitingą tai

kos draugijos, įvykusį 12 d. 
balandžio Carnegie Hall, 
New Yorke, The Sun sta
čiai grąsina taikos agitato
riams vokiečių jurininkų li
kimu ant salos Ellis Island.

Tai kaip, vadinasi, neva
lia agituot už taiką?!

Tai kaip, ar tai jau The 
Sun redaktoriai panaikina 
žodžio liuosybę?

žodžio ir spaudos liuosy- -t 
bė Vl’S n o n ii ui a-m o o Amci 1- 

kos žmonių teisės ir tas tei
gtai Clevelando “beparty- s?s reikia £int nuo pasikesi- 

viškam” savaitrašty girdim nbl}ų.
---v “The Sun” jau paėmė sa-

dar kartą, vo globon.begėdį. Allan Ben- 
Mes susilaukėme sona’ kuris nuleido

jie rengiasi dar prie ko tai 
didesnio.

Ruoškit kelia militariz- 
mui.

Ginčai musų sriovių tar
pe ir vis aštrėjanti santy
kiai tarpe žmonių ir frak

cijų pačiose sriovė- 
se, išrodo kaip kam 
labai patogiu momentu pa
dalyti biznį iš vadinamojo 
bepartyvumo.p’priau 
ueprincipiškumo.

“Sun”

dabar jau- 
i tikruoju momento 

karžygiu. Jisai kalnus wr-

Che Sun” jau paėmė sa-šauksmą:
“Žmonės ir 

žmonės!
rimtų laikraščiu

” ir “Amerikos Lie-!kav^- Benson kviečia pasi- 
liuosais!tkl0^ kareb priimti ją, kai- 

'po faktą ir The Sun redak-

žemyn
umindžiojo raudoną vė-

’’Dirvą
tuvį”, kurie yra 
nuo nelemtos politikos. ,

Pirštu į dangti pataikė goriai alpsta i£ džiaugsmo, 
.tas rašėjas, atrasdamas-vi
so labo tik du geru laikraš
čiu: “Amerikos Lietuvį” i, 
’’Dirvą”.
' Bet mes turime pamato

I Užtat drg. M. Hillquitui
‘stačiai grąsina, stačiai vo- 

įr kiečių šalininku deda.
Nieko nėra bjauresnio 

, mūsų dienų nelaimėje, kaip 
manyti, kad žmonių tokio- !^a begaline neapykanta, ku
lnis pažiūromis yra gana r^a kapitalistų lai-
daug. Į tos rūšies žmonių Ikr.aščių redaktoriai dėl ki- 
protavimą įtekmę daro dvi ^ailb # negu jie, manančių 
aplinkybės.

1) Vis didesnis ir dides
nis amerikonizavimasis mū
sų gyvenimo, auginąs t„... 
tikrą reikalą turėti tokių 
laikraščių, kurie nesigilin- 
•dami į partijų peštynes,’ v iš
tik visur ir visuomet prave
da buržuazinio pasitenkini
mo pažiūras.

.2) Daugeliui žmonių vis-

žmonių.

“New York Times” pra- 
tam nc^a’ kad tie anglų kalba

'ėjusieji laikraščiai, kurie
visuomet palaikydavo vokie 
čių puse', busią sustabdyti. 
Pirmiausia norima pris
maugti “Gaelic American” 
— Amerikos airių savaitra
štį, aštriai peikiantį anglus

tik pabosta retai kuomet te- labiau remiantį vokiečius, 
sibaigiančios mexikoniškos! ka£ku* styersią__ t

revoliucijos tarpe žmonių 
tos pačios sriovės ir jų pa
ilsęs protas ir akys nori nu
siraminti.

Partijų žmųnės, jeigu no
ri kovoti su tuo pavojum, 
turi duoti visuomenei dau
giau apčiuopiamos naudos, 
traukti į save darbii rimtu
mu.

DEL TAIP VADINAMOJO 
CENTRALIO KOMITETO.

• Tautininkų globoje esan
tis Centralis Komitetas

- .'a: . V

(200 Fifth Ave. New York cenzūra kėsinsis ant kurio 
City) reklamuojasi svetim- bent laikraščio gyvybės, ji

“Laisvės” redaktorius iš-
mu”, tai turėtų muštis sau rokavo visus gerus Sando

ros’ darbus, matomai apgin- vaistą patentuotų
Aš to nevadinu oportuni- damas ją nuo manęs ir nuo dirbėjai vartoja viskam — tikro nuomarulio ligai 

zmu. Tai bu^o, galima sa- “Tr-----” 1 — ’ * J ‘v v’ ” ’1 ' •* ’ ' '
kyt, tiktai nusižeminimas punkte pritarė. Aš jos dar-'reumatizmo. Jis garsinamas'minis ir amonijos sodiumas, 
rusiško revoliucioniškumo Įbų nepeikiau, nes jų nemi- vaistu del džiovos, eczemos, !ką girtas žmogus geria del 
ir laikas persilaužimo į nėjau. Paminėjau tik tai, syphilio, dusulio, plaučių1 galvos skaudėjimo, ir anti- 
tarptautinį revoliueionišku-’ kad ji iš pradžių buvo ne- uždegimo, putmenų, kataro pyrimas, vh.
,mą. Sutikimas gi visų mus veik visai panaikinus savęs ir ko tik ne. Žinoma, patai- uždegimuose vartojamas ir 
' /"V 1 H 11 Pili 1 w* 111 I n 1 L n 1 ’I IX Ali T! Ir Li i _1 _ rt "I ■VA i z-a /-Ii vi r. • «« J _ •         __   _ 1 ___ _ J?

LIETUVIAI LENKŲ 
KARIUMENĖJ.

Pasirodo, jog lenkų ka- 
riumenėj, taip vadinamuose 
legionuose, yra gana daug 
lietuvių. ■ . .. z

Illiustrowany Kurjer Co- ?°^ia v 
dzienny (Krokuva., 26-1) a - - t------xx a.v 
praneša jog sukaktuvių die- 7°’ kad musų priešai tuo lai-(siais. Dabar yra įvykus tarp ir 
na įvairiose Lenkų vietose 
išsimėčiusių legijonierių iš-; 
kilmingai buvo švenčiama. 
Zgerže (Varšuvos gub.), 
kur 3 ir 4 lenkų legijonai

ų’..jų laikraščių kritiką, kuri socialistus da- sinis iodinas ” >’a vartoja- tai ne su gerom pasekmėm. 
OKkalingas del-'rytų' tvirtais ir ne vienpujmas, bet keliose ligose ]“

■ tinkamame atsitikime, sinamas kaipo “odos mais-
ku pradėjo guviai vienytis mus savitarpinė kova, o kri- Pas patentuotojus jis gydo tas“ (skin food). Tai 
,ir pieningai išvien užpul- tikos kaip nėr, taip nėr. • 1 • 
dinėti ’
mums ypač reikahngas bu- pada t t mus k^tįk i 

........ ................ .. vo..11: Jr.a’ kaTre® sn?.ek ai,t. y. aiškinima mus princi-' 
stovi, toje iškilmėje dalyva- -vaikščiojant.^ Ir kas Jiesko(Pų> mus programų, mus nu-1. .....
vo ir apie 200 lietuvių, su- ltarPe musų . neaiškaus o- tarimų, kada matom ka J1S ir Plaukus Augina,
darančių vieną 3 pulko ba- pm’tumzmo ir neaiškaus klaidingai sakant ir da-"
talionn T iuns lenkiškai nn. SOCial-patriotizmO, kada to- rarit_taljoną. Į juos, lenkiškai ne- .. v
suprantančius, lietuviškai J* smekla !mlms visiems tve- 
prabilo seržentas Survilavi- }ia 2UZ &alvos

I keistą ir ] 
■vei ki n 11 ji darbą. ... , - —

Pernai ir šįmet, gosiant P^istengĮm^ atversti į ge-| Hay’s Hair Health. -Tai 
v r ? o v Lrnlia icjIriwHiic?nic< oiioi i •, i i ’ , • , .

kares šmėklai visų aiškių ir 
neaiškių socialistų sutiki
mas taip buvo reikalingas

rant.
Sandora turėtų keltis 

numirusių, I 
mus dorininkavimą ir tuščiąug 50 c#

už krutu 
“The Fatherland” ir ’’issues 
and Events”.

Mes, žinoma, niekuomet 
neturėjom simpatijos dėl 
tų laikraščių, kurie seniau 
teisindavo veik kiekvieną 
kaizerio valdžios' žingsnį. 
Dabar, karei kilus, jie sako
si esą ištikimi ir... prarijo 
visas savo buvusias nuomo
ne'1. Tokie laikraščiai ge
riausiame atsitikime tik pa
rodo, kad jie moka mainyt 
savo kailį. '

Bet kam juos uždaryt? 
Kokia iš to nauda? Jeigu

Speciale New Yorko ma-;mūsų, idealui, kaip vanduo 
joro paskirta komisija iš-guviai, o mes sutikimą pa
tirti pragyvenimo sąlygas ardėme savo tarpe bejieš- 
atrado, kad šeimynai, susi- kinėjant eretikų; soc. laik- 
dedančiai iš 5 asmenų rei- raščių sandora buvo reika- 
kia metinių įeigų ” $980. linga sustiprinti kovai prieš 
Prieš du metu, kada mais-'militarižmą, kovai už tarp- 
tas dar nebuvo taip bran- ’tautybę, o mes tuo tarpu ją 
gus, metų įeigų reikėjo — marinom ir jau, kiek mato- 
$844. " " " ma, numarinom.

Tas, kas yra New Yorke, 
yra ir kituose miestuose.

Darbininkai žino, kad, vi
dutiniai aprokuojant, jie 
nepadaro tų $980, reikiamų
jų žmoniškesniam pragyve
nimui.

__
Buržuazinės telegramų a-

Suaugęs šlapis paneša tris 
tonus. Indijoj šlapiai atlie
ka labai sunkius darbus: 

a «... v.- girių didžiausius rą-
genturos vis tankiau ir tan- s^us’ pristato vandenį . ir 
kiau mini įžymesnių Euro-!kį_^us irisus dirba.. Taipgi 
pos socialistų vardus. Spau- k^_na pavartojami ir jškil- 
don pakliuvo net Lenino ir męse, kada ant jų jodinėja 
Zinovjevo vardai. princai ir kiti didžiūnai.

Kapitalistų pasaulis klau- Tada ?ie bū_na neišpasakytai 
sosi, ką pasakys socialistai. į dailiai aprėdyti, ant nuga- 
Kapitalistai mato į kokį ne-jros ne^a paauksuotas sėdy- 
išbredamą kraujo tvana jie nes> kuriose sėdi, panašus į 
papuolė. " dievaičius princai, pasipuo-

Ak, jeigu visi Europos visokiais brangakmeniais 
socialistai nuo pat karės i1’ šilkais, 
pradžios butų laikęsi savo 
'principų, kaip puikiai šiau

taucių spaudoje, kaipo visų parodys tik, kad Amerikos Į dien išrodytų socialistų  Ju- 
/lietuvių bendra įstaiga. Įvaldžia bijosi kritikos, O įdėjimo ateitis.

rą kelią išklydusius, susi- kitas plaukų ataugintojas. 
pratusius^socialpatrijotus ir Daro jį tula Hay Special-

, ties Co. ir melagingai gar- 
keltis, sina. Tai yra sumaišimas 

kad pastūmėtų mus nuo šne švino miltų, sieros, alkoho- 
Vertės ta-

o
kų prie darbų, prie susto-lio ir vandens.
jimo petįs į petį, prie soli--voras turi apie už 5 c., 
darumo su kuo tiktai gali- parsiduoda už 50 c. 
ma šioje kruvinos šmėklos
valandoje. Sunkioj valandoj Remedy. — Po šituo vardu 
juk ir priešai vienijasi prieš 
didesnį priešą.

Balsas iš Minios.

Huntington Remedy Co. 
rekomenduoja žmonėm mo
kėti 5 Oc už dviejų centų iš- 
tarpintą vandenyj druską.

Jad Salts. — Šita makla- 
kienė yra primaišyta krū
vos pigių druskų, tokių, 

miltelių,

paprastos valgomosios dru
skos, citrinės rūgšties, taip 

Sacharos tyruose smilčių vadinamos rugščiosios drus- 
gilumais sieki miuo 30 ikifkos ir biskučio hexamethy- 
40 pėdų. Sacharos tyrai lenetetramino. Išskyrus pa- 
„ovridnn,' A -PmIL-zU/x trvn Ui- I cf i n vicnc IHfnc driisknR

peracijų.
* * * * *

Ir iš pineapple lapų gali-'kaip kepiamųjų miltelių, 
ma verpti siūlus ir austi au- potasiumo, lithiumo druskų 
dinius.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

metuose per 97 dienas siau
čia perkūnija.

♦ ♦♦♦♦

Tuojaus po atsiradimo 
džirafas turi 6 pėdas augš- 
čio.

jog tai del reumatizmo. Ja
me randasi: \

Cukraus 84 proc.
Sierinės quininos 4 proc..

. Rugščiosios druskos 6 
procentai,

Geležies druskos 4 proc., 
Viena, šitie vaistai yra be

■ •

Washington, D. C. — Už- 
sirašymas į armiją eina la
bai — labai pamaži. Jeigu 
taip ir toliau eis, tai reikės 
šešių metų laiko, norint su
daryti armiją iš vieno mi- 
liono kareivių.

Londonas. — Reuterio te
legramų agentūra praneša, 
jog daugely miestų Bulgari
joj prasidėjo sujudimai gy
ventojų. Kaip kur kariume- 
nė pereina į žmonių pusę.

CANADIEČIAI NORI 
TAIKOS.

Quebec, Canada. — Ant 
sienų namų išlipinta atsišau 
kimai francuzų ir anglų 
kalbose, reikalaujanti tai
kos.

MAINIERIAI REIKALAI! 
JA DAUGIAU ALGOS.
225.000 unijistų iš United 

Mine Workers of America 
reikalauja daugiau algos^ 
todėl kad negali pragy
vent dabartinėm algom. Jie 
reikalauja pakelt algas, vi
dutiniai imant, ant $15%. <

Nors kontraktas, tuo tar
pu, dar yra galėję, bet mai- 
nieriaį gražumu tikisi per
kalbėti mainų savininkus, f

t

tik.su
prisl%25c4%2597gta.Be
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Meiles Laipsniai.
Jų išsivystyme

Švenčioniškis

nės ir primityviai žmonės, ' nebūtų bendrai gyvenę, 
tuomet žiloj senovėj jų kalba mažai kuo būtų daugiau 
išlayinta, kaip kad dabar sociališkų gyvulių. Rone 
Worms savo knygoj sako:“Dabar visi pripažįsta, kad 
kalba negalėjo susiformuluoti kitaip, kaip tik vedant 
socialį gyvenimą”. Tomazius savo knygoj sako: 
“Jeigu žmonės gyventų atskiromis šeimynomis, jiem

J. Reda.

Kares auka,

(Tąsa) '

Tvirtinti, kad žmogus tikrai paeina iš beždžionių 
veislės tiesioginiu keliu irgi negalima, nes tik daromas 
toks išvedimas, bet prirodymų nėra. Apart to, visi 
mokslinčiai ir tyrinėtojai pripažino, kad beždžionės— 

. artimiausios žmonių giminės, broliai ir protėviai, vie
nok, netvirtina, kad žmonės tiesiai išsivystė iš bež
džionių. Beždžionės pasiliko beždžionėmis todėl, 
kad jos negalėjo bendrai, grupėmis gyventi ir neturė
jo įgimto gabumo progresuoti, civilizuotis, negalėjo 
suprasti kultūros.

Nekurie tvirtina, kad laukiniai žmonės, būdami 
ant žemiausio kultūros laipsnio, taipgi gyveno atski
romis šeimynomis, 6 ne grupėmis. Bet etnologija kaip 
tik atbulus faktus suteikia. Pirmiau žmonės visur 
gyveno socialinėmis grupomis;net ir ten,kur labai ma
žai žmonių būdavo ir gyvenimo aplinkybės verste ver
sdavo juos skirstytis, jie stengdavosi grupėmis gyven-

Niekas negali užginčyti, kad pradėjus kultūrai 
besiplėtoti, bušmenai, eskimosai, Australijos negrai, 
andamanai, veddai ir kiti gyveno būriais, bet užlaikė 
atskiras šeimynas. Vienok daryti išvedimą, kad tos 
gentkartės ”nuo pat pradžios” taip gyveno, jokiu bū
du negalima. Juk mes žinome, kad pirmiau tie žmo
nės nežinojo kas yra ugnis, o vėliaus visgi ją išrado ir 
pradėjo naudoti. Vadinasi, tuomet galima daryti 
išvedima, kad ir ugnis yra žmonėms žinoma nuo pat 
jų pradžios.

Toliaus tvirtinama, kad visi dabartiniai laukiniai 
ir puslaukiniai žmonės, išskyrus mažą dalelę, veda 
monogaminį šeimynišką gyvenimą. Bet čia vėl su
maišoma du svarbus dalykai: jeigu laukiniai žmonės 
veda monogaminį gyvenimą, tai ne iš palinkimo, bet 
dėl tam tikim priežasčių. Juk visi turtingesnieji lau
kiniai žmonės, gentkarčių • vadai, kaip tik atbulai el
giasi — jie veda poligaminį daugpatinj) šeimynišką 
gyvenimą. Biednesnieji, negalėdami užlaikyti daug 
pačių, priversti tapti vienpačiais. Vadinasi, jie iš 
jgimties yra daugpačiai, bet skurdas ir gyymimo ap
linkybės privertė juos tapti vienpačiais. Mes dabar 
matome didelę didžįumą biednų žmonių, todėl galima 
būtų tvirtinti, kad tie žmonės iš įgimties neapkenčia 
turto ir nenori tapti turtingais. Vienok to nėra.Tas 
pats yra ir su laukiniais žmonėmis, kurie monogamiš
kai gyvena.

Taipgi nurodoma, kad žmonės būriuose negali su
gyventi, pykstasi ir visuomet jieško progos, kad tik 
’•išsiskirti iš būrio ir atskirai apsigyventi, nepaisyda
mi kitų. Bet tyrinėjimai parodo, kad laukiniai žmo
nės kaip tik spiečiasi į grupes, gyvena gentkartėmis 
ir bendrai veikia. Išskyrimas laukinio žmogaus iš 
grupės arba gentkartės skaitosi didžiausia bausme.

- Skirstytis jie pradėjo jau augščiau pakilus kultūroj, 
kuomet jau gentkartės pradėjo skirstytis į luomas 
bei klesas. Paimkime pavyzdžius ir iš dabartinės 
gadynė civilizuotų žmonių gyvenimo: valstiečiai, 
tamsus darbininkai visuomet gyvena po kelias šeimy
nas ir tam panašiai; tuo tarpu miestelėnai, daugiau 
prasilavinę žmonės, elgiasi kaip tik atbulai: jie sten
giasi nusisamdyti atskirus kambarius ir juose gyven
ti. neįsileidžiant pašalinių bei kaimynų. Ir jeigu pasi
taiko, kad vienuose kambariuose gyvena po dvi šei
mynas, tai tik priversti didelio vargo.

Taipgi yra tvirtinama, kad pasauly vyrų ir 
moterų skaitlius yra lygus ir todėl, veikiausia, žmo
gus iš įgimties yra vienpatis, o ne daugpatis—“pati 
gamta jį sutvėrė vienpačiu.” Vienok abieju lyčių 
skaitlius ne pas visas tautas lygus. Pavyzdžiui, ke
liauninkas Cook 1774 metais Okeanijoj rado ant vie
nos salos, kur ant 700 vyrų, buvo tik 30 moterų, tuo 
tarpu Carolinos vakarinėse salose surasta ant 329 mo
terų viso 200 vyrų. Bet kad ir lygus lyčių skaitlius 
būtų, tai visgi tuomi negalima remtis, kad žmogus 
buvo vienpatis arba vienvyris, nes mes^gerai žinome, 
kad dešimts vyrų ir dešimts moterų galėjo bendrai 
gyventi ir visi išvien naudotis moterimis bei pačiomis

Dabar trumpai pažvelgkime į faktus, kurie liudi
ja, kad senovės žmonės* arba pražmonės buvo daug
pačiai, t. y. gyveno būriais, kaip gyvuliai. Pirmiau
sia mes neklysime pripažindami, kad žilos senovės 
žmonijos pratėviai buvo visuomeniškais gyvūnais, bei 
gyvuliais.

Tik vienas kalbos faktas aiškiai prirodo, kad se
novės žmonės gyveno bendrai—sociališkai. Juk kalba 
yra vartojama, kad vieni su kitais galėtų susikalbė
ti. Sociališkieji gyvuliai irgi vartoja kalbą, bet ji 
toli gražu nėra taip išlavinta, negali susilyginti su 
žilos senovės žmonių kalba, kokią mes tik galime pa
tirti.

Bet kadangi pra-žmonės tik per išlavinimą savo 
kalbos tapo žmonėmis, tai labai aišku, kad netik pri
mityviai žmonės, bet ir pra-žmonės . buvo bendrais su- 

4. tvėrimais ir bendrai turėjo gyventi. Jeigu pra-žmo-

i _
kalbos veik nei nereiktų arba galėtų apsieiti su' pora 
desėtkų žodžių bei ženklų.”

Ne vien tik kalba, bet ir kultūra galėjo užgimti 
vidury žmonių socialio gyvenimo. Juk kultūra yra 
ne kas kitas, kaip išreiškimas bendrumo protaujan
čių ir kalbančių sutvėrimų; žmonių gale’apsireiškia 
tuomet, kuomet jie susilieja į vieną bendrą kūną ir 
tuomet pagimdo ką nors prakilnesnio. Atskirose 
monogomiškose šeimynose, kur jaunuoliai, vos su
brendę, tuojau apleidžia senius ir pradeda, sau atski
rą šeimynišką gyvenimą vesti, kultūra nebūtų galė
jus ne tik plėtotis, bet ir užgimti, Dėl kultūros užgi
mimo ir plėtojimosi reikalinga buvo bendro ir neper
traukiamo darbo. Tik bendrai gyvenant ir veikiant, 
galima turėti patyrimą ir pradėti žengti kultūros laip
sniais.

Toliaus, žmogus turi įgimtą įprotį prie socialio 
(bendro) gyvenimo. Mes tą gerai galime patirti iš 
kūdikių ir laukinių žmonių gyvenimo. Visur lauki
niai žmonės vienos gentkartės gyvena bendrai, vienas 
už kitą užtaria, gelbsti pasitaikius kokiai nors nelai
mei ir pildo bendrus tradicijinius įstatymus bei įpro
čius. Kūdikiai taipgi bėga į būrius, sykiu žaidžia, 
dalinasi, maistu ir tt.

Remiantis visais viršnurodytais faktais, mes ga
lime drąsiai tvirtinti, kad žmonės paeina iš socialių, 
o anaiptol ne nuo vienpačiu, atskiromis šeimynomis 
gyvenančių, gyvūnų. .

Taipgi pilnai galime sakyti, kad žmogus iš įgim
ties yra ne vienpatis, bet daugpatis ir dar ekzogamiš- 
kas (prievarta imantis pačią iš svetimos gentkartės).

Kad žmogus iš įgimties daugpatis, aiškiai liudija 
primityvio žmogaus meilės psicholiogija. Kiekvie
nas gali aiškiai suprasti, kad negali turėti palinkimų 
bei patraukimų prie vienpatyštės tie, kurie nežino nei 
lytiškos meilės pavydumo, nei tikrų meilės jausmų, 
kurie nepaiso nekaltybės, neturi supratimo apie lytiš
ką gėdą ir net nepaiso, kas yra tikrasis kūdikių tė
vas. Ir visa lytiško gyvenimo istorija nevedusių jų, 
kėlimas orgijų, vieši lytiški susinešimai laike religiš
kų iškilmių ir visi kiti įpročiai, apie kuriuos mes jau 
ankščiau kalbėjome, verčia mus prieiti prie išvedimo, 
kad žmogus iš įgimties yra daugpatis ir ekzogamiš- 
kas ir kad linkimas prie vienpatystės yra kultūros 
vaisiai.

Nors mūsų išvedimas aiškus ir suprantamas, vie
nok atsiranda žmonių, kurie ir dabar tam pasiprieši
na. Neseniai tam pasipriešino žinomas mokslin
čius Wilhelmas Wundt. Jo nuomone, tik dabar tapo 
atrasti primityviai žmonės, kurie per kelis šimtus 
tūkstančių metų buvo atskirti nuo kultūriško pasau
lio, negalėjo su juomi susinešti ir todėl jie prisilaiko 
visų tų įpročių, kokius vartojo jų pratėviai. Prie 
tų žmonių priskaitoma Malackijos pussaulio gyvento- 

* jai, tūlos gentkartės Ceilono salų, negritosai, gyve
nanti ant Philippinų salų, centralinės Afrikos gyven
tojai, bušmenai ir kiti. Wundt sako, kad tos tautelės 
veik visiškai kultūroj nepakilusios. Jos, išskiriant 
lanką ir strėlą, net ir ginklus vartoja tokius, kokius 
jiems gamta gatavai pagamino. Tie žmonės tik tuo 
skiriasi nuo gyvulių, kad moka ugnį padaryti ir pas
kui ja naudotis. Toliaus Wundt sako, kad dabargi 
tie žmonės linkę prie vienpatystės, kas liudija, kad jų 
ir pratėviai buvo vienpačiai.

Bet jeigu mes prisižiūrėsime arčiau į dabartinius 
laukinius žmones, kuriuos Wundt priskaito neva prie 

' primityvių ir nei truputį kultūriškai nepakilusių, 
tuomet padarysime visiškai priešingą išvedimą.

Paimkime, kad ir ugnį. Visos laukinės tautos 
jau moka padaryti ugnį, ją palaikyti, žino, kad ant 
ugnies galima kepti; virti ir tt. Pavyzdžiui, semanga- 
nų gentkartė padaro ugnį betrinant du sauso medžio 
šmotu arba su pagelba tam tikrų pjūklų; pigmėjai, 
gyvenanti centralinėj Afrikoj, gauna ugnį begręžda- 
mi arba kirsdami medį; kitos tautos vartoja dar kito
kias priemones gavimui ugnies.

1 Ugnies gavimas bei išradimas tų būdų, yra 
vienas sunkiausių, kokį tik senovės žmogus galėjo su
tikti bežengdamas civilizacijos kelių, ir tvirtinti, kad 
žmogus, būdamas ant lygaus laipsnio su gyvuliu savo 
išsilavinime, galėjo išrasti būdus ugnies pagamini
mui ir žinojo, kaip ją vartoti, neišlaiko kritikos. Vi
sai kas kita vartojime ginklų: jeigu žmogus galėjo 
pagriebti kokį nors pagalį ir juomi užmušti savo prie
šą., tuomet jis nei negalvojo apie geresnius, parankes
nius ginklus. Tokiu būdu mes turime prieiti prie iš
vedimo, kad laukiniai žmonės išrado ugnį ne pradžioj 
bet pabaigoj žilosios senovės gadynėj ir jau tuomet 
jie buvo toli nužengę progreso keliu nuo gyvulių. .

• Paimkime kad ir tuos pačius ginklus. Tarpe pa
prastos lazdos ir akmenio, mes randame gana gudriai 
išgalvotus ginklus, būtent lanką ir strėlas. Lankas 
sulenktas, įtemptas kokiu nors raiščiu, strėlos galas 
užaštrintas ir dar užnuodytas. Argi galimas daik
tas, kad žmogus, stovėdamas kultūroj ant lygaus laip
snio su gyvuliu, galėtų sugalvoti tokius ginklus? Ma
tomai pirmiau jie vartojo paprastesnius ginklus ir 
tik laikui bėgant prįėjo .prie lankų ir strėlų.

Tik saulei užtekėjus kruvi
nas mušys apsistojo. Rau
donojo kryžiaus sanariai 
trusėi be pertraukos: vynio
jo, raišiojo, plovė žaizdas 
kareivių savųjų, taip ly
giai ir priešų — turkų. Ne
laimingi sužeistieji vaitojo, 
klykė, verkė, klejojo. Buvo 
ir tokių kurie išėję iš proto 
juokėsi, šaipėsi,kariškus įsa
kymus išdavinėjo, lyg ata
kuodami: “Alahai, Alahai! 
Didysis praneša mušk “ra
jas” savo milžinišku kardu
— taip šaukė sužeistas tur
kas.

Pailgas jo veidas skaus
mo perkreiptas. Akįs iš pik
tumo žibėjo, krūtinė it kal
vio dumplės kilnojosi, iš ku
rios sroveno kraujas.

— O mano dieve! —stebė
tinai sušuko jaunas gydyto
jas, praglėbęs nuo krutinės 
drapanas. Ant turko kruti
nės kabojo sidabrinis meda
lis ant auksinio retežėlio. 
Vienoj pusėj atspausta: 
’’Leitenantas Smith”, ant 
antros: 1876 metai.”

— Mano tėvo vardas! — 
sušuko gydytojas.

Ant širdies pasidarė leng
viau, smagiau. Jis manė, 
kad jo tėvas pudamas jau
nu, leitenantu, laisvanoriai 
įstojęs Turkijos armijon 
kariaut prieš rusus, kuomi 
nors užsitarnavo, šio turki
ško kareivio tėvui, broliui, 
arba vienam iš arti
miausių giminių. Žaizda rū
pestingai užrišęs, prisakė 
koatsargiausia prižiūrėt su
žeistąjį. Surašęs šį atsitiki
mą pasuntė tėvui, klausda
mas išrišimo.

Senis D. Smith’as per
skaitęs laišką, vos neapal
po. Prisiminė anie “aukso” 
laikai, anglų aficierių, ka
riavusių Turkijos kariume- 
nėn prieš rusus, Ne vienas 
paliko nelaimingųjų, ašarų 
ir skausmo.

Smithas tarnavo artileri
joj. Nemaža blėdį nešė jo 
užvestos kanuolės. Paša at
mokėjo jam visom privilėgi-. 
jom...

Mėnulio draugijos sesuo 
Aiša, vos 17 metų mergaitė 
trusė apie sužeistuosius. Ne 
tik patogumas, grožybė, 
saldi šypsą, arba gilus 
skausmingas atsidūsėjimas, 
rišant žaizdas savų, taip ru
sų kareivių, traūkte traukė 
kiekvieną prie jos. Mulų 
prakeikimai “netikrųjų” nei 
baši-buzukų neapykanta ne
turėjo įtekmės jos jaunon 
sielon. Jai buvo visi lygtis.

Patsai paša manė, karei 
pasibaigus šiokių ar tokiu 
būdu Aiša klius jo hareme.

Smithas ir turėjo vyriš
kus jausmus. Jam rodėsi, 
kad tik ir gimęs del Aišos, o 
Aiša del jo. Jiedu susipažino
— pamylėjo ant visados. 
Bet nevisada pabaiga pana
ši būna pradžiai..

Kuomet mūšiai, skerdy
nės siautė su visų pasiunti
mu Londone ir Paryžio 
“madamės” šilkais pasipuo
šė, Konstantinopoly, Adria- 
nopoly su iškilmėm lėbavo. 
Daug kartų — varant rusus 
belaisvius, sumuštus, api- 
plėšitus ir jos kartu su baši 
buzukais gėrėjosi, klykė iš 
džiaugsmo, rodos varytų 
prasižengėlius.

Tarp tų ponių radosi Smi- 
tho motina. Sūnui persta- 
čius savo busimą moterį, 
motina apalpo. “Negali, ne
gali!, šaukė.

I

Karė pasibaigė. Smithas 
grįžo tėvynėn. Aiša apgai
lestavo. Ji nesigailėjo sa
vęs, jai buvo gaila jo, kad 
jam bus sunku, nuobodu.

Bet jai, paliko dailią “ka
res” dovaną, tvirtą į tėvą 
panašų sūnų Jusipą ir sida
brinį medalį su auksiniu re
težėliu.

Sūnūs gavęs atsakymą ir 
nemažą skaičių pinigų, pa
darė kaip senas tėvas pri
sakė: Išgydęs Jusipą slap
tai praleido su pinigais į 
Turkiją, prisakydamas, kad 
karėn daugiau negrįžtų, .o 
kaip geriausia užlaikytų sa
vo seną motiną.

Kas žin, ar ji užsiganėdi
no tuomi?

tis. Stebuklai, kaip pranašą 
Jonošių galėjo nuryti, bet 
anais metais viskas buvo 
galima. . '

Deimantų yra visokiu 
spalvų: juodų, mėlynų, rau
donų, ružavų, žalių ir labai 
retais randami ir vien tie 
ant salos Borneo.

GALVINIAI POPIEROS 
TRUSTO KALTINAMI.
Septyni popieros trusto 

galviniai yra kaltinami kon
spiracijoj pakelti kainas.

žinutes.
Gilios senovės saldainiais 

buvo alyvos, pasaldinti 
paspraginti migdolai.

yraPas suaugusį žmogų 
28 svarai kraujo.,

♦ ♦♦♦♦

Pietinės Amerikos skruz
dėlės išsikasa trijų mylių 
tuneliu, kad apsilenkti u- 
pių.

Kada žilios senovės Grai
kijoje pora apsivesdavo, 
nuotakos motina turėdavo 
jiems užkurti pirmą laužą, 
atsinešus šventos ugnies iš 
savo laužo.

*****
Sausuose kraštuose, kur. 

niekad beveik nėra lietaus, 
medis neišpasakytai ilgai 
laiko. Egiptiečių kapuose 
rasta nesupuvę grabai ir 
medžio šmotai išgulėję že
mėje po kelis tūkstančius 
metu.

>AR TURI TĄ NAUJĄ* 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumą pa- 
klausk ty, kuriejau ją turi.'

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišky dalyky 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišky organy išsivyaty-^ 
mas, jy veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
ęijena; motinystė ir jos hygijena. 

aipgi aprašoma lytiškos ligos, aavi- 
žagystė ir daug kity įdomiy dalyky.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. a

KAINA TIK 50c.,
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainy knyga, kurioj ra
si daug tokiy dainy, kuriy niekur jau 
nerandama, Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai- 
ny. Tarp kity yra nemažai senoviškų, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio; meiliškos, 
juokingos, kaliniy, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

' KAINA 50c. ‘

*****
labai retai kada 
nors didesnio už

Didžuvę 
nuryja ką 
silkę, nors turi labai didelę 
galvą, — beveik ketvirtda- 
lis viso kūno, snukis nuo j 
penkiolikos iki 20 pėdų ilgio 
ir 8 pločio, bet į gerklę var
giai lystų gero vyro vkūmš-

AR VERTA BŪTI TEISINGU! . 
Visada yra žmoniy, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kok| 
iio gauna už tai atlyginimąir koks jy 
likimas, —parodo vieno tokio Žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas uz Teisybę

Teronimąs Savanorolla.
Kas nori Žinoti apie teisingo Žmo

gaus vargus senovėje Ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė bitinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus aiyskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS, t

6 Loring St.,
’t So. Boston, Mass.

AR NORI VALG YT GERĄ DUONĄ? J&Vft

GARSAS SU* KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i y milty. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
Jiams •»*♦*»*

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.*

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

kelią Amer. laikraščiams j Rusiją.
Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru

sijoj, padarykit jiem dovaną,

Užrašydami “Laisvę
Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 

žodžių.
“Laisves” prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui
f88 Roebling St., Brooklyn, N.Y
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— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose
— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
<1.15, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.

Ma*h«aa 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.
Yearly subscription rates: in U. S.

<1.50, to foreign countries $3.50
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RUSIJOS MOTERĮS LAU
KIA TEISIŲ.

Poni Carrie Chapman 
Catt, pirmininkė Amerikos 
Sufrage Association, gavo 
telegramą iš Petrogrado 
nuo daktarė Javein, kurioj 
pranešama, jog Rusijos 
moterys tikisi greitu laiku 
gauti pilnas teises.

O brangus troškimai, 
kam žūstat be laiko ?!

Kam širdį paliekat,
. tarp žemės kančių? 

Kam audros tos baisios, 
taip greit jus išvaiko, 

Ir džiaugsmą nutraukia 
nuo laimės minčių?...

Gyvenimo jūrės, 
beširdės, baisingas, 

Neleidžia laiveliui 
liuosybėn išplaukti.

Ir kovoj pailsęs
jis žūsta vargingas 

Palaimos žiedelių
netekęs sulaukti. T

Ir skaudu ir liūdna, 
o svietas beširdis:

Jis atneša laimę
Ir vėl ją naikina... ; 

Čia sieloj palaimos ?• 
stygų aidas girdis, 

Tai vėl baisus sapnas 
dvasią surakina.

Aš laimės vien troškau, 
nors klaidą regėjau, 

Bet prie jos aš siekiau, 
kad ja pasidžiaugt,

Vienok nedasiekęs
tik ašaras liejau,

• i

RHODE ISLAND VALS
TIJOJ.

Rhode Island valstija yra 
labai atžagareiviška. Legis- 
latura yra atžagareivių ran
kose. 0 betgi Rhode Island 
♦Senatas pripažino, kad tos 
valstijos moterys privalovalstijos moterys 
gauti balsavimo teises, ren
kant Amerikos prezidentą.

MOTERYS PANAIKINO 
115 SALIUNŲ.

Springfield, Ill. — Mote
rų balsai išvarė iš 
215 saliunų, esančių šiame 
mieste.

Springfield blaivininkai 
gavo 438 balsus daugiau, 
negu šlapieji.

biznio

POLICIJOS TEISĖJAI.
Kansas City. — Ponia R, 

Blaylock išrinkta šiame 
mieste policijos teisėja.

Ar priglaudžią ją, kuomet jos sūnus supū
sta kalėjime?

Motinos senatvė be prieglaudos lieka.
Kapitalistiškam surėdyme, taip baisiai 

kankinama motina: jos lūpos surakintos,— 
ji neturi tiesos išreikšti protestą kentėji
muose ir pajuokimuose. Vis dėl to, kad ji 
daug vargsta gimdydama ir auklėdama 
pasauliui naudingus žmones; vis dėl to, 
kad ji kenčia taip didžias motinos kančias!

Motinos! jums yra uždėta našta išau-'cijos Breškovskienę, sugrį- 
klėti žmoniją. Jūs auginate kūdikius dorus, žusią iš Sibiro, Petrograde 
kiltingus, bet šių dienų vergijos siaubu- pasitiko su didžiausiomis 
nas išplėšia iš jūs tą brangųjį turtą ir jūsų iškilmėmis. Prieš pribusiant 
motiniškas širdis prislegia vargo uola! traukiniui į Nikolajevską

Motinos! Jums reikia šviesos, jums stotį, didžiausia žmonių mi- 
reikia vienybės! . 'ma> su raudonomis Vėliavo-

Tie kilti sunai, jūsų išauklėti, nuvers mis, <

iš kančių išplaukt. \
Bet laimei atėjus, . 4 

išnyko troškimas,
Vėl naujos kankynės 

prislėgė mintis,
Nors pajiegos proto 

su jom veikias-imas.
Bet žūsta man džiaugsmo 

skaisčioji viltis.

Vienok aš kentėsiu, 
ir lauksiu sugrįžtant,

Tų gėlių, ką puošė ;
ateitį jaunutę,

Bet jei jas išvysiu 
galutinai vystant, —

Žinosiu, kad laimę 
neradau tylutę....

žemutis Svyruoklis.

MOTINA
(Iš anglų kalbos).

Pasaulyje yra daug džiaugsmo, daug 
brangybių ir vilties ateities dėlei, bet mo
tinai tas yra tik šaltu, pranykstančiu šešė
liu, prieš jos auklėjamą kūdikį, Pereikime 
visą pasaulį, visas šalis ■— visur atrasime 
motinas džiaugsmingas ir viltingas, tada 
— kada jos užsiėmusios auklėjimu kūdikių. 
Ar tai jos butų srovėje linksmybių, ar skę
stų skausmuose, varge, ar rūpestyje, yie- 
nok linksmai su pasišventimu trusa apie 
kūdikius.

Motina pilna meilės ir vilties; jos šir
dis plaukioja džiaugsmo bangose, kada ji 
glaudžia mažutį kūdikėlį prie savo motini
škos krutinės, ji padeda visas savo spėkas 
ir visą pasišventimą kūdikio auklėjimui 
mokinimui. Ne vieną naktį be miego per- 
rimoja prie lopšio, nutraukia nuo savęs 

(kąsnelį, alksta — nes jos meilė link kudi-
.'kio be rubečių. Užmiršta visą sunkumą 

gyvenimo, skausmus ir vargą glamonėda
ma brangų, mažutį, kūdikėlį.

Ji trošta, kad tas jos taip tobulai my
limas kūdikėlis butų jos, ant visados sura
min to j u ir turtu.

Už motinos pasišventimą, už jos rūpe
sčius, kūdikis turi pasilikti prie jos, ligi se
natvės— būt jos visados džiaugsmu!

Bet ar ta mylinti motina džiaugiasi 
tuom, kas jai yra brangiausiu? Ar ji turi

seniai senatvėje prieglaudą? Ar tas jos brangus 
apie 1 Susivieniji-j kūdikis pasiliekti jai visados — ligi senat- 

Tasai klausi- vės?...
Ne! Visai ne.
Šiandieninis kapitalistiškas surėdymas

pranešti

’ neapsakopiui labai išsiplati* 
Inusi ir kad slaptų paleist

■ 'vystės namų ten randa, 
daugiau, n'egu kur kitur.

Mūsų “moralistai”, išgir
dę, tokį pranešimą, baisiai?, 
nusigando. Ir kur čia žmo
gus nen isigąsi, kad ten, 
kur randasi visa grietena,. 
visi politikieriai, visi šalies

* i “moralistai’* 
vaites. Kada jos užbaigs sa-'—nepaprastai išsiplėtojus ir' 
vo mokslą, visas su varis į prostitucija. Ir štai valdžia . 
liogerius ir užlaikys, kaip visa gerkle sušuko, kad po- 
kad dabar kareivius užlai- ]icija, “apvalytų”miestą nuo.

KAIP PETROGRADE kų dirbimui. Kaip jau išsi-
PRIĖMĖ SENELĘ BRE- reiškė Anglijos žemdirbys-

ŠKOVSKIENĘ? jtės ministeris, ta armija bus
 ’mobilizuojama taip: visos 

jaunos moterįs ir merginos 
pirmiausia turės pramokti 
laukų darbo — visą kursą 
reikės išmokti į šešias sa- (valdytojai, visi

Močiutę Rusijos revoliu

ne ounai, judu io<»u«iieui, uuvcio nuo, dainuodama marsalie- ’ko: duos drabužius, valgi u' prOstitucijos. Suprantama, 
šią netikusią kapitalizmo tvarką, ir išva- tę, traukė'Petrogrado gat- ? P° šilingą į dieną 
duos iš siaubūno nasrų, — bet ir jus pa-jvėmis linkui stoties. Ka-p šilingas — lyginasi 24 
dėkite savo sunams. Stokite į kovotojų ei- dangi buvo didžiausia žmo- centams). 
les! Tada jūsų krūtinė džiaugsminga pa-'nių minia, todėl prie trauki- - 
sijus, tada nebekankins jus sunkus, širdį nio buvo leista tik seni Bre-’ 
veriantis likimas, kuomet motina taps ap-^kauskienės draugai, žyme- į’ visas puses, kur tik bus'
rūpinta visuomenės visukuom, kas tik snieji revoliucionieriai ir reikalaujama’ darbininkų J
reikalinga jai ir jos kūdikio užlaikymui., delegacija justicijos minis- 'Tuomet ūkininkai turės*

' ‘ ' terijos sykiu su su minis- joms mokėti tokia algą, ko-
Laisvės,. Teisybės ir, toriu Kerenskiu, taipgi de- kią paprastai mokėdavo pir-

- ■ legacijds nuo Jurjevo ir niian darbininkams.

Tada bus motina laiminga!
Tada plevesuos

Meilės vėliava pilnoj tikrenybėj.. legacijds nuo
Maskvos universitetų ir vi- 

Moterįs! Jums reikia šviesos ir vieny- dūrinių mokyklų.
bės! Nikolajęvskoj stoty yra

E. Cambridge, Mass.

Kada?
(Eilės prozoje).

; policija “griebėsi” už darbo,, 
pradėjo miestą valyti, bet;

| j veltui. Pirmiau slapti palei-
[ Prasidėjus laukų darbui, stuvysčių namai buvo iš- 
i jas siuntinės iš tų liogerių nftjtyti po visą Washingto- 

(ną, o dabar jie atsirado tam 
(tikrose miesto dalyse. Pa
leistuvystė ne tik nesimaži-- 
na, bet dar labiau 
si.

Ir nenuostabu, 
kio pragyvenimo 
mo ir prie mažo moterų ir- 
merginų uždarbio, prostitu
cija turi plėtotis. Darbinin
kė, uždirbdama penkis . ar 
šešis dolerius argi gali pa
gyventi, kuomet už bulvių 
svarą reikia mokėti \ 7 

i centus? O juk daugelis 
j terų su tokiu uždarbiu Ir 
i šeimynas privalo užlaikyti^ 
‘Ir ką jos turi daryti? Iš-i 
j dviejų vieną: badu mirti ar- 

Amerikos valdžia pavir-(b? griebtis prostitucijos ir 
' šutiniai7 labai prisilaiko mo- Ilintis nuo bado mirties.

Pasi
baigus laukų darbui, vėl jos 
grįžš j savo liogerius ir val
džia jas užlaikys.

Manoma, kad dėl apdir
bimo Anglijos laukų, reikės 
nemažiau, kaip 100,OCS 
terų. Mobilizuojant tą ar
miją ,bus imamos tik tos, 

ir

Prie to- • 
brangu-

L. Studentas. tajp vadinama imperatoriš
iką salė, kurioj pirmiau ca- 

.....  i ras pasitikdavo karūnuotas* 
iypatas, atvažiuojančias pas 
jį. Į tą salę paprastiems' 

žmonėms nevalia buvo eiti, . . ,
nes skaitėsi caro salė. Mini- Prie dai’bo

- - - - -- ; vi- gali dirbti,
siems sueiti į tą salę ir ten •

T_ _ \ J .. T . steris Kerenskis liepėKada ateis ta visų laukiamoji Laimė, *siems sueiti ; ta salę 
pahuksmmanti, nudžiuginanti vargdienių latlikti visas iškilmes pasii 
Širdis ir suteikianti jiems dal| savo prakil-'f;kimo ir nąsvęikinimo Bre- 
naus vardo, _ 'škovskienes. Tarpe kitų re-

J ada i ytmeciO auksinė aušra parodys ’voliUCionierių, figūravo Vė
savo linksmą ir malonų veidą iš po hori- .rOnika Žūsulevič, Veronika 
zonto apreikšdama ateinančią šviesią, link-‘pįgn'er Morozovas kuris 
smą ir laimingą dienelę? • ■ 'pirmiau išsėdėjo šlisselbur-'rališkumo ir nepaprastai

Kada Milda, ta meilės deivė priglaus g0 tvirtovė i 25 metus
nuskriaustuosius po savo sparnu ir pas-1 daugybė kitų.

TZ < t • • v < . v. TraukiniuiKada vargdieniai nazvolp's ir nazinRi . 1 . .. ...................prie stoties, minioj pasigir-
: “Mes norime ma

nyti senelę Breškovskienę!

NUSIGANDO

Mūsų moralistai, kurie se- -

kleis tarp jųjų meilės ir santykio vaisius? I
Kada vargdieniai pažvelgs ir pažinsi 

savo prispaudėjus, ir susipras, kad laikas ^'balsaD 
jiems būti žmonėmis, o ne vergais ir nusi- ‘ -
kratis nuo savęs tą jungą, kuris juos slegia, 74isk7t7musTstotį/a'pasi-... 
n; nutrauks retežius nuog savo rankų, ku-'tjktl!„ Bet tvarkos įžiurę- 
rie per amžius juos turėjo surakinę ? Į

Kada tos pūslėtos, galingos, pasaulio! 
tvėrėjos darbininkų-rankos išgis? 1

Kada nudžius našliu ir našlaičiu aša-i
• . -< . ♦ v . v . ’ v s. i ovucię pcuncitc luunivų auu-ros nuo jųjų skruostų ir užviešpataus hnk-.|met pastaroji iš6io iš 

fenu ir maloni šypsą jųjų veiduose? L- G
. v , , " . . I Llt/O. u i, Įicimuviuo m

Kada vyturiukas savo pavasario gies- ]in]<Smai ją pasveikino ir z:. 
melę įskilęs augstai džiugins - kiekvieno ’ 
prakaituojančio arto jaus širdį, apreikš- * 
damas linksmą vasarą? ’ • |

Kada lakštingelė, ta nakties giesminin-' 
kė, prikels vargdienius iš leturgo miego 
ir paskatins juos pažvelgti savo akimis į 
platų pasaulį, kurį jie pripildo visokiomis MOTERŲ ARMIJA LAU- 
gėrybėmis: iškasė auksą iš po gilumos,: pa
statė bokštus dangų remenčius, pripildė 
miestus visokiomis akis žavėjančiomis gro
žybėmis? Kada jie tą viską pamatę, neduos Anglijos valdžia nori mobi-

1 ■ • *1 • I • ’* IT * .a «

j tojai, bijodami, kad nepasi-
I darytų suirutė besiveržiant 
į stotį, minią nuramino ir ji 
senelę pamatė tuomet, kuo-

•r i “energiškai ’ kovoja su pro- cp Washingtone ir bijo pro-- 
iStitucija. Ypatingai ji sau- 'stitucijos plėtojimosi, lai 

besiartinant ^o™-Vienytų Vals^?1™^ PasWPina P^' 
tijų sostinę. Iki šiol valdžia!™11. bu?> t“. '
gyrėsi, kad Washingtonas ka<l moteris uždirbtų^ 

‘ moralybės žvilgsniu esąs i^iek’ k^ek reikalinga neba- 
švariaugias. Bet štai nese- daujant pragyventi, o jau. 
niai policija paskelbė, kad,tuomet gali žiūrėti, kad pro
Washingtone prostitucija 'stitucija nesiplėtotų.

ities. Ji, pamačius minią, 
ii' su 

visomis iškilmėmis apleido 
stotį.

Dabar, Breškovskienė jau 
turi 73 metus amžiaus.

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

KŲ DIRBIMUI.

Besiartinant pavasariui,

Pas lietuvį akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. a, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka Ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,Karapas u"ionBa"Wyn, N y.

PROGRESISTĖS ATSI
SVEIKINO SU V. KAP

SUKU.
Brooklyn, N. Y. 15 d. ba

landžio Moterų Prog. Susi
vienijimo pirmoji kuopa 
surengė atsisveikinimo va
karienę drg. V Kapsukui.

Vakarienėj dalyvavo a- 
pie 90 žmonių. Pirmininka
vo drg. Ona Budveičiutė.

Musų progresistės gal 
būti dėkingos drg. V. Kap
sukui. Faktiškai juk tai ji 
sai buvo užmanytojo ir 
faktinuoju redaktorium“Mo 
terų Balso”.

Dabar galima
gana įdomią istorijėlę apie 
tai, kokiu budu užgimė “Mo
terų Balsas”.

Progresistės jau 
galvojo r™* J “ 
mo organą, 
mas jau pradžioj 1916 m. 
buvo pakeltas. Tačiaus 
guma lyderių atrado, 
laikraštį steigti būtų 
peranksti.

Y apsukas pribuvo Ameri- rioj iščiulpia jo jaunas, dar nesuaugusias 
kon birželio mėn. Brookly- spėkas. Pastato, net ir į karės lauką, 
ne, pas J. Šukį,"" susirinko kur turi padėt gyvastį už godų kapitalą, 
draugų būrelis, tarpe kuriui Pažvelgkime. .
nebuvo nei vienos moters.' Ar priglaudžia kas tuomet motiną, 
Tenais tai faktiškai ir nu- kada jos sūnūs dirbtuvėje ar kasykloj nu
tarta leist "Moterų Balsą”.'stoja sveikatos?, Ar priglaudžia kas-motmą 
i-' į Ten Buvęs, sunui paguldžius galvą ant karės lauko?

dau-
kad.išplėšia tą motinai brangų kūdikį; Vos tik 
dar tas kūdikis pradeda užaugt, tuoj kapitali

stai jį išnaudoja: pastato į dirbtuvę, ku

naudotis kitiems savo darbo vaisiais, bei 
patįs pasinaudos jais?

Kada saulutė savo sidabriniais spindu
liais pažvelgs į vargdienio grįtelės langą 
ir apšvies jojo tamsią, lindėsiu pilną grin- 
telę?

Kada kraujais aplaistyta žemė iš
džius, ir išduos vaisius gyvybes savyje ir 
per amžius ji mum žaliuos?

Kada išnyks tos visos neteisybės pa
saulyj ir tie valdonai žmonijos didikai ne
besiurbs nekalto vargdienio kraujo?

Kada ateis ta Gamtos Dievaitė aprei
kšti žmonijos meilę, vienybę, lygybę, tei
sybę, ir nušhiostis ašaras nuog apsiniauku
siu vargdieniu veidu?

Kada?../

lizuoti moterų armiją lau-

J. J. W.
Rutland, Mass.

ŽMOGUI.
Ar pajiegsi amžinatvės plotį didžiąją 

aprėpt?
Ar pajiegsi nuo senatvės išsisukti, 

pasislėpt?...
Ar bent jurų huraganus tu galingas 

suvaldyt?
Ar bent saulės skaisčią šviesą 

tu galėtum užgesyt?
Ne?!

Tai ir ką-gi tu menkuti, tu šešėli,— 
ką gali tu padaryt?!..

■> IK

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖ AUGšTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie- 
taus apsiautajų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendroves nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų tautų savo praktišku 
išdirbiniu. Męs išdirbame del keleto didelių olsclių ir krautuvių, kurios orde- 
riuoja šimtais kotų, todėl mes ir perkame tūkstančiais jardų audimo ir ki
tos medegos, už kurią po daug pirkdami mes užmokame pigiau, taigi už 
pigiau ir parduodame, ši bendrovė turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
lionijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARUNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant serus. Šero 
kaina $10.00. Su

S. A. MILČIUS, 164 Summer st.
VIETINIAI MUSŲ AGENTAI

S šukaitis, 805 Bank Str. Waterbury, Conn.
I P. Rasinskis, 143 Moultrie st. .Pittsburgh, Pa. 
J P. Stanley, 115 We^l st. Rochgfter, N. Y. 
V Vashnes, 332 W. Raspbery avellhenandoah, Pa, 
A A, Rėklaitis, 391 Wayne st. Jersey City, N. J. 
C. Shates, 222 N. Darien st. Philadelphia, Pa. 
A. Kairys, 8181 Emerald ave. Chicago, Ill. 
J Mazuronis, 74 Spring st. New Britain, Conn.

visokiais reikalais kreipkitės pas: 
Brockton, Mass.

ĮVAIRIUOSE MIESTUOSE:
J C. Machiukas, 3310 S. Halsted st. Chicago, III. 
V.Štuikevičia,806 W. Lombard st. Baltimore„Md. 
J .A. Samulaitis, 61 N. Main st. Pittston, Pa. 
J A Stoškus, 1133 McMahan ave. Monessen, Pa. 
P. Berukštis, 845 Garrison st. Bethlehem, Pa. 
A. Vituris, 223 S. Maple st, Easton, Pa.
V. žemaitis, 804 E. Centre pt. Mahanoy City, Pa. 
K. Žėkus, 3348 Ajax st., Pittsburgh, Pa.

D Lekavičia, P. O. Box 738, Courtney, Pa. Keliaujantis Agentas.

»■»■»»■» w—



' V KORESPONDENCIJOS ’V
tys svetainę, tai iš 
narių išplėš tikėjimą

pažymėti, r

758 YPATOS, KURIE PABeGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENES. {

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 <L
i nariai susirinkimuose dar | aukas ir tt. Vietos žmonės išvien rengs apvaikščiojimą sausio, iyi7 m. ant laivo 'New Amsterdam" per vi- 
j poteriauja, todėl ir bijo, kad aiškiai suprato, kad tautie-11-mos Gegužės. Jeigu kai - siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za

te
sė
jau 

New 
bus

čiams ir klerikalam nerupi bėtojų iš kitur negaus, tai ro.
APLA. 1 kuopai nerūpi ‘sušelpimas nukentėjusių žada surengti kokią paskai-^ Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 

’ 1 r 1 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 mindytu adresu:

1 : ĮKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

u—..—n—n—a lįų poterių neišplėštų.
Jam bekalbant publika žio-• --------  - —i— ? . - ..
vauja ir rengiasi miegot, .tikėjimas plėšti ir visiškai nuo kares, bet rupi siuntine tą ir kitokių paniaiginimų.
Kas sera’a neminės liea tai neapeina ar kas poteriauja‘jimas savo atstovų po Euro-| Liet. Daib. Busiselpimo 
geriausia pasikviest Martų.įar nepoteriaųja, bet ji no->ą. Kalbėtojas publiką pil-dr-ja rengia prakalbas ant 

Auku taut fondui surin-'^jo bendromis jiegomis pa- nai užganėdino. Aukų su-.29 balandžio., Kalbetojum 
ko $10 00 statyti svetainę, kad paskui rinkta LŠF. $33.00 ir Žibu-(kviečia S. Michelsoną . is

Susišelpimo

Per socialistų surengia- galima būtų pasekmingiau rėliui $5.00.
mas prakalbas visuomet bū-.darbuotis tarpe vietos lietu- Aukuotojų pavardės bus 

......................  Bet kliubiečiai, ypač vėliaus pagarsintos.
20 d. kovo vietos Socialist

So. Bostono.
Binghamtonietis.

NASHUA, N. H.
Na ,tai Nashuaiečiai 

gul atsigeria, nes nuo 
kančių metų Nashua 
bus “sausa”. Visa 
Hempshire valstija 
sausa.

Mūsų saliuninkams pusė
tinas striokas.Lietuviškų sa___ o___________
liuninkų turim 5 ir 2 olseliu, (kurie žada po karei grįžti bes, bėga nuo bendro darbo Party kuopos surengė pra- 
o išviso Nashua saliunų bus “ ‘ 
virš 50.

Visi lietuviški i 
daro labai gerą biznį. Tūli 
jau turi net automobilius.

Lietuvių Soc.

na daugiau žmonių. Martus 
suorganizavo audėjų būrelį, JU lyderiai, bijosi tos vieny-

Lietuvon. (ir atkalbinėja kitus
Vietos soc. kuopelė kas,na™8, ' -

saliūnai. savaitė ką nors parengia. Geistina būtų, kad kliubo Drg. M Londoną 
nv-ii is kaib£j0 prūsėj. (nariai rimčiau pažvelgtų į pasitiko triukšmingu delnų
ka. 21 d. balandžio bus 

| kuopos balius, 6 gegužio 
Lietuvių Soc. Sąjungos (k^bės S. Michelsonas. Pas- 

kuopelė (Nr. 192) auga ir kui seks visa eilė paskaitų, 
auga. Jau turi 17 narių, jų 
tarpe 2 merginos. Daugelis

MILWAUKE, WIS.
y ' ‘

12 d. balandžio buvo pra
kalbos Socialist Party lietu
vių skyriaus. Kalbėjo drg. 
J. Stilsonas iš Philadelphia, 
Pa. Jis kalbėjo temoje: “Ka
pitalizmo įtekmė visuome- 

Jis Plačiai ir nuodug- 
’ niai prirodinėjo, kaip kapi- 

kapitalistams ir visokiais' “doja darbinin- 
būdais mulkina darbininkus. ^aipgI sav.°. k? b°J -pa' 

- - - i liete daug svarbių klausimų
džia neva darbininkų būvio 8pi.e ^andieninę tvarką ir 

. . T • laisvos sahes.” Tik labai

savo f kalbas ir užkvietė kalbėto- 
ijais M. Londoną ir kitus. 

, publika

savo lyderių visą veikimą ir plojimu. Londonas labai ai- 
visą jų politiką. iškiai ir gyvai nupiešė Ame-

Beviltis.’rikos valdininkų darbus, 
 (kaip jie tarnauja stambiems

i LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
į PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS 
{ Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo
* audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia Šaltį, 
| ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka- 
| pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti i mirštančius savo brolius. 
’ Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės) siųskite jiems 
į greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius 
{ amerikiečius.
į - Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa- 
| prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui į ke
ti lėtą, dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
j doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.
5 Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at- 
£ sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai j musų 
Į banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu
* prisiųskite į BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

•
| Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:

Vardas ir pavardė siuntėjo .....................'...........................
Teisingas adresas siuntėjo .....................................................
Kiek rublių siunčiate ................. Kiek dolerių ...........
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ..........................
Kaimas ...................................................................................
Gminas arba volostis................................................................
Paskutinis pačtas arba miestas .............................................
Pavietas, (Ujezd) .....................................................................
Gubernija, Rėdyba ...................................................................

Diena..........................  Parašas siuntėjo............... . . ................

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

S. OMAHA, NEB.

4 d. balandžio’buvo pra-* 
131 kuopos. į

Kalbėjo J Stasiulevičius; (Pagerinimui, tai tuojaus 
Žmonių susirinko nemažai. | skubinasi, kitą išleisti ir juo-

bininkų vargus ir nurodinė-. l^ipg* nurodė, kaip Euro- 
jo, kaip galima pagerinti Pos valstybės, neva 
savo būvį. Nors prakalbos dengdamos tėvynės

Laikraščių čia daugiausia 
iV»zG»-»r» <<TZ~1 ~’--J „ čiT

svės". “Keleivio” pareina į
60 ekz., o “Laisvės” į 50.

Vietos klerikalai " nieko

draugų dar žada prisirašyt Pa]‘eįnau “Keleivio” ir “Lai-
prie kuopos.

Rašykitės draugai, kad 
nebūtų pervėlu. Ir platinki
te socialistų spaudą.

*****
Lietuvių Darbininkų Li

ter. Draugijos 42 kuopa 
ga, kaip ant mielių, 
turi 42 nariu- o bus 
giau. Visi draugai laukia 
knygos War what for; Ypač 
pradėjo draugijai sekties po 
drg. M. Duseikos prakalbų.

(kalbos LSS.
Jeigu vieną įstatymą išlei-

gaila, kad mažai atsilankė 
i žmonių: priežastis neatsi
lankymo — paprastas vaka
ras ir daugelis darbininkų 
dirba naktimis.

Aukų Sąjungos namui su
rinkta $7.80.

Geistina būtų, kad ir tan- 
įkiau būtų rengiamos pra- 

_*].■> . . . , .v (kalbos ir kviečiami tokiena. publikomis, tai dar nereis- ;kalbgtojai) tuomet gal nebū. 
. ’.tu vietos kalbėtojams ne- Tik tu n-1 v u i •_ , . . . praustaburniams, kurie sa-d?rb’mnkai jausis lai-,^ vadina «.do^s mokyto.

5 d. balandžio buvo drau- dingais, kuomet įvyks so-j^n.
?|vinėti svaiginančius gėry- giškas pasikalbėjimas, ku- cianzmo tvarka. 
sl---- , Dalykas buvo taip:‘riame tapo sustiprinta LSS.

.apie 7 vai. vakare policija 1131 kuopa. Mat, pastaroji 
Aukų|apsį0j0 kpufoo duris ir pra- jau per du metu buvo visiš- 
Gera 1 . -

pasižymėjo, kalbėtojas drg. J.'^dasi“ kliuK 
M- Akelaitis.

Tas gerai, kad

neveikia. Buvo sutverę vy- Kalbėtojas aiškino apie dar- mi užkerta kelią pirmajam.
čių kuopą, bet jau iširo.

Reporteris
au- 
Jau 

dau-

prasi- 
meile

N. S. PITTSBURGH, PA. tęsėsi iki 1 vai. nakties, bet/ūdo niekuo nekaltus žmo- 
' ■ • X ■ a * ■> - * - - *VX XX XX X X/X 4-4- A X>-» 4- Isųsirinkusieji labai ramiai Ve.s .^a^? pasakė, i

užsilaikė ir atydžiai klausė-(-ie^u v^sas pasaulis nuvers’Suareštavo 53 lietuviui. _ ..........
25 d. kovo tapo suarestuo'si. Pabaigus kalbėti, buvo 'nuo .s°stų carus ir taps re-' 

ta 53 žmonės Lietuvos/Sūnų'renkamos aukos LSS. na- pykllVnyr‘1*° 1
Kliube už pardavinėjimą'mui; susirinko $22. Paskui ,^a\ ^ad darbininkų^.klesos 
svaiginančių gėrymų. Mat, (kalbėtojas atsakinėjo į klau būvis pasigerins.
Šioj Valstijoj teisėmis UŽ- SimUS. dnrhimnkfii

1 d. balandžio vietos kuo-,^raugįa uedėliomis parda- 
pa susidėjo su prancūzais’ 
socialistais ir parengė prieš Įmus. 
kj*Pę protesto prakalbas,ku- !anįe 
rios labai nusisekė, 
surinkta virš $6.00.

šioj valstijoj teisėmis

J. Bieliauskas. S. A. D—tis.

2)
3)

2)
3)

-LAWRENCE, MASS.
11 nešė, kad visi žmonės, kurie .kai apmirusi Po šių prakal- Aukoq stre"ndĮrfį vadams.
• LlGikck . zjvnariinri nn ir nrjnio’ickn nncilrn hmi_ I , c . . .

B)
6)MONTELLO, MASS.

Sandoyietis gavo kiką.
Tulas/sandorietis S., ne

mokėdamas skaityti ir ra
šyti, negalėjo per laikraš-

s, areštuoti, bii ir draugiško pasikalbėji-1.
Nekurie “gudruoliai“ metė-^no sustiprėjo ir7dabar. jau - - 

musų ^i į “klazėtą” ir per langą turi 22 nariu. ........ ....... .
‘ ' I Reikia tikėti, kad dabar įC F'^Matulaičio/ čius šmeižti socialistų, kaip

pie 25 spėjo išsigelbėti, bet kuopa puikiai gyvuos ir 'surinko Everetto streikie- n'"n° +"1i
....................... - • energingai darbuosis ♦ irh} vadamg $4 08 AukoioĮ 

U. žolele. §iog ypaįos. A Keršulis ir.
;J. šarmavičius —no 50 c.; 
,O Žilinskiutė, E. Vaidiliutė, 
P Pūras, J. Kuršas, E. Mic- 
kuniutė, K. Mažeikis — po i

draugai pradėjo , veikt iš- . . j sti;-tokiu būdu a-| 
vien su prancūzais sociahs- o„51-n ;šaiwlhėti. bet 
taisjrancuzų Nashua yra.;., polici-a t tebg. 
13,000, o socialistų tarpe;. . ^irtokeli K)iube

nCdatUg’ ■ ado dar 53 ypatas ir visas
10. Mat, Nashua francuzai- w į ;olicijos nuova. 
daugiausia paeina is Kana-!d 8praslhįkus porai valan. 
dos, o Kanados fiancuzai , . gabma buvo juos iš
savo daugumoje atžagarei-' J - ............ —r-
vitk-L t '(kaucijos už kiekvieną"; už Kad patriotai darė didžiau-

Liet. Soc. Sąjungos kuo-' - ... ............. - -

VALPARAISO, IND.
4 d. balandžio čia* buvo

kuopos komisi
ja darbuojasi dėlei streikie-i 
rių naudos. 18 d. kovo, per-

kad juos šmeižia tūli vietos 
sandoriečiai, bet norėdamas 
nuo šmeižikų neatsjliekti, 
pradėjo pakampėmis viso
kias nesąmones pasakoti.

i ten -išimti, užstatant po $15 patriotiška demonstracija. 25 vįg0 gu smulkiomig 
: X •• NZ 1 • 1   _ _ — . « x r « 1/ XX Z* J XX T'TII T* XX X f J XX X 1 /X zl 1 x J rT • XX XX '

Liet. boc. sąjungos kuo- gasnadorių ir pirmi- si triukšmą, norėdami pri-’i ’ ± .
pai reikėtų kuotankiausia n|n^a reLkej0 užstatyti kau- J duoti parodai didesnę svar-' . lsieJ}ls nukuotojnms ta- 
veikti išvien su francuzais. cijospo §105, bet pastarųjų ,bą, nieko nėra nuostabaus, ,rianl® acnL

Ypač reikėtų rengt bend- n?ekaį neišgmė\. jie pra bet labai nuostabu, kad toj P 
įas piakalbas ant gatves. buvo §a]tojoj teismo.Ant parodoj dalyvavo ir keli lie- ’ Muste,kis, * 4 A * *1 w a J • • 1 • 1 • " - ■ 1 " ■» ■rytojaus 51 žmogus užsimo- į tuviai, kurie save vadina 

’ - • “ ’ • neva socialistais.
Antanas iš Naudžių.

i BOS AK STATE BANK|
S SCRAINTOIN, PA.

Lietuvių skyrius,

(Pagalios priėjo prie to, kad ir jeigu atsiranda toks ko- ir todėl negalėjo tą streiką 
(Tautiško Namo administra- 'respondentas, kuris, parašo'sulaužyti. Apie 1,000 išėjo į 
j ei ją, kuri susideda iš didžiu- neteisybę, tuomet redakci- streiką pradžioje 1914 me
mos socialistų, apvagino, i jos patalpina ir atšaukimus .tų, o LSS. Arg. susitvėrę 
Administracijai nusibodo j bei pasiaiškinimus. Visiškai'pabaigoj 1914 m. Pagalios, 
klausyti tu jo paiku paska- kitaip elgiasi “Vienybė Lie-'ten streikavo apie 1,000 
lų, todėl nutarė pareikalau- tuvninkų” — jai teisybė ne- darbininkų, o Quilme dabar 
11, 1—d jL ar 'tinka, o melus ir šmeižtus (randasi tik 5 socialistai. To-
ištikro Tautiško Namo Ad-'mielai talpina. Kada ’’Vien, kiu būdu jeigu jie ir visi bū- 
ministracijoj randasi va-[Liet.” buvo aprašyta LSS. tų streiklaužiavę, tai visgi 
gių. Kadangi jis to negalėjo'Arg. su p. P. Mačiu disku-,negalėję būtų streiko sulau- 
prirodyti, tai 4 d. balandžio,'sijos ir nežmoniškai tapo.žyti, kaip kad ”V. Liet”

Buvo ir daugiau 
kime, tapo tas ponas praša- 'rašiau kaip tikrai viskas bu-(prirašyta visokių nesąmo- 
................ •- vo ir pasiunčiau “Vien. Lie- nių ir viskas “paremta” ne- 

tuvninkų” Bet štai gaunu’va liudininkais, bet apie tai 
per laikraštį atsakymą, kad neverta nei minėti.

ti, kad jis prirodytų, ar

BINGHAMTON, N. Y.Nashuaiečiai- jau pradėjo 
rinkt aukų revoliucijos rei
kalams. Pas drg. Pušinį ant užsimokėjo 
rankų jau yra $28.40. Dau- $ioo. Tokiu būdu viso už
ginusia surinkta per L. mokėta $455. 
Pruseikos prakalbas, nes—> 
$15.00. “ ‘ ■
butų'buvę daugiau aukų su
rinkta, bet tūlas ex-socialis- 
tas sukėlė lermą. Mat, to 
žmogiuko nuomone aukų re-' 
voliucijai nereikia rinkt. 
Kalbėtojas paklausė publi
kos ar reikia rinkt aukų. 
Veik visi pakėlė rankas, 
kad reikia.

. Kuomet paklausė, kas» 
tam priešingas — t______
nepakėlė rankų. Net tas ex-' , ■ . --
socialistas neišdrįso pakelt^1!? bus- Gal dabar kliubo sišką dainelę. , r__  uuvu nuuauc>vao K
prieš. Tačiaus nei jis nei,nal'ial supras, kad nedėho- | Tik nesmagu, kad rengė- dainavo porą dainų, porą Rug revoliuci- liavima ir praslinkus
jo keli burdingieriai niekoimis. .nevalia pardavinėti jai suvė”no užkvietimus ki- sykių paskambino.mandoli-, pai.gmimui; 5 d. balan-'antru metu prisirašė

Nashua nuo laiko didžių-i8}0^ tūli kliubo lyderiai tvir-(tą pačią dien t .
jų streikų dikčiai sumažė- ^n}0, Kad gahma ir nedėho-ir Wate”bury draugai buvo Tai ir viskas, 
jo lietuvių.Seniau buvo apie .in^s bizniauti , . o nariai surengę vakarus ir _ „ , 
1500, o dabar bus tik koks^a^i šventai tikėjo, sis atsi- pribūti Į cią. .Abelnai vaka-,pavyko. 
1000. Nuo to pusėtinai nu- tikimas bus gera lekcija. | 
kenčia pašelpinės draugijos. v^vio, pu siu,----------- ------------------------------------- -------------

Petrinės draugijos narių .atsitikimo kliubo nariai užganėdinti. į ..
gana daug sumažėjo. Ka- 'sveikiau pradės protauti. A. | 27 d. kovo buvo prakal-jono su prelekcija apie svei- 
zimierinė laikosi geriau. JiiPLA. 1 kuopa buvo užkvie-i^os ALS. draugystės. Buvo (katą ir pasiuntė pa vie i-

.................. .'kviesta kalbėti Bulotai ir mus Scrantono, Pittstono ir
Žemaitė, bet pastaroji dėl, Wilkes, B ar re kuopoms, kad

rengiasi tūlų priežasčių negalėjo pri-; jos prisidėtų prie surengi-
Per pirmas pra- prie. statymo. Ir štai susi-1 būti. A Bulota kalbėjo apie mo. maršruto Dr. Matulai— 
o 50 žmonių, o,rinkime daugelis narių ėmė! Lietuvos laisvę ir nurodė, .oiui. . ■ . .

-- kaip tautiečiai ir klerikalai I - Dėl parėmimo Naujosios

kėjo po jj>5 bausmės, o pir
mininkas ir gaspadorius 

bausmės, po
Vietos lietuviai Rusijos' P^irocJyti, tai 4 d. balandžio, sijos ir nežmoniškai tapo (žyti, kai 

revoliuciją vis remia? Aukos N. draugystės susirin-|aPŠmeižti socialistai, aš pa-j tvirtino.

24 d. kovo buvo draugiš- Pos koncerte, Šv. Juozapo 
ka vakarienė LSS. 186 ir dr-tės susirinkime, ^SS.

baksu alaus ir, rodos, galio-"susivienijimo 15 Tuopų, ^arb. Susišelpimo dr-jos
nas degtinės. Kadangi sy- įmonių susirinko apie 70. * įsusirinkme. Pastarosios 3 
kiu vežė ir žmones, tai rei-Mparį juokažaisliu, progra- organizncijos ir iš savo iždų 
kėjo net septynių vežimų. >mas su^jdėjo "iš deklamaci- iaukavo P° $10.00. Viso jau 
Dar pi™^ sykjpietos^lietn-1 monologų, dainelių

i kitokių pamarginimų. Ypa
tingai pasižymėjo ]

Policijos nuovadan buvo

ANSONIA, CONN. jau rinkta: LMPSA. kuo-

Per tas nrakalbas Ka vaKariene LbS. 18b ir ouonummiv,
‘ daugiau auku su- nuvežtas kliubo carteris, du .Lietuvių Moterų Progresy- kuopos susirinkime ir Liet.

lintas iš draugystės.
Vadinasi, draugystė apsi

valė nuo vieno šmeižiko. i--- --------- t ------ v — .----------------------
Montelietis. mano paaiškinimas netilp- Į Reikia pažymėti, kad dis-

svarbiausiusiąs, nes,girdi, į laikraštį ne kusijų buvo 
tinkąs. Vadinasi, teisybė ne- klausimu tautininkų užme- 
tinka, reikia tokių žinių, (timas, būk socialistai išvi- 

; kurios nieko bendro neturi pioję iš p-lės A Stanaitis pi- 
!su teisybe ir šmeižia socialis nigus. Diskusijose paaiškė
tus. .

’’Vien.” Liet.” buvo paša- pinigus pasidėjo pas tūlą 
ba-iJ0S į,evoliucij°s> nes supran-pyta, kad socialistai sėdėjo'moterį Stančikienę; vėliaus 

|ta, jos naudą. 26 d. kovo kalėjime už girtuoklystę.'Stančikienė pranešė, kad 
i buvo susirinkimas “Vieny- (Diskusijose gi paaiškėjo,'nuo jos tuos pinigus pavogė, 
įbes” draugystės ir pastaro- kad tūlas žmogelis kadaise (Vadinasi, socialistai nieko 
Iji nutarė iš savo iždo paau-puvo nubaustas už girtuok- bendro su tais pinigais ne- 

. *■ * , pUS_ turėjo. Tose diskusijose pa-
Ti- *; • j. i . . j-* nvnhnci-rn ir ninmi naq-Nus p^^Liniuui. u u. ucucm- antrų metų pnsirasė prie ;ti p-lė A Stanaitė paaiškino,Ik! tų miestų draugams ir todėl ų 01^he^a HAP1^tkiutė.!buvo susirinkimas Pi-.LSS. Argentinoj. Vadinasi, kaip ištikro su tais pinigais 
ur-(tą pačią (..ieną Bndgeporte _ P- prnPTamaskliubo, kuriame tapo už pirmąjį jo prasikaltimą, (buvo, bet jai bekalbant, tau- 

'gal "r-° 'ncr t~aFbainoŠtai atarta paskirti iš iždo $25 “Vien. Liet.'” šmeižia -visus tininkai švilpė, “ “ 
i negalėjo ,1 P “aHug rjKht. | Ru<sij°s revoliucijos paremi- socialistus ir sako, kad jiejstaugė, nenorėdami 

iras labai puikiai pavyko ir bus keliatas dolerių pelno. nlai* 
susirinkusieji pilnai likosi LSS. kuopą nutarė kvies- ‘V“4 VnrMv kitos drau-1 ti Dr. F. Matulaitį iš Bos- geistina, kad i kitos diau-| 

I. i x •• ____ • nATafSc n nnspktn. i

MONTELLO, MASS.
Geras pavyzdis.

“Vienybės“ draugystė
“Piliečių” kliūbas rūpinasi 

choraCtalandžio 'išėmimu dabartinės Rusi- 
____________    — . — ..  ______ _ # i’mm! 11 i virio ovivii^ovi 

užmokėjo skaitė referatą “Kokiais ke- U d. turėjo koncertą ir

| Apart juokažaisliu, progra-.01^311^0^*08 *8 savo iždų

pasiųsta 86 - dol. su virš. 
Bravo už tai! O juk tai dair

p-K O. nepaskutinės aukos 
Aušros < ’

viai taip puikiai buvo ve
žiojami..

LS. kliubas nusamdė, ad- Klįmiutė iš New Yorko: ji 
vokatą, kuriam ■ ‘ ________ *_.„c

tai nieks .$100, bet kol kas dar čarte- bais turi eiti mūsų jaunuo-J^b Koncertas pradėtas 
Irio atgal negavo ir nežinia'menė”,'taipgi sudainavo ru-,^auS’ vėliaus negu pagar-’ 

1 -sintame laike. Choras su-|
prieš. Tačiaus nei jis neLnariai supras, kad nedėlio-J Tik nesmagu, kad rengė- dainavo porą^dainų

jo, kad p-lė A Stanaiti savo

neaukavo. (Svaiginančių gėrymų.

Reikia tikėtis, kad po šio'susirinkusieji pilnai likosi 
kliubo nariai užganėdinti.

turi apie 400 narių ir virš.tus kliubą suvienytomis jie-
$10.000. .. I gomis statyti svetainę, nes

' Čia lankėsi tautininkas kuopa ir kliubas f 
Martus.
kalbas buvo 50 žmonių

” šmeižia-visus t tininkai švilpė, trypė ii
- ” duoti

sėdėjo kalėjime už giriuok-paaiškinti tikro dalykų sto-
Labai geras pavyzdis, tik lystę. Kur čia liogiškumas? jvio. Vienok ”V. Liet” buvo 
. .. , . i | Toliaus “Vien. Lietuvnin- 'socialistai šmeižiami, kad

gystės jį pasektų. ikų” buvo pasakyta, kad so- ‘jie pavogė Stanaitei pini-
A. Liutkus.’cialistai esą streiklaužiai, gus.

Quilme sulaužę streiką, ir 
kad laike diskusijų tas bu- mų ”V. Lietuvininkų _
vę prirodyta J. Vinkšnai- (talpino ir davė atsakymą, 
čio. šis užmetimas buvo pa- jkad tokie paaiškinimai |

Iš ARGENTINOS PA
DANGĖS.

Ir štai visų tų paaiškini-
į” ne-

Tik melai ir šmeižtai tin-’darytas daugiau, negu juo- laikraštį netinka.
ka. Didžiuma laikraščių rei-Ringas, nes kuomet Quilmeper antras apie 25, Tas aiš- šaukti, kad nereikia vienv- kaiP tautiečiai ir klerikalai -Del parėmimo naujosios C ‘j ‘kiai parodo^kad žmonės » tis, nes APLA. kuopa b^e- būbnija apie tą laisvę giedo- Gadynės” kuopa ^ba- kalauja kad koresporgen- |buvo streiką^ dai- nebuvo sielgimas? 

nelaukia, viška ir kada sykiu pasta- darni tautišką-himną. Bu-.^ių ant gegužes 5 d. Visas | tai visuomet i ašy tų teisybę (susitverus LSS. ArgentinojMartaus nieko

Ar nepuikus ”V. L.” pa-

T. Žebrauskas.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
I^^^I^ I ‘I* . AMERIKOJE 1886 METAIS

KONCERTAS. mes. O ką žmogus gali ži- 
pioti, nors tas cicilikėlis ir 

Kas sako, kad cicilikai sakė, kad galima apsieiti be 
žmonių neapgaudinėja, tai pagromo, bet dabar gali 
tas tikrai galvos ant pečių kliūti ir man.
neturi, o jeigu ir turi, tuo-’ Atsidaviau ant. dievo va- 
met vietoj smegenų, randasi lios, susitraukiau ir laukiu, 
bulvinė košė. Cicilikai netik kas čia dabar bus. Pirmiau- 
žmones apgaudinėja, bet šia pasirodo būrys vaikinų 
dar.ir mulkina, kaip tik iš-^r merginų, sustoja ir pra
mano. Vienok aš nesistebiu deda dainuoti. Padainavo, 
iš cicilikų, nes jie iš to mul-'padainavo‘ir nuėjo už pa- 
kinimo ir apgaudinėjimo klodės. Paskui išėjo du 
sau biznį daro. Tik man la-Įsu smuikomis, pačirškino, 
bai nuostabu, kad atsiran- ■ pačirškino ir tie nuėjo. Išė
da mulkių, kurie eina į cici-’jo vienas vyras ir pradėjo 
likų parengtus vakarus ir dainuoti, jam užbaigus, pa- 
nesupranta tų apgavysčių, si rodė mergina ir ta dai-

Sykį ir aš buvau nuėjęs, 'i ny1(\)a- 
bet daugiau nevei man eiti į 
ir pakol gyvas būsiu, 
manęs jau neapgaus, 
mą sykį buvo taip: gaunu 
popierą, kurioje parašyta, 
kad cicilikai rengia 
sykiu su koncertu.
— paparstas dalykas, 
koncerto savo amžy 
nebuvau matęs.
monkę, verbliudą, levą, tig
rą ir daugelį kitų žvėrių, 
todėl panorėjau pamatyti ir,

• koncertą. Sakau sau, jeigu 
ir praspendysiu pusdoleri-

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................ $52-813

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

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
D nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš
kus ir kulturiškus reikalus.
ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 

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

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

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

MES PERKAM!
m iiuriim nr ma imumiw w/awewi iMJFiMMWMniBMviWBWiB 
iiniarmiim m h-ibi irMiram^inriw m ■wrMarrhnmw ■■

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 perkalbėtojus viso
kiose reikaluose.

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

M. Ballas ir I. Baslį
119 Grand Street, Brooklyn.

k -------------------------------

JOHNKITLBOK '
CAFE

DldiHi hotelii, t era vieta p«- 
kelelvlnglemi, kambar’ I įtai
syti pagal nuają madą, br viii 
busit užganėdinti.

JOHN KULhuk Saviaiaksi
281 Wythe Ave., Cor. Ba. 1 oi, 

BROOKLYN, N. Y.,
Tel. 279 Greenpolnt, \

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVI1KA

GERIAUSIAS DIDŽIA ŪMA* { 
IB SVARIAUSIAS 8AU£- £

NAS VISAM 80. T 
BOSTONE. 1

m ai ir užkandžiai. Patamavi-^ 
man prielankus. Atiilankykita, JL.-., 
e piriltikriniita. 9

JONAS MATHUS f
(Lietuvis fiavlniakai) Jb-

§42—844 W. Broadway T
So. Boston, Maia. Į

(Dešimta iinganįų nue Lietuvių V 
Ijibdaryatia Draugijai imt). T-

Telepnone ibbu ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

A

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

ttii moterų ligos.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. Ii. MENDLOWITZ

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

Manau sau, turbūt 
visi tokie susirinko, kaip aš 

ne —tai atsisakė nuo pogromo 
Pir. dr dabar cicilikai neturi 

'kam jį daryti. Po damų bu
vo išėję keli vaikinai ir 

balių merginos, pasakojo visokius 
t> i- ‘‘niekus, dainavo ir vėl visi 

C bet nu^nf^° Pa^°dės. Ir kas 
I , lkeisčiausia, kaip tik kuris 

Mačiau I sulenda už paklodės, tai su
sirinkusieji pradeda ploti 
delnais ir ploja, kaip pa
kvaišę.

Aš sėdžiu rimtai ir laukiu 
koncerto, kada ji parodis. 

nę/o kad iZvisa doteri.'bet Pet št,ai \šein.a vgl tas. ’?at® 
išvysiu koncertą.

Pasipuošiau šventadienio 
drabužiais, užėjau saliunan, 
ir išgėriau 3 stiklelius vis
kis, nes bijojau, kad išvydęs 
koncertą nenusigąsčiau.

Priėjau prie svetainės du
rti ir klausiu: t I 1

— Ar čia bus galima ma- į 
tyti koncertą?

Ižmogelis, kuris pranešė, kad 
prasidės pagromas ir sako:

— Draugai ir draugės, 
pogromas jau užsibaigė ir 
dabar prasidės balius.

Čia jau aš neišsilaikiau ir 
sušukau:

— Po šimts pypkių su 
jūsų tais pogromais ir ba- 
.liais, aš užsimokėjau pipti 

... r x !paip cents ir noriu matyti 
. f?1? l<on(Jeyto nematy- ]ęOncei-ta, o jus iki šiol man

si, reikia nusipirkti tikieta i
ir eiti į svetainę, - atsakė 1 ’
man nuskuręs žmogelis, 
matyt jau jų kompanijos.

”7 Kvaili, sakau jam,jjems pasakęs. 
—as ir be tavęs žinau, kad 
ant stryto cicilikai koncer-| 
to nerodys, bet aš klausiu/ 
ar galima bus jį matyti sve
tainėj ? |

— Taip, taip, svetainėje
matysi, - atsakė tas pats CdaU
žmogelis. |K1S zluleJau> Kacta

Nusipirkau tikieta už
pipti paip cents ir įžjau j ^TaTsXte’Tad 
svetainę. Bet štai ir vėl ei- Ja sakote> Ka(l 
cilikas prikimba prie manęs 
ir sako:
- Ar tamsta nenon po- gaukti

gromo ? į

Net visas nutirpau ir ma-] 
nau sau, —tai dabar pa-1 
kliuvau! Jūk tie nevidonai 
rengiasi man pogromą da
ryti! Vienok nudaviau nc-

Temykite LIETUVIAI^
FAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT. GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI« > 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE. r5.

Reikalaudami informacijų Įdekite įtampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karei nuiiunčiu pinigui ir laiškus nu per mane 
Banką galite aiųit Į viiai vietai, užimtai Tokiečiaii, • tikrai nu- Ep 

•la.
Kurie turit tavo giminei pahntui nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigui ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo giminei Į Ameriką, kreipkitės prie mane. > 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kaa nori pasidėt savo pinigui Į Banką, tai ai moka 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
• Mano bankoa yra gvarantuotoi, per New Yorke ateitą, užtat jdi 

pinigai užtikrinti.
Parduodu fermai, lotus ir namui. Padarau ir užtvirtinu viaokiui 

dokumentuB-rašttis ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Krelpkitėa šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
„ / , a, . Filis: 1SK CLINTON AVB..Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough ef Braeklyu.
U

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Kryžiaus
skaudėjimai

Ui
S 
c

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013. 
k .............................................................

¥»Į. Bli Groinpolnt.

SENIAUSIA UtKIGOB
VIETA PA8

A. SHRUPSKI
Pai ubui gulite gauti ■ ka

ulinai® alsui, pulldoa dogti- 
■it ir ikanaui vyną. Pa
tarnavimai puikiauiiai, at
eikite, • pinltikriailta.

€1 S. 2nd St,
BROOKLYN. M. 1,

Mokslo Nereikia J ieškoti
FlYccHtr, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką
Taurių kalbos gramatiką savo namuose i luošam e laike. Visi išmoktu

„ Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresas»

Me-to/w Him ooB«ienciii»e Mokvkk > 3? 7 A Bebev SU CMokf

Teisybe apie plaukus

Kaip ims visi kvatoti, 
■ kaip ims iš manęs juoktis, 
įtartum aš bučiau ką juokin- 

y* ; 1 y . O tas
žmogelis sako:

— Tamsta turbūt mie
gojai, kad koncerto nema
tei?

— Kvaili, — sakau jam,— 
nemiegojau, bet išplėtęs a- 

savo 
koncertą parodysite ir nie
kaip negalėjau 'sulaukti, o 

, ba
lius prasidės.

Ir vėl publika, tartum pa
kvaišus, pasileido kvatoti ir

dažniausia gema nuo ink- 
sty betvarkės. Del nuo- 
savaus gero yra reikalin
ga, kad i tokias slogas 
butu atkreipta didelė doma.

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, bo noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietakos atsukančiai 
nedirba, imk

Severa’s Balsam of Life
(Sevoros Gyvasties Baisumas)

Sustiprina jis visų organizmų ir 
prašalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptiekoso.

PHONE W’MSBURGH 5415

DR. I. COHN
Specialistas įvairių li« 

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

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedėlioj iki 12 ryto.

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

verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 
inkstu arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojy suputimo, geltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos 
50c. ir $1.00.

409 3-1 EWES ST., 
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

Moksliškas, Pasekmingas gydymas augti plaukai. Mes jumss prisiusimi 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, 11,

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

Mes norime tave pertikrinti savo 
fškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki- 
■a plaiskanas. niežėjimą ir pradeda

visai dykai.

Ar kenti nuo plaiskanų, • Šiandien pas Union Labaratory, Box 
...................... *•. I515, Union, N. Y.

KUPONAS
Union Labaratory, 

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

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, , 
kurią už 10 c. ir man prislųskite. Taip- 
gi prisiunčia $1.00 už kurį meldžiu . 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
minėtą knygutę. (Iškirpti Jdėk žit< 
kuponą).

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High

land avė., Newton Upper Falls, 
Mass., pranešu mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir šo
nuose, bet skaitydamas jūsų ka
lendorių, ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles* nuo inkstų ir jaktpų ir 
veikiai pasveikau’’.

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptiekoso. 
Reikalauk tiktai tikrų “Seve- 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negulima gauti pirkti.

i — Matomai jis girtas bu
lve ir sėdėdamas užmigo, 
ikad nematė koncerto.

— No šeri, — sakau 
jiems, aš visiškai negirtas ir 

bijančiu ir drąsiai užklau- reikalauju, kad man paro- 
dytumėt koncertą, nes aš 

‘užmokėjau įlipti paip cents, 
jo jeigu koncerto negalite 

kad Par0(bdi, tai atiduokite pi
nigus.

Ir ką gi manote, vieton 
gali parodyti koncertą arba pi

nigus atiduoti, liepė man iš-

W. F. SKVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, JOWA.

50,000
1NYGU

3 VISIŠKAI UZ 
DYKĄ

siau:
— Ar čia be 'pogromo ne-: 

galima apsieiti?
Cicilikėlis pamatė, 

aš nenusigandau, nusišypso
jo ir mandagiai atsakė:

— Pilnai galima, 
tamsta eiti ir sėstis.

Pasirinkau geresnę kėdę, sinešdinti is svetainės! Nu- 
atsisėdau ir laukiu, 
tą žvėrį išves
atsisėdau ir laukiu, kada sispjoviau, iškoliojau tuos ( 
tą žvėrį išves ir parodis. apgavikus ir išėjau iš sve- i 
Manau, jeigu reikia užmo- tainės. .
keti pipti paip cents, tai jau! Dabar never mai daugiau 
turi būt labai baisus ir’eiti koncertų žiūrėti arba ’ 
striošnas sutvėrimas tas jų kokių kitų galų, nes žinau, ’1 
koncertas! (kad jie tik mulkina žmones d

Pagyla į viršų paklodė, į ir iš jų pinigus vilioja. Jei- - 
pasirodo žmogus ir sako: Įgu bučiau nuėjęs į saliūną, (

Gerbiami cįraugai ir,tai už pipti paip cents bu- | 
draugės, meldžiu ramiai už-.čiau turėjęs nors gut taim, 
silaikyti, nes dabar jau pa- o dabar nei koncerto nema- 
gromas prasidės.
. Aš net pabalau nuo

l SERGANTIEJI!
O

sfet *

140 EAST 22 ST,N

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS? >

Diena po dienai, metas po metui 
užsiimi gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau (tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių j aknų ir 11.

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

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

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

3rd Ave., New York City.

Kožnas vyras turi parefkalauti unm 
laiku vienu iš tu Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduotis priintnuino gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes inedikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—staras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Ar Esi Kankinamas

Kelias į Sveikatą, - 
Stiprumą ir Energiją.

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulaviinų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Llgais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulaviinu Vidurių, Prietvarką, jogo
mis, Ilcmoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 

, Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?
Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna

riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą: atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

na tikrai tokius daiktus, kairus kožnaspamokinimų. Ji yra krautovū žinios ir talpi 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam paČtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas niedikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.
i»BaiMsi>aaaiBiiiiiaiiiiiBiiBiHiiiiiiiiiiiiiNttiiiiitaiiiiiiiiiiiaii»iaiMiiMitMiBiiiiBiiBiM«M

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO.. L.203 Madison & Clinton Sts.. Chicago. Ill.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde.................................................................................................. .
Adresas............................................................................................................. .......... .................
Miestas Stejtas
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BRITANIJOJ S Vilšinskas, J Velioniškis, 
V Karmuza, A. Kazlauskas, 
D Petrauskas, J Vilčinskas, 

W
Karės — pelno šaltinis
Kaip matome, darbo’/J*- > Žiūkas, 

žmonių gyvenimo sąlygos Fetrauckas, J Pecenas, 
su kiekviena pergyventa (yasill.aHsk^s> Šklerys, A. 
karo diena eina blogyn ir ^emaitis, L. Sakalauckas, J 
blogyn. Sulyginus gyvenimo K. Burokas, K Gavėnas ir 
brangumų su pakilimu dar- J Agurius po o0c.; A Naun- 
bininkų algų nuo pat pra-'«kas F Spūdis F Maraus- 
džių karo iki dabar, mato-Į^a-s D StancikaitejF' Sklerys 
me labai didelį skirtumą— -v,
darbininkai begalo nuskriau1 Jl„^t_a^enaS’ rl 
sti. Bet visai kitaip yra su 
laimingaisiais žmonėmis, Į 
kurių rankose visi šalies tu
rtai ir galybė — jų gyveni
mas su kiekviena karo die- , _r _ ... r . 
na eina geryn. Kokią tik ^į V J°mkls; V- gyrius, 
nepaimsi pelnu gaudytoju Haguzis J. Klimka, S. 
staiga, tuoj pamatysi, kad Damakauskas, J Pehackas, 
jų pelnai du, tris ir __
giaus kartų užaugo laike šio 
karo. “Glasgow Herald” 
Londono korespondentas 
paduoda ištraukų iš svar
biųjų (wholesale) drabužių 
ir materijų pirklių praėju
sių metų pelno apyskaitų, ii 
štai kas matyt: viena 
ma praėjusiais metais ture—' 
jo gryno pelno £63,186 kuo
met 1915 m. pelnas buvo 
£48,956, o 1914 m. pelnė tik 
£28,597. Kitos tos rūšies fir
mų, o apskritai imant laike 
karo, pelnai užaugo dvigu
bai. Viena firma 1914 m. 
turėjo pelno £10,000, o pra
ėjusiais metais jau davė 
£42,000 su viršum — dau
giau kaip keturis kartus už
augo !

Taigi matome, karas nevi- 
sies tik badą ir vargus at
neša.

'J Garkauskas, K Merkelis,,

(“Rank.”)

Draugijos, kurios turi! 
“Laisvę” savo organu

Stakėnas, P. Gricius, V.
Strygas, G Strygas, N. N.

J J. S. Petronis, J Trybas, J
• Usiavičius, J Pečiulis, S.

Simon, J čečeta, J Žilins-

’ dnu-'P Šapornis, S. Banys, V 
I Boti rilis, J. Lenkaitis, P. 
Blaževičius, F. Armonaitis, 
Tris be vardo, P Plungienė, 
J Pėstininkas, J. Antanavi- 
įče, J Mališauskas,, J. Lip- 
įsas, A Mosigilis, K Velikai- 
tis, K. Luobikis, J. Juoza- 
(ponis, J Juozaponis, J Ap- 
jšėga, J Skudas — po 25 c., 
Smulkių surinkta $2.42. Vi
so labo $43.92.

J. Naujokas.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa.
lentro Iždininkas K. Varašis, 

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

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

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1331 Penn Avė.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

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

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

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

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

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

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

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

12 kp. J Kindaris, Ambridge, Pa.

J. A. Rūkas

žiūrėtojas A btaravičia, 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 Samalionis* Box 613,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sava’itę kiekvieno mėnesio Frafik and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

Pa.

Pa>

Pa,
2

Pa.

AUKOS RUSIJOS REVO
LIUCIJOS PARĖMIMUI. -

New Kensington, Pa. — 
Gauta per V. Kapsuką $60.- 
85.

Per “Kovos” administra
ciją atsiųsta iš įvairių mie
stų (pavardės aukuotojų 
ju tilpo “Kovos” 13 ir 14 
— $67.21.

Viso labo gauta $441.73.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

til-

J a-

Philadelphia, Pa. — Per 
prakalbas LSS. 1 kp. surin
kta $100.14.

(Pavardės aukuotoju 
po “Kovos” Nr 13).

Vėliaus aukojo:
A. Abromavičius, J.

siulevičius ir T. Čepuliutė 
po $5.00;
$40.00; Jatužiene — $2.00. 
Viso Philadelphijoj surink
ta $157.14.

Torington, Conn. — 
Kuliackas $1.00,

Shaft, Pa. — J. Saveikis
— $2.50.

Bridgeport, Conn —Per 
A. Deveikį — $35.00.

Scranton, Pa 
anulionis — $1.

Philadelphia, Pa. — Per 
J. Pocių — $12.50.

Montello, Mass. — “Vie
nybes Draugystė $10.

Great Neck, N. Y,—LSS. 
168 kuopa $10.00.

Detroit, Mich. — K. Ta
mošiūnas, Deveikis ir N. N.
— po $1.00; A Danaitis — 
75 c.; A. Milius — 50 c.; P 
Baranauskas — 25 c: Viso 
$5.00.

Seattle, Wash. — Nuo L. 
SS- 182 kuopos draugų $6.

Rockford, Ill. — LSS 75 
kuopos mėnesiniame susi
rinkime surinkta $14.30.

Kenosha, Wis. — Per LS. 
S. 58 kp. prakalbas,, buvu
sias 1 d. balandžio, tapo su
rinkta $15.31.

Cleveland, Ohio. — LSS 
3 kuopa sumanė parinkti 
aukų Rusijos revoliucijos 
parėmimui aukojo šios ypa- 
tos:

F Januška — $3.00; O Sa
vickas ir S. Stripeika —po 
$2.00; V. Skinkis — $1.- 
50; A. M. Menas, J Bago- 
nas, A. Jakaitis, S Siekis, J 
Žemaitis, J Zakareviče, T. 
Rimkus, A Bugailiškis, N.. 
N. ir M " Lavinskas — po 
$1.00; B Skauronis, B Kel
ną, K. Janušis, J Muščikas,

Vidikas —

J, Ta-

llil III» ■■■

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISW 

ANT LYTIŠKU ORGANU

LIETUVIŲ NEW YORKO POLIU- 
KOS KLIUBO VALDYBA, 

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

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEuŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, " ’ 
Pirmipinkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Lluoaybėi svetainė j, 801~—8th 
St., & Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

' 1227 East Pine Str.
'Iždo trustisai: A Račkauskas, 89 10th
i St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 

ave., W. Simniškis 1227 E. Ma
hanoy ave.

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

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

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N Y
Telephone 7867 Main.

144 N. 5th S\ 
Brooklyn, N. Y.

Ma-

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

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

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

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

676 Church st Easton, Pa. 
SCasjerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa.
Maršalka P Urbienė

I 676 Church st. Easton, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

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

beširdės

die nos jail 
praėjo. Bet 

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

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

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

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

Nuo Keiimsitiznio, l’adagos, Neurall- 
gijoa, PersiSaldymo, ApAlubimo, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaiulėjimo Kru
tinėję, kaip ir ųiio viabkiu kitu reuina- 
tišku ligų, naudoki 1 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seną ir uztikėtiną draugi} Šeimy
nas per puse Šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

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

Gsrlaaala pirmdvilka aidi*

771 BANK 8T

WATERBURY, CONN

GEO LASKEVIČIĄ
Tai. M4-I

ILL.

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

kaip tai norvlu, paliks Išgydynti ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo Jau tukstanfius vyru ser
gančiu lytiškoms Ilgoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarko uerviu, kad nustoet 
vyriškumą. kad esate nusilpnejosiam 
padėjimo, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimal viduriu, nevlrini- 
mai skilvio, Inkstu ligą arba kitos ilgos 
puslęs, nemielus sapniai, baimė sutikti 
žmonlus, iciip tai daro nekurle, palikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu Ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada; 
ris, IŠsiunsmo jums DYKAI kompletišką 
kursą, tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą it 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle-

I les arba sidabru del apmokejima llošu 
persiuntimo. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža delete, bet 

I kotnletiškas kursas išsigydymui, užtektl-
1 nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti

nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
I svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 

neat Įdėliokite, taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinima ir mca 

| Igsiunsme Jums tuojaus tas gyduoles.
> NOVO COMPANY,

Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Piu

DLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Banialis, Į 
1449 East 24st Str,

Kasiems M Lavinskas,
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrutė,
2120 St., Clair Av®,

“ V. Kvedaravičius,
. *1543 Oregon ave. ,

Dainų repeticijos atsibuna kiek
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. au 
Schwab svetainės, 6181 St. Clair ava. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesi®, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6181 St. Clair av®. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton av®. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:1® v

> vi karo.
Knygius Pranas Tumosu, 

8570 E. 72 Bt.

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str.
Vice pirmininkas A Šimonis,

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksyną* 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- 
dtenį, kiekvieno mėnesio, 101® 8®. 
Main St., 2 vai. po pietų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

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

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

, Molin®, III.
Prot. sekretorius S Rusteika, 

ave. Moline, III. 
W Vapsevich.

436 — 4th ave, Moline, III. 
Iždininkas K Juška 325 —4th ave.

Moline, III.
TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 

nedeldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th ave.

Moline, UI.
AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

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

Finansų raštininkai Vi. J iečiai, > 
67 Stagg St., Broklyn, N. Y, 

lidninkas Kazimieru Šimkus,

1220i — 7th 
Finansų sekretorius

TREJOS DEVYNERIOS

REJANKA
• i** 
ca
c <D 
b#

C

d

DAUNOROS trejanks yra tikra® 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų. ,

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

DAUNOROS trcjanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. gSTeKaVaTmark’S C/3

TIKRA IR TEISINGA j
LIETUVIŠKA •
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, j 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- | 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus < 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU- < 

[KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 

.PERŠALIMO, NUO SILPNU- 
»MO ŠIRDIES IR TT. 
į Kreipkitės prie manęs, • ai 

užtikrinu, jog busit užganėdin- 
kti. *

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptiek* ir 8aviainkaa

64 GRAND BT.
Brooklya. N. Y.

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

atnaujins, gaus knygų Už 50 c.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South bOth Court, 
inansų rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th av®, 
Kaeierius Mrs M Bartkienė,

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

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

Kas užsirašys “Nai^icnas” 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 pažymekit, 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.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

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

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Rsštinlnkas A. Vegela 
1029 i Lockwood av®. 

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Av®. 

Iždo Globėjai: A. Pukteris,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas.
LBD. laiko savo susirinkimus kas Į •SO8 

į trečią nedeldienį kiekvieno mėnesio, Mrs 
Į Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wli, Mrs 
Į ............ —........ I Mrs
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 ct

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. Cicero, III.
Viršininkų Antrašai. Susirinkimai atsibuna kas paskutl-

Pirminnkas P Kardokas, 122 Courtst. Į nedėldienį kiekvieno mėnesi® J> 
Pirmininko page binink.. S. L.tkw, N,ff, „.talnų, ■ 1600 g,. 4,th 
Nutarimų raštininkas S. Merkis, ICieero, Hl, I vai. p® pietų. 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas 5. Juzapaius, 

234 Clark Plae® 
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
S. Morkiukla 

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

Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTRRŲ 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, Melnu. Put, I1L 

PamlblBfnkM D. Rimša,
P. O. B*x 849, M«Inm Ptafc IU. 

Protokalų roitfafakM b orfoao )»«*•

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Kam 

■•tonui. Pirkdami daug tavoro antiyk dėl dviejų aptiekų, gailiu 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randui Šito* 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikams ir dli*» 
Hems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Llnimentas dėl reumatizm®. Boo
ks 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška^TREJANKA, baksas 25 ir Mc. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laik®. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ Ir TO NIC A 8. 9) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumu b 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoju dėl vi- . 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojai — bonka |1.00. Mūsų aptiek*- 
s® kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiam® atailan- 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku*, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekoriu
419 So. 2nd Street, kampai Union Avg

Skyriui: 745 Driggi Ava., kampu 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus į
Tėmyk, nes krautuvę 

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

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. ¥,

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA. •
Geriausias grafafonas su dabartinim!■ lietuviškomis dainėmis, pt 

dai,......................kuria kreipsis pas mus.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ....................... $1.06
Kraujo Valytojas .......................... 1.00
Vidurių Valytojas ........................ 1.00
Vidurių Reguliatorius....................50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVE.

BROOKLYN, N. Y. ,

Akušerka
Pabaltu k! kuraą Woman a 

College, Baltimore, Md.
Paaekminga! atiteka eavo darbe PirM 

fffmdyme, taipgi suteikia visokia# rodą* ta 
pagalba Invairioee moterų Kgoae.

F.Stropiene,^ė£,V.*z
SO. BOSTON, MASS.

DYKAI

dol. su

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą. 

Grafafonai tik 20 
tlja ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, Hk«. 
siuos užmokėsite pri® atsiėmim*. 6nu 
fafonas su didele triuba, pauk otoi* 
kraštais, mechanizmas grafaf®n® g* 
riausios konstrukcijos, kurį 4, Has® 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. F Įsą liiae- 
da Čystą, kuris girdėt balsiai ir al>- 
kiai. Vietinių meldžiam® atsilaakyti Į 
musų krautuvę, kuri atidaryta 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro Ir tai* 
pat nedėldieniais. Siunčiama iyks£ 
katalogą muzikališkų instnuaaatų aai 
pareikalavimo.

Adresuoki t® i 
GREATER .NEW YORK PHONOGRAPH, 

SI® Grand Str., New York. N. Y. Dept. L. >

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo liga* pilvą, 

širdies, žarnų, nosies, gerkles, reumatizmo; nosveikumua gum» 
bo gydomo b® operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi sla>- 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas.
Jeigu kenčiat® kokią nors ligą, tuojau klauskite mano, rod*®, 
kurią suteikiu dykai,, tada galėsite eiti amt operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant Idą* 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų mede cino a srity, ai gailu jums pagel
bėt.

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos Ir įrengimu man* 
ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išekzamlnuetl 
ligonius. Apart įvairių mašinų turim® elektrišku® aparatus, kuri® 
turi didžiausią svarbą gydym® įvairiomis ligomis sergančių. kaip 
nervų liga ir kitokių, lygiu, galit® matyti mano ofis® naujau
sios mados mašinas, kuriai čia negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskit® tokios progos, bet tuojau ateikit® Ir duokit saw 
Išegzamlnuot. ir gausit® sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Broad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos! Kasdien nuo 1® iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro) 
šventadieniais! nuo 1® i S vai po pietų. Egzaminavimu dykai 
Rodą dykaL Kalbamo lietuviškai
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PAJIESKOJIMA! Visi, kurie

(I

kuopa

JOKŪBAS KANCIERIU8

30c.

395

lietu-

&

Lietuviškas 
us. —* I

toli- 
New 
Mas-

*'7: ..

PARSIDUODA veik naujas forni- 
šius ir pianas. Norintieji įgyti gerą 
forničių kreipkitės vakarais nuo 6 
vai. M REIVITIS, 456 Grand st. 
Brooklyn, N. Y. (32-33).

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

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311. .

Pajieškau Petro Jurgaičio, Kauno 
gub. Šiaulių pavieto, šadovos pa
rapijos, Užiože-rių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti. J. Šimoliunas, 65 
Glenwood avė, Binghamton, N. Y.

Pajieškau Petro ir Edvardo Babiliau- 
skų, Kauno gub, Panevėžio pav. 
Biržų parapijos, Stočkunų kaimo.
Turiu labai svarbų reikalą, malo- Į 
nes atsišaukti. P. Kazlauskas,’ 
1086 Medbury avė. Detroit, Mich.

REIKALINGAS geras kambarys 
dėl veno jauno vyro, Brooklyne, arba 
New Yorke. Kas turit parankų kam
barį, malonėkite pranešti į “Laisvės” 
ofisą.

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

131 Grand SU
BROOKLYN, N. Y

.7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, 

lijęs turime daug svarbių 
’ !>• O 11 ą ImtviiT An t 4-4 -n * MA* t 
į kės apsvai sv.yti. Kviečiame 
ir pašalinius atsilankyti.

Sekretorius G. Kudirka.
i

VIETINESjŽINIOS.!
• VISI Į ”AID0” CHORO ’reikalu, kuriuos būtinai rei-

KONCERTĄ! V_
Nedėlioj, 22 d. balandžio,’j 

New Plaza Hall svetainėje, Į 
kamp. Grand ir Havemeyer, 
sts, bus Aido choro koncer-! 
tas ir balius. Programas’ 
labai puikus ir įvairus, nes j 
dalyvaus visi trįs Aido cho
rai, Sietyno Choras iš Ne-1 
warko, Latvių choras is 
New Yorko, LSS. 19 kuopos 
Vaikų Draugijėlės choras. 
ir daugybe lotų pamargini- ^m,ie norite dal ti 
mų. Pasibaigus programui, 
prasidės šokiai. Svetainė 
bus atdara 2:30 vai. po pie
tų, koncertas prasidės ly-

Nedėlioj. 29 balandžio, 
i New Plaza Hall, LSS. 19 kp. 
įrengia draugišką vakarėlį. 
(Tame parengime tikimasi, 
kad dalyvaus visi artistai, 
dalyvavusieji paskutiniuose, 
lošimuose, taip gi bus dau- 
anlis ir ’’Aido” choro nariu.

ga ypatai 25 centai. Visas 
pelnas skiriamas LSS. na
mui.

Taigi vis jauni ir seni at
silankykite j šį koncertą.

kite tikietus išlaiko. Lais- 
įvės redakcijoj ir Liet. L. 
t Bendrovės krautuvėje.

Įžanga tik 75 c. y pa tai.
Kviečia rengėjai.

V MILIŪNUS DOLERIŲ žmonės das&iirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekviėnam; gal but turite kokį
■r z-^r A T M/flT ▲ > • Išradimą dėl užpatentavimo, gal norite ”K.Ą IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDfiJO IŠRADIMŲ, ką išrasti,
■ j ■ m I /W/B ■ y ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu-
K M fl 1 Y a. • viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offi 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

‘ 403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

Pajieškau Ambrazio Matjausko, paei
na iš Laičių sodž. Skapiškio parap. 
Gavau laišką nuo jo sesers iš Pet
rogrado, kuri nori susirašyt su juo. 
Platesnias žinias suteiksiu per lai
šką. Julia y Mamoniškiutė, 2678 
Briggs Ave. New York City.

Naktimis bus uždaryti ko
teliai ir saliunai.

Iki šiol New Yorke vieš
bučiai,daugelis restauradijų 
saliūnų ir kabaretų turėjo 
specialius leidimus ir savo 
bizniu neuždarė naktimis. 
Tokių įstaigų yra labai j 
daug. Dabar miesto majoras 

rie matė šį veikalą, negali iMitchelis išleido, įsakymą, 
juomi atsigėrėtis ir jau iš kad visos tos įstaigos, ku- 
anksto nusipirko tikietus, !i’ios turi laisnius naktimįs 
kad gavus progą dar sykįjVaryti biznį, nuo 1 gegužės 
išvysti. Veikalas su daino- uždarytų 1 vai naktį.
mis ir šokiais. Todėl patar
tina kiekvienam iš anksto 
nusipirkti tikietą. Tikietu 
galima gauti “Laisvės”

Nusipirkite tikietus!
19 d. gegužės, McCaddin 

svetinėj,. LSS. 19 
statys scenoj labai 
veikalą “žmogžudžiai”. Ku-

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

BALIUS.
Dr., Martino Liuterio 

’re- draugystė rengia puikų pa- 
dacijoj, pas K. Liutkų 131 [silinksminimą Subatoj, 
Grand st., pas J .Martinai
ti, 157 Grand str. ir pas LS.
S. 19 kuopos narius.

Komitetas.

PRANEŠIMAI.
Did. N. Y. LDS. viešų 

reikalų kom. susirinkimas 
bus ketverge, 19 d. balan
džio, Tautiškam Name, 101- 
3 Grand Str. Pradžia 7:30 
vakare. Visi nariai malonė
kite pribūti.

Sekr. J. Steponaitis.

, 21 
Balandžio (April), 1917. 
New Plaza Hall, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7 
vai. vakare.

Bus gera muzika ir todėl 
atsilankiusieji galės sma
giai laiką praleisti.

Įžanga 25 c. padėjimas 
drapanų 15 c.

Komitetas.

BALIUS IR TEATRAS.
Liet. Dukterų ir Sūnų 

dr-tė rengia puikų vakarą, 
subatoj, 21 balandžio (Ap-Did. NYLDS. Konferenci

ja bus nedėlioj, 22 d. bal. 2: ril) 1917 m. svetainėje Fire 
30 po pietų. Delegatai būti- Hall, Great Neck, N. Y. z 
nai pribūkite, nes šioj kon
ferencijoj daug turime svar 
bių reikalų.

Sekr. J. Steponaitis.’

Lietuviu L. Namo konfe
rencija bus pėtnyčioj, 20 
d. 101-3 Grand St. Malonė
kit delegatai būtinai atsilan 
kyti.

Sekr. J. Steponaitis.

27 d. balandžio, Laisvės 
redakcijoj, bus susirinkimas 
LDLD. 1 kuopos. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbiu reika- 
ly-

Sekrt. S. K Laurinaitis.

% Puikus vakaras.
30 d. balandžio, Casino 

Hall svetainėj, 85 East 4th 
Str. New York, bus puikus 
vakaras Rusų Socialist Par
ty skyriaus. Įžanga 15 cen
tų. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakare. Kviečiame ir lietu
vius atsilankyti.

Komitetas.

Central Brooklyniečiams. ,
Nedėlioj 22 d. balandžio, 

svetainėj 85 Hudson avė., 
bus prakalbos LSS. 83 kuo
pos. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų. Kalbės J Jukelis te
moj, ‘’Darbininkai dabar ir 
po karės”. Kviečiame visus 
vietos ir apielinkių 
yius atsilankyti.

Komitetas.

$1.00 ANT 

savaites
Pristatom į namus ir 
mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Pradžia 8 vai. vakare. Į- 
žanga 25 c. ir 35 c.

Bus sulošta gražus veika
las “Žilė galvon — velnias 
uodegon”.

Meldžiame atsilankyti.
Komitetas.

BR00KLYN0
LIETUVIAMS.

Pirmas Brook.lyno L..
— Kontraktorius.

K. J. Vasiliauskas, savininkas
Tepliorius, dekoratorius ir popie- 

ruotojas. Darbas yra gvarantuotas. 
Išlygas galimas gauti ant visokių 
darbų. Dirbtuvė:

46 Powers Street,
Rcsidencija:

431 Rodney Street,
, BROOKLYN, N. Y. .

ant pusės metų.

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 35c. 
“Kregždelė” — duottas
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75c* 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c. 
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MII, M PETRAUSKAS, 
Broadway, So, Boston. Mass.

VIENGENČIAI Iš LIETUVOS!
Jeigu kas iš jūsų žinote kur randasi 

mano motina Jieva židanavičienė (po 
tėvais — Česnulevičiūtė), pirm karės 
gyvausi Merkynos (Mėreč) mieste
lyje, Vilniaus gub., Trakų pav.; mel
džiu jūsų pranešti man josios adresų. 
Rašiau daug laiškų ir siunčiau pinigų, 
bet viską vokiečių valdžia sugražino 
tgal. Už patarnavimą gausiai atsily

ginsiu. R. GIDŽIŪNAS, (židanovič), 
183 Roebling st, Brooklyn, N Y.
Nuoširdžiai meldžiu ir Lietuvos 

aikraščių perspauzdinti šj pajieškoji- 
mą, savo špaltosę.

- — ■ 1 — ’ 1

j - . _________
19 d. balandžio, Palace 

Hall svetainėj, 93 Grand st. 
bus susirinkmas Lietuvių 
Labo Bendrovės. . Pradžia^

I THE MAGIC SHOP.
į Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
X dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Jėi 
Į nori gauti š tu Irų katalogą, prisiąsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

O. BOX 909. HOLBROOK, MASS

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 kokis1 ma
žas krautuvninkėlis. Ka
dangi mes phtįs 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.

DR. 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. BUKKIS 
Medical Institute.

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

savo

KONCERTAS-BALIUS! Į
Parengė į

“AIDO” CHORAS
.. .....       9 if
Nedėliojo po pietų,

•JO BALANDŽIO j
1 (APRIL, 1917) J
Sale bus atdara nuo 2:30.
Koncertas lygiai nuo 3:30.

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

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

Jis atsižymėjo savo puikiais parengimais—koncertais. 
Taigi ir šį sykį jis pasistengs užganėdinti Jus puikiu 
programų. ’ * * -

Apart "Aido” choro dalyvaus "Sietyno” choras iš 
Newark’o ir Latvių choras iš New Yorko. Taipi bus 
ir daugiau puikiu dalyku- Po koncertui—šokiai.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS L S.S. NAMUI.

Tel. 1723 Stagg

Vaineikių ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO.

499 Grand Street, kampas Union Avenue
Veselijąs, grupas ir visokias kitas fotografijas padarom kopulkiausiai. 

Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų ir 
Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitėmykit adresą.

CAFE. Pa- 
keleiviu gus 

priimam ko* 
negražiau- 
šia ir visa
dos teisin
ga rodą.

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirbi 

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

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

EXTRA!
Parsiduoda puikus naujas mūrinis 

namas dėl. 6 šeimynų po 4 kambarius 
su maudynėm ant floro, puikioj vie
toj, lotas 25X66X100, raudos $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.- 
650. t

Maža farma 75X100 namas, 2 šei
mynoms, įmokėti $500, kaina $1800. 
I.otai nuo $45 iki $300 East New 
Yorke. Parsiduoda bučernč, 2 saliunai 
ir 2 grosernės. 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.

IDENTISTAS

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimai kepuraitės 22 k. ... |S.8i

Užplombavimai S8 c. ir aigžčiai
Išvalymai ...................
N ž plomba rimas aiksi

Skaudantį dantį duok ištrukti 
ryti, • vakari apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Aye. Tarpi 1-ne I*

BROOKLYN. N. ▼.

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Parašė J. Berlin. Vertė Barabošius

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

Raina 25 centai. *
183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y.

* E Naujausi Columbia

K. Hensas i Rekordai
CAFK IR POOL ROOM 

linkimai laiką p ra Iria t 
Tai yra giriauiia vilta

K. HENSAS
69 Gold St, 

BROOKLYN. N. S, 
Tiliphom: Main 7R?|;

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijaliitai moterą ligą 

S14 E. fiOth SU New York, N. T 
OFISO VALANDOS j

./VW, A IMI «
pilt Ir nuo 7 Iki 8 vai, vakar*'

Nidėliomig pagal lutartf. ' 
Egzaminavimai DYKAI. Mę< liti 

riama ir pasakoma visas ligas Ir pi 
galbstima. Ii kitur atvažiavusiam s U 
fonlams parūpinama vietą, kol gydė 
si. Reikalui esant kreipkitės ase; 
apžiūrėsima ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigas. Neaf 
mlrikite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
814 B. teth SU NEW YORK, N. 1 

Kalbama liotaviikaL

Tel. Stagg 1228.
AKIS IŠEGZAMINUOJU DYKAI

DR. M. I-WEE.MA.X
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

611 Grand St.
Tarpe Lorimer ir Leonard Sts.

BROOKLYN, N. Y.

štai naujausios dainelės
3188. Ant kalno karklai siūbavo.

Pasisėjau žalią rūtą.

3189. Oi motulė.
Motuš, Motus.

3190 L*** berneliai. . ...
VakaiL* daina. *

3191 Ant marių kraitelio. 
Saulutė tekėjo.

3192 Giedu dainelę.
Gegužinės daina.

3193 Linksmo kraujo (Polka)
Rožės šaka, be žiedų (P«lka) 

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

Reikalaukit augščiau paminėtą r0" 
kodų pas

J. GIRDĖS
170 Grand St., Brooklyn, N.
Kampas-Bedford Ave.

Telephone 4659 Greenpoint

E

E

E

K. LUTKAUS
ŽODIS

DYKAI!„DYKAI!
A5 ištraukiu dantis be skausmo Ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indfiti.

Visiška® ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chas Toschberg yra Kerai ži
nomas kaipo specialistas ir (vairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos tr Bi
tukai yra 22 karato čysto aukso au dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedaliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

A Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pstnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M. <
w Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERQ, D. D. S., Lietuviškas Dentistas
500 GrandT St., kampas Union Avenue, Brooklyn, N.Y.

Kalba Lietuvifikai. Lenkiškai,Rusižkai Telephone Stagg 8698.




