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Lenin ir Ceretelli.

Prie “Laisvės” bendroves 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

VII METAS,

Prancūzai eina pirmynBe to gyventojus ištikęs ba
das. Iš rusų valdžios jie 

į tegauna maisto miltų. Dau
gelis gyventojų bėga Rusi
jon, Odeson. Bėglių vargai 
nepasakomi. Komitetai bė-

r TRIS TELEGRAMOS.

Amerikai labai rūpi tas, 
kas dedasi Europoj. Tūli a- 
merikieciųi labai bijosi, kad 
Rusija nesusitaikintų 
Vokietija ir Austrija,* 
tuomet teutonai visom savo didžiausiame Rusijos sočia- Švedijoj, 
spėkom galėtų užpult ant nstų mitinge. ! ’ . , . . r

Lenin yra bolševiku (di- trukumo. oOOO darbininkų,Lių, peitat ma.sto nuolatai 
‘ " visa dalyvavusių demonstracioj, 'randasi mažiau, ir visųrei- 

• ’ ’ " ■ , ikalingiausių daiktų kainos

Du Rusijos socialdemo-
su ;kratijos vadai Lenin ir Ce-

ŠVEDIJOJ DIDELI
STREIKAI. .

nes retelli susikirto Petrograde’ Kopenhagęn.— Kalmare, ^iarns apiupinti jiestehgia
- —’............. " •* - įvyko didelės išpildyti visų prašymų. O-1

j demonstracijos dėlei maisto , desa yra prisikimšusi žmo- i
franeuzų ir anglų.

Klausimas apie taikų la- 'džiumiečių) vadas ir
bai aštrus}pačioj Rusijoj. hajkų gyveno ųžrubežiuose/,lakavo krautuves. • ( .

Vienintelis socialistų kon-Lai Galicijoj tai Šveicarijoj. I Demonstracijos apima ir vis kila ir kįla. • .Vienintelis socialistų kon-Įtai Galicijoj, tai Šveicarijoj, i Demonstracijo 
gresmanas Meyeris London Lenin parašęs daug knygų,'kitus Švedijos miestus, 
mušė telegramų vadovui Labus laikraštininkas ir or- ' Švedijos miestely Veste- SOCIALISTŲ KONFE

RENCIJA.
Stokcholm. — x Gegužio 

, SO-! 
t įvesta duonos porcijos, bet cialistų konferencija.. Toje
Lenin buvo didelis prie-'jos labai mažos ir todėl vi- konferencijoje, veikiausia, 

ienybės Rusijos social-'s°j Švedijoj tarpe darbiniu-’dalyvaus n- Amerikos sočia- 
kratijoj. kų auga neužsiganėdinimas. hstai.

mušė telegramų vadovui !g-abus laikraštininkas ir or- 
diitnos : * * '"
drg. Čcheidzei ir prašė jo,Liausiu redaktorium ou-,*............—.........—............ - _ . v. ....
kad tik -Rusija nesitaikintų cialdemokrato”, ėjusio švei- Valgyt. ,Mat, ir Švedijoj jau menesi cionais įvyksta 
skyrium su Vokietija ir ųe-Larijoj.
apleistų talkininkų. London Į
yra tos nuomonės, kad vo- šas vL.w__
kiečius būtinai reikia sumu- demokratijoj, 
šti.

Vienuolika

socialdemokratų Įganizatorius. Jisai buvo vy-ĮNk išėjo ętreikan 8000 dar- 
• _•------ v- •„ . . .... ”So-‘bininkų. Jfc sako neturi ko

O kas toks Ceretelli? Tai 
New Yorko ,vadas menševikų (mažumie- 

socialpatriotų, tarpe kurių (Čių)., Jisai buvo lyderiu an- 
yra Charles Ruseli ir rusas tros durnos socialdemokratų 
Inge-man mušė telegrama 'frakcijos. Už puikų veikimų 
ministeriu’ socialistui Ke-'durnoj Ceretelli buvo areš- 
rensjdui, nurodydami, koks Luotas ir 1907 metais'nutei- 
kiltų pavojus, jeigu Rusija stas katorgom Katorgoj ir 
skyrium susitaikintų su Vo-'Sibire jisai išbuvo iki šios 
kietija Tie 11 vyrų tvirti
na, kad Franci ja savo kru
tinę atstatė, idant išgelbė* Ui sugrįžo į Petrogradu, 
jus Rusija. Jeigu jne Fran
ci j’os karžygiškumas 
džioj karės, tai Vokietija 
jau seniai 
nūs Rusija.

Pereitame “Laisvės” nu-, i 
mery minėjome, kad fran- 
euzai vokiečius stumia at
gal. Dabargi franeuzai žy
miai paėjo pirmyn. Pasta
ruosiuose mūšiuose jie pa
ėmė apie 20,000 vokiečių 
nelaisvėn. Vokiečiai gabena 
naujas jiegas į vakarų fron
tų, bet nieko negelbsti, prieš 
franeuzus negali atsilaikyti, 
(Ypatingai smarkus mūšiai 
eina palei Aisne.

... | . . VENGRIJOJ SUKILI-
Kareiviai renkasi mas?

£• . • Rymas.— Iš VengrijosOllCieriUS* ateina gandas, kad visoje
♦ šalyje prasidėjo dideli suki-

Pasirodo, kad Petrogrado mieste Budapešte avskelbta 
kareiviai turi jau pilna tei- ^apgulos stovis. Greta Buda- 

Isę rinkti aficierius. Tatai pešto apgulos stovis apskel- 
vy- bta dar 24 kituose .mies-

KAUKAZE PRITRUKO 
MAISTO IR PRIVISO

PLĖŠIKŲ.
Rusijoje didei .pabrango 

maistas. Kas tenai darosi, 
galima suprasti iš Kaukaze 
leidžiamo laikraščio apra
šymų. Laikraštis ’’Kavkaz- 
skij Wiestnik”, juodai . ant 
balto išdėsto, kuo per šia 
karę yra virtęs . miestiečių 
gyvenimas. Štai kaip jis ra
šo: Kaip tik sutemsta, po 

i kiekvienu medžiu,- prie sie
nų ir kiekvienos tamsios 
kertės gatvėse pasitinki a- 
bejotimi žmogystų, kurie ty
ko svetimos nuosavybės. Jei 
kam vakare reikia išeiti iš

200,000 PERSŲ LAISVA- 
.NORIŲ PRIEŠ RUSIJĄ.

Vienam lairkaščiui “Poli* 
tische Korrespondenz” štai 
ka praneša: Gandas, kad 
daugybė persų (200,000) vy
rų yra pasiryžę išvien su 
turkais grumti į persų žemę 
įsiveržusius rusus, esųs su
kėlęs didį džiaugsmų tarp 
Turkijos gyvenančių per
sų .

MILŽINIŠKI STREIKAI 
VOKIETIJOJ

Kruppo dirbtuvėse, Ess- 
uose, kilo dideli streikai, 
Streikuoja amunicijos dar
bininkai . Apie tų streikų 
plačiai rašo visos Vokieti
jos spauda.

.. . . -. * i- I Sustreikavo irlimai. Vyriausiame . salie^!Schuckert darbininkai skai. .
i tęs, gi pertat dar labiau 

svarbiame dauKinas vagysčių ir užpuo-
revoliucijos.

Dabar ir Lenin ir Cerete- Pem pripažįsta karės „ 
Įriausybė. Bloguosius aficie- tuose.

Juodu stojo vienas prieš r]US kareiviai areštavo.
.............................| Pasirodo, kad tų teisę 

Lenin ve ka sakėT“Karė bando ir tie kareiviai,'
pra- kita dideliam mitinge.

:____ _ ___  __  . — .
būtų sutriuški- panaikino demokratijų. Ru- kurie randasi karės fronte

GENEROLUI HAIG 
SEKASI.

Britanijos feldmaršalui

NORI GALINGOS 
SERBIJOS.

Paryžius.— Andrius Ra- 
dovič, buvęs pirmininkas 
Juodkalnijos (Montenegro), 
durnos ir kiti Juodkalniečiai

namų, tas pakliūva didin hei serbai pradėjo čia agita- 
pavojun, nesą tokius dažnai cbų už tai, kad po karei 
užpuola plėšikai. Valdžia'Juodkalnija su Serbiją susi- 

ciAnnpn„'visai nesugeba nuo visuo- įjungtu- Tuomet susiartintų 
oicmens Inel)gs paša]inti šitas rykš. galingesnė valstybė.

čiuje 25,000.
Magdeburge, 

amunicijos centre, streikuo
ja 10.000 darbininkų. Pra
nešama, kad streifcieriai 
mėgino padegti miesto ro-

Prie Suvienytos Serbijos 
-Juodkalnijos prisidėtų ir 
visa Slavonija.linių.

Elisavetpolio mieste šias. | 
dienas buvo tam tikras su-Į 
sirinkimas pasitarti, kaip 
pašalinus piktadarius. Bet 
tame susirinkime 
atstovų nebuvo 
vieni tiktai

FARMERIŲ SUVAŽIAVI
MAS..

Albany, N. Y. .Visoje 
liaudies New Yorko valstijoje įvyko 

nė vieno, farmerių mitingai ir pasi- 
valdininkai.’ įkalbėjimai, pasitarti . apie 

Gyventojai žinojo, kad šito- j tai, kaip kuodaugiausia.UŽ- 
kia taryba nieko gero nesu- auginti javų, bulvių ir tt.

Kareiviai šaudė į žmo- 
(nes.

, . . J Berlyne streikas vis la- 
raoje nu ai kįau p]egiasL Darbininkų

*ieciUSn mitinguose priimta rezoliu- . . , , ... . .
Brltai cijos reikalaujančios taikos,' arJ’ vertus, bijojo, 

be užėmimo svetimų žemių 
ir panaikinimo priverstino 
kareiviavimo.

Berlyne streikieriai 
jkalauja panaikinimo paliuo- 
,_ ____ x______ j kalimų, 1

sena- purįu pyiskaitoma tukstan- J 
kad jčiusf I

_ i Patsai Hindenburgas krei 
. Įpiasi į streikierius su atsi- 

. Pri" šaukimu, nurodydamas, kad

sai socialistai turi įsteigti I tranšėjose. Jie taip pat rei-'Haigui. gana geiai sekasi, j 
............ --°- -fį_’Cambraiapyg'rdn’in

- y- vėlei-'nuvitt^Wi’ki..
Generolas Gurko išleido Ploti vienos mylios.

Trečią telegrama pasiun- nauja tarptautinę partija' ir (kalauja teisės rinkties afi- 
te Morris Hillquith, vado- priversti taikintiesrbe anek- cieiaus. 
vas Amerikos Soc. parti- sijų. Jeigu talkininkai atsi- nn z-li.rr . .1-    2-_
Čcheidzei jisai nurodo, kad ir skyrium taikinties 
abi pirmosios • 1 ’ _ 
(nuo Londono ir 11 social- ’jos ministerija yrą imperia- Į 
patriotų) yra- 
vadinasi Amerikos soc. par-'vojingesnė, negu senoji, nes stiečių ir kareivių.
tija už jas neatsako. Hill-.labiau ■ apšviesta. Mes ne-j Darbininkų Atstovu Ta- 
quith varde mūsų partijos privalom remt valdžių, o tu^ryba išsitarė 1 
išreiškia užsitikėjimų, kad rim vadovauti tarptautinėj karės vedimų ir prieš sepa- 
Rusijos socialistai patįs'revoliucijoj. * ratiška taikų,
duos sau rodą, kaip reikia' 
elgties.

tė Morns Hillquith, vado-

jos. Telegrafuodamas drg,! sakys, tai atsiskirt nuo jų atsišaukimų į 
čcheidzei jisai nurodo, kad ir skyrium taikinties su Įsakydamas,

kareivius, 
kad ta teise 

telegramos ■ Vokietija. Dabartinė Rusi- kenkia karinei disciplinai.
Petrograde dabar įvyksta 

privatiškos, listų ministerija, ji net pa- labai daug suvažiavimų val-

paėmė Gondolai.

DEL PRIVERSTINO KA
REIVIAVIMO.

Klausimas apie priversti
na kareiviavimų Suvienyto- ’^vTmo noliHšku 
se Valstijose atsidūrė r'"''"

už tolymesni Wilsonas mano, 
L jam pasiseks pravesti

tan»r!uu-elnV-01k World) ’ (RUMUNIJOJE 
Ceretelli sake: i
Nuo pradžios revoliucijos 

Rusijos liaudis daug laimė
jo. Mes įgijom daug liuo- 

i mes tuojaus
________ dabartinę vai- ria dar tebelaiko rusų 

Washington, D C_ Lai-'d^a, tai mes atsistosim ant rumunų kariuomenė,
” ’ , nes 'gyventojų pradeda apsireik-

i revoliucijų šti papykis' prieš savuosius 
;begalo ,daug spėkų. Mes ei- šalininkus, kurie, atsidavę 

laivynanLam pirmyn laipsniškai, da- rusams yra įstūmę tėvynę 
4000 žmonių . Pasirodo, kad rYdami milžiniškus progre-1 karėn. Dar priešų Vyriau- 
valdžia gaunanti daugiausia 80 žingsnius,kokiu nedaromo šiame neužimtame Rumuni- 
kareivių Illinois’o valstijoj |hia kita tauta. Rusijos dar-'jos mieste Jassuose gyvento

4000 rekrutų į
•• • 1 • armųą ir laivyną. ■sybės. Jeigu 

 nuversim. <

vyno ir kariumenės depart-! revoliucijos griuvėsių, 
> mentai praneša, kad vidų-'8skelsim prieš v*"*1 

tiniškai imant, kasdien įsi-j 
rašo armijon ir

kad neužsitraukus piktada-
.rių keršto. Susiėjimas tikrai
i nenutarė, kaip galima pa- 

rei ’šalinti ta sunkenybė. Buvo

DUONA e PABRANGS 
ANT 100%.

Jacksonville, Florida. —
Bėgyje metų laiko duonos

nais savo pricipus,
' tent, kad kariumenėn
verstinai būtų šaukiami jau- reįLia visiems dirbti norint,'

--------- — GiVEN- ni vyrai, išskiriant ammu-
TOJAI PRADEDA KILTI nicijos ir farmų
PRIEŠ SAVO VYRIAU

SYBĘ.
Toje Rumunijos dalyj,ku-

bei

darbinin
kus ir tuos visus, kurie dir
bau naudinga karei ir jos 
vedimui darbų.

Senatorius Chamberlain, 
perstatys militarinį 
senatui pritardamas.

billiu

kad Vokietija laimėtų.
Streikai apėmė ir Leipzi- 

gų ir Stoteritz..

pasakyta keletas kalbų, ku- bakanėlis . pabrangs Ant
jrioms visi labai pritarė. Vi- 100%. Taip sako p. Sa-
jsi išdėstymai baigėsi vieno- muel McDonald,, pirminin- 
|kiu aiškinimu; būtent: ] 
rint pašalinti piktadarius 
pirma reikia užkirsti- 
lias brangimui maisto Žmo- ’
nes kenčia badų, o žinia,i Londonas. — Garsus ra- 
kad^turtingieji turi pasislė-- šėjas Wells patalpino strai

psnį į Times kame reko-

no-^kas duonkepių draugijos.

ke- NORI RESPUBLIKOS IR 
ANGLIJOJ.

SKOLINS PINIGŲ 
RUSIJAI.

Visų pirmiausia Amerika 
mano padėti pinigais Rusi- 
jai. Jai padaryta paskolėj 

paskui seka Indiana ir New !).inin{<a.i _t.odgl laimėjo, kad jai plėšia sąkrovas ir bing- 
York.

Kas link miestų, tai pir-

AUSTRO VENGRIJOJ 
NERAMU.

Iš Austro Vengrijos atei-' 
na įdomių žinių.

Vengrijos pirmasai mini-

pę daug visokio maisto ir
laukia pakįlant kainų dar menduoja reikalauti ir An— 
labiau; tatai verkia žmones glij0J- reSpublikos. Jisai kar 
virsti pitkadanais. Tokio štai rašo prieš karališkų di- 
buvimo pasekmės Kaukaze nastiją.

Patsai “Times” talpina e- 
ditorialų ir užtaria kana
lu.

Wells’o nuomone, a-

vis eina skaudyn, o ir visa? 
Rusija veikiai susilauks to
kių dienų. Rusijoje valdi
ninkus paperka maisto kai

eteris riša pasitraukė ir sa-,nu varytojai, kurie paskui ieionpS Vra ne individual^ vo vietos. Jisai buvo labai' jxfuJ, A. k™™ ^jonesyiane inaiviauaie

Prezidentas Wilsonas tuo- ? 
jaus sius Rusijon tam tikra1 

..... C. jie pat ‘ užmuša, šaukdami: Reputacija tartis su Rusijos 
i pastatė augščiau savo kle.sos. “Jūs mus įstumėte į nelai- vakl^a. Depui acijon įeis ie- 
reikalų. Kitaip elgdamiesi, mę”. Senatorių Paltineanu l)ubjikonų bosas Root u

jie, užsidėjo ant savo pečių tuosius gyventojus gatvėse, 
visos tautos reikalus. Ben-jKas bando ginties, tų čia- 

mų vieta užima New Yor-'dr^ visuomenės nauda jie |.pat ' užmuša, i 
kas.

AR BUS BLAIVYBĖ?
Prezidentas ir jo ministe

rial uoliai svarstė klausi
mų ar verta ir Amerikoj į- 
vesti visuotina blaivybė, ko
lei tęsis karė su Vokietija.

Klausimas tasai atidėtas 
ant tolesnio laiko.

reikalų. Kitaip elgdamiesi, mę”
ir valdijos sekretorių Majo- 

kores- resku gatvėje nuplėšė nuo- 
Ceretelli. gai. Karės šalininkų agen

tai Burguas, Desaprenceas, 
Mikalojus Jorda ir Oktavia- 
nas Gogą kalbėjo vyriausio-Į kad streikai kilo Įr Varša- 
je miesto aikštėje, norėdami ,voj. Streikan stojo ammu- 
suraminti i
juos užpuolė minia ir , ka-

ijie tik Vokietijai padėtu.
| (N. Y. Worldo 
penento sakymu

. plojo didžiuma).

O StraUss.
--------- Tr—

IR VARŠUVOJ STREI
KAI.

Iš Kopenhageno praneša,

didelis karininkas.
Austrijos

Karolius labai nori taikos. 
Jisai pranešė tuojaus su
šauksiąs Austro Vengrijos 
iparlamentų,kuris nebuvo su 
Įšaukiamas nūo pat. karės 
i pradžios.

Vengrijos socialistai grie-

eina išvien ir abėji drauge 
. plėšia iš gyventojų, kas ne- 

imperatonus verta, įr kraujasi turtus.
(“Dabartis”)

įuomonė. Jai daug kas pri
taria .

NULIŪDIMAS VOKIE
TIJOJ.

Berlyno r socialpatriotų' Protegido. 
laikraštis “Vbrwaerts” ; sa- —

ARGENTINOJ.
Argentina pareikalavo iš 

Vokietijos atlyginimo už 
paskandinimų laivo Monte

žtai reikalauja taikos ir nu- Vokietija jau nebe-Į DANAI MAITINS BERLY
rodo, kad centrales valsty- pajįegs diktuoti pasauliui NO VAIKUČIUS. 
bes tuojautės turi pasakyti taikos sąlygas.
savo taikos sąlygas.

PAČTOS SIUNTINIAI Į 
z * RUSIJĄ.
Kadangi tarpe naujosios

Rusijos valdžios užsimezga

RUSIJOS SOCIAL-REVO-
LIUCIONIERIAI NORI

KARIAUT..
Rusijos socialistų revoiiu-'reiviai ir sumušė. Jie, sun-1 skelbė kad visiems streikie- 

cionierių organas ”Zemlia. i kiai sužeisti, dabar guli Ii- riams reikėsią ištisus metus

gyventojus, bet nicijos išdirbėjai.
..........................  Karinis gubernatorus ap-

Volia” rašo, kad su Vokieti-jgonbutyje Odesos mieste, 
ja reikia kariaut, nes Vo-Taip pat likimas ištiko ir 
kietija neatsisako nuo anek-rumunų1 bei rusų sąjungos 1 •• * • w •• i • T % •__•_ •_______ —

išsidėti kalėjime.

MINISTERIJOS
ISPANIJOJ..

Madridas, 20 balandžio.— bai^je.

pasauliui t NO VAIKUČIUS.
” Vokietijos 

valdžia turi pagalinus įgyti 
drąsos pasakyti , liaudžiai

KRIZIS pilrų teisybę, kad mes nega
lime būti laimėtojais šioje

Kopenhagen. Danijon vy
ksta 10.000 Vokietijos vai* 
kūčių, kuriuos maitins da
nai.

vis draugiškesni santikiai su sijų, tai yfa ji dar ir dabar pirmininkų d-rų Istatį. Ru- 
.....................( veikiausia, nori užgriebt svetimas že-.mūnijos vyriausybė nebe- 

mes. [turi jiegų, nesą kariuome-
Laikraštis toliau stoja už nes valdžia rusų rankose, o 

ofensyvų prieš vokiečius. |

, Amerika, tai, 
greitu laiku jau bus galima 
siųst Rusijon pirmos klesos 
pačto siuntiniai.

turi jiegų, nesą kariuome-

KIAUŠINIAI KAŠTUOS 
$1.00.

Tuzinas kiaušinių sekan
čių žiemų kaštuos $1.00.

Taip pranašaujama New
Įrusai nemalšina gyventojų. Jersey valstijoj

1UUI.U 1UUU)--------------------------------------------------

Telegramos praneša, Roma- 
noneso visa ministerija re
zignavo. Senato prezidentui 
pavesta suorganizuoti nau
jų ministerija.

iVdury šalies taipgi nera
mu. Cenzūra siaučia taip, 
kaip kad siautė inkvizicijos 
Įlaikais. Ar tik ir- Ispanija 
1 nepaseks Rusijos pėdomis.

MELROSE PARK LIETU
VIŲ ATYDAL

28 d. balandžio, Frank ir 
James svetainėj, bus vaka
ras Lietuvių Sūnų ir Duktė-

JEIGU NE LAIMĖS —TAI 
PO HOHENZOLLERNŲ.

Amsterdam. — Grafas rus j^ievuvių ouuų ir juuawr 
Reventlovį žinomas vokiečių rų draugystės, Bus sulošta 
atžagareivių rašėias, sako, 1....................... ......... ..
kad jeigu Vokietija šioj ka
rėj nelaimės, tai kaizerio 
Hohenzollerno dinastija tu
rės pasibaigt.

dviejų aktų komedija ”Gu* 
dri Našlė”. Visus vietos ir 
apielinkių lietuvius meldžia* 
me atsilankyti.

f Komitetas.

i



I■% | ■■ Ii ir yra tai galima apie’esama kartais sbcialpatrio- musų. Sąjungos praeityje. k.ą protą narių dabar išrink-RaudoniyiJinlianilija. ®ggj | juos džentelmoniškiau dis- tizmo apsireiškimų, esama, Mes norime solidariško dar-to revoliucijos rėmimo ko- 
Ikusuot. Juk, vyručiai, musų [bent retkarčiais, ir social- bo, kol jisai galimas. O anoj miteto, tikime, kad Paukš- 
3 suvažiavimas Chicago j buvo'patriotiškų minčių. n-ois-i^ u—
3 toks, kur buvo visų princi-| Bet socialpatriotiškos bet ir turėjo

Finliandijos parlamentas ■ džioji ir galinga Rusijos de- 
socialistų didžiumos ranko- mokratija. Kol carų valdžia 
se! j

Finliandijos senatas so- jos žmonėms buvo 
cialistų rankose!

Toli į i______  ______
kusi šalis, šalis uolų, ežerų 
ir vandenpuolių, šalis gra-, 
žia, laipsniškai išaugusia 
kultūra, šalis kurios gyven
tojų dora ir pilietiška sąmo
nė labai augštai pakilusi — 
išreiškė pilną užsitikėjimą 
socializmo doktrinai.

Tie, kurie skelbė ir tebė- 
skelbia, jog socialistų mok
slas nešąs pragaištį, nedo-[ 
rą, išgverimą, supuvimą mas. Privatinės 
prakilnių jausmų, visi tie te-[bės teisės suteikia 
gul pasižiūri į sveiką kunu(žmonių klesai daug 
ir dvasia finų tautą, jau patogumų ir gėrybių, kokių 
besirengenčią įvest socializ- [neturi kitos žmonių klesos 
mo mokslo principus pačian Darbininkai visviena 
gyvenimam

Iš 200 Finliandijos Seimo kapitalistais. O šitą tai vi- 
atstovų 103 socialistai. Iš 
12 senato atstovų — 6 socia
listai ir socialistas gi pir-

4»4444«»444444444«44444444 pų paroda. Ir pasirodė, kad sriovės, aiškios sriovės, nė- prie bendrų išvadų ir bend-
1 Klerikalai savo suvažiavi- mes galim susišnekėt. ra. Ir kol jos nėra, tol mes rų rezoliucijų.

konferencijoj netik. galėjo, [tys, Žolynas, Pėtrikienė * 
” > būti prieita gvegždžiutė elgsis taip,ki 

išpuola elgties. >
Vieno mes iš širdies gei

džiame: kad daugiau pana
šių nevaisingų, piktų, nesu- 
tartingų konferencijų nebū
tų. - ' - '

ra. Ir kol jos nėra, tol mes 
galim sugyvent sykiu.

* * * * * * *
Dievuli mano! Jau ir 

tPennsylvanijos atžagareivi- 
suvažiavime ^v|enas skįrtumėlis išauga škiausias senatorius Pen-

- Ir pikta man darosi pri- kaiP iš r^io- blra

Klerikalai savo suvažiavi-^mes galim susišnekėt.
nebuvo nuversta, Finliandi-.ine Brooklyne įsteigė naują B , kiekvienas isi- 

sunku fondą: American Relief.Kacla RieRvienas 1S1
’ Fund for war widows and 11en,da I ®a™. budut« ir Pra" 

įdeda kalbeties su negyvom 
'keturiom sienom', tada kie-[ 
kvienas skirtumėlis išauga 
į chinišką sieną. O paskui, kalba apie demokratiją' konferenciją,’kuris til- 
kaip iš rėčio, bįra kandžio- i u’ žmoniškumą. ,'po ’’Laisvėje
Ijimai, ambicijos, iškraipy- Į Vilkai virsta avelem. B,et> 
11 vi n i nndncnlriTmo i o rvi-n _ x>«clS LclIIL vxxYi •

begalo sunku. Daug energi-
šiaurius nusidrie- j°s reikėjo aikvot‘ kovoje organs! of Lithuania.^ ; 

su carizmu, ginant huosybę ivieiiKdių 
f _________ i y i v • i • i ■ hnvn viornrlspaudos, žodžio, liuosybę buY° vienybė ir jų-laikraš- 

! teismų, liuosybę savo kai- Š'a' džiaugiasi.

Kas kita dabar. Dabar T

spaudos, žodžio,

bos.

cijų suvažiavimą tame pa
čiame Brooklyne. 

Tūli socialistai 
juo blogiau juo geriau.

****** *
Jeigu jau Liet. Soc. Są 

jungos suvažiavime Chica-

visą energiją, tą gabumą ir 
patvarumą galima bus su
naudoti budavojimui naujo 
gyveninio pamatų.

Tuo tarpu, Finliandijoj
|tėra kapitalistiškas surėdy-

nuosavy-. . .v_. .
vienai goje lsej0 vienyb? ir kairie“ 
tokiu^1 ne^urėjo ko rausti dėl jos, 

-; jtai pasirodo, kad musų so- 
Jcialistų tarpe dar nėra ne- 

v’ra‘Pere^nam^ Sri°vių ir, esant 
darbininkais, o kapitalistai reikalui’ Jie ®ali susitart

*******

šneka:
gos citatos et cetera, et ce
tera, et cetera.

*******
Tiesa, musų socialistuose

I . O dabar ateina tokie lai
kai, kada visi vilkai staugs 
apie žmoniškumą ir demo
kratizmą.

čiru Vitu

’’KOVAI”.

“Kovai” nepasidabojo 
švelnus, bet šaltas aprašy
mas apie kairiųjų organiza-

”. Ji mėgina 
prisidengti ir kairumu ir 
revoliucioniškumuį

Veltui tas darbas! Kairu-

“Kova” klausia, kokį tik
slą “Laisvė” turėjo, rašyda- 
ma apie konferenciją?

Atsakome: nešokt sulyg 
dūdos ar ji būtų iš Philadel- 
phijos, ar iš Chicagos, kuo-. .. . .V1 imiiaju©, m i» iicav.ua, I\uv-

mas ir revohucioniskumas |meį ar vįena ar ^a fai§y. vs IrM 4- vi z-v I v v-v'i 4- v z-* 4-v *

;uomeri'škos nelygybės prin

Polemika
' \

Nors partijos konvencija

niekuomet negali remtis tu
štuma,o mūsų giliausiu įsiti
kinimu konferencija buvo 
tuščia. Jeigu iš 7 dienotvar- 
kio punktų apsvarstyta tik

vai dūduoja.

aiškia! u- griežtai pasmer-|v.!enį tai\efški kJad kon
Irn Irn n A TAAiniir< i/l I n H run • '

AR NEGALIMA BUTŲ 
SUSIVALDYTI?

’’Naujienos”

kė karę, tačiaus M London 
begėdišku būdu nubalsavo, 
kongrese prieš karės kredi-' 
tus. Jisai mandagiai atsi
sėdo ant dviejų kėdžių ir... 

išreiškia sa- susilaikė nuo balsavimo.

Kaip lygus su 
lygiais.ferencija nepavyko.

“Kova” ramina mus 
komis. Girdi, ten daug 
■keta ir paaiškėjo dvi aiškios 
sriovės. Mes pilnai tikim,'jon, sako, kad greitu laiku 
kad konf. daug, begalo daug ten, veikiausia, pradės eiti V-- _ 1 _ T? 4   —   V   1 — — CCT 1 -- J ^4^

plįtint

sne- 
šne- V. Kapsukas, rašydamas 

apie savo keliavimą Rusi-

J I m * ] • • K3.U KOIll. QvlUg, 00^310 Cl3Ug tCll, v P M
Ka F. Bagočius šnekėjo'vo pasitenkimą Socialistu' lai ve kas pirmas-apjuo-,^^ ypač antrojo «Ko?sociailstų lairkaštis 

suvažiavime, lPartii°s konvencija, įvykti- chno gražius lozungus, mes-i;, redaktoriaus kuris ta-laikraštį, reikėsią 
itu.s .1 Amerikos darbininkų___ __

i Dienraštis rašo, tarp kit- minią, 
ko, apie prieškarišką rezo-; Kodėl jis taip padarė? 
liuciją sekamai: " Tuo klausimu patariame už- 

' “Socialistų rezoliuci- siimt “Naujienų” redakto.- 
ja apie karę yra iškal- ’riui. čia dalykas ne indivi-

cipą Finliandijos socialistai kairiųjų org. —---- .—,.
turės pakeisti gyvenime naudai- jau visai netaip svarbu. ^_.’_„_Yx.-_’.._YfAl&LČU OUUUU1&UIO gi pil- ..................... ................. v , x

mininkas. Juo yra drg. To- ju lygybės principu, atmes- Jisai juK1 daug sykių visko 
darni privatinę ir įsteigda- pripasakoja, o sivetas dėltokoi, buvęs tūlą laiką Ame

rikos Western Federation’mi visuomenišką nuosavy- 
of Miners narys. Paprastas bę 
darbininkas sugebi užimti
tokią augštą vietą. Tai tik mentą (bandymą) seks viso $2.30 už bušelį

negriuvo ir ųegnus.
****** *

Kviečiai jau pabrango iki
------------- ------------------ -------------- V. VIZA MVl>OVXį.

rodo, kad darbininkų kleso- pasaulio darbininkai. Patriotizmas auga, ar ne-
. Tegyvuoja Finliandijos taip? M______

Tą nepaprastą eksperi-

Tegyvuoja 
socialdemokratija!

Laisvietis.
Lietuviai socialistai turi 

sekti finų socialistų pėdo
mis. Mes iš jų daug ko ga-

je esama žmonių, kurie mo
ka rišti opiausius šalies gy
venimo klausimus.

Mažutei Finliandijai, vei
kiausia, jau nebus pavojaus 
iš cariškos Rusijos.

Jos kaimynijoj gyvens di-[lim pasimokint.

Keno nors kišeniai 
bus kupini. Ar ne taip broli 
darbininke?

* ***** *

" me pačiame klausime, gavo čįa, Amerikoje. V Ka^su- 
_ kalbėti 1 vai. 10 minučių, kas jau jieškąs tinkamų, a- 

kuomet kiti visai balso ne-’gentų platintojų.
gavo. Antrajam “Kovos”| Gerai, kodėl ne! Mes ga- 
red. pirmu sykiu pakalbėjus lėsimę platint Petrogrado

ja apie karę yra įskal-p čia uaiyKas ne inaivi- ve]k vaianda> tuojaus nu- laikraštį, ar gal net dienra- 
bingas ir gražiai sure-ūnaiej klaic oj, kurią papu-Įkirsta i<aibėjimo laikas iki štį. Amerikiečiai visuomet 
daguotas dokumentas, cie London. Dalykas ve^ m rpokį^ Specialiu privi- rėmė anapus vandenyno iš
darąs garbę šios_ šalies kalPe: tasai aukso vidurys |lcgij.ų mes/tiesa pasakius, einančią spaudą.

i

Už “Naująją Gadyne”
Greitai jau sueis metai,1 taip negu ji manantiems 

kaip Lietuvių Socialistų Są- [žmonėms, o betgi, keistas 
junga leidžia “Naująją dalykas — Grigaitis su 
Gadynę”, mokslo socializmo Kapsuku neišsiteko viena- 
magaziną.

Jau pirmame “N. G.” nu
mery pirmasai to žurnalo 
redaktorius P. Grigaitis 
kvietė talkon netiktai “pa
šauktuosius literatus, 
šiaip jau žmones.

me žurnale.
Literatiškos viršūnės ne- 

susisiekia. Tai keistas, bet 
visiem jau žinomas faktas.

Ar verta prašinėti litera- 
o lxjtorių, kad jie susitaikytii? 
Jisai Neverta.

tuomet jau sakė, kad “Nau
joji Gadynė“ visgi yra ne 
padebesių skrajotojas, o gy
viems žemiškiems reika
lams pašvęstas laikraštis”.

P Grigaitis ve dar ką ra
sė tuomet:

“Su džiaugsmu pažy-

Amerikoj ateina vis sun
kesni ir sunkesni laikai. Ir 
karė ir cenzūra ir kareivia
vimas. Čia kaip tiktai ir yra 
dirvos tarptautiškiems so
cialistams.

Bet ne! Tūli jų kaneč vy
ksta į Rusiją, į Petrogradą. 
Mat, ten benai nepasiliauja 
griežę marseljietę, ten pui
kios revoliucijos dienos!

****^**
Na, gerai. Jeigu Rusijoj 

yra virš pusė miliono lietu
vių, tai jų tiek yra ir Ame
rikoj.

Rusija yra turtinga šalis 
ir žmonėms ten geriau gy- 
✓enss, negu Amerikoj.

Tai mes, amerikiečiai,
atsišauksime į Rusijos lietu- konvencijoj nepadarė. Jeigu 
vius aukų. Ištiesų, kodėl jie kas bjauriai demonstravo 
negali mums paaukaut?Mes .savo, veidą St. Louis kori

. darbininkų judėjimui. J° veikėjai perdaug buvo . - “ - - -
Ji teisingai išreiškia' lepinami, perdaug buvo glo- v
anti-militaristinę ir re- stomi. Tasai pats New York k mums 
voliucinę susipratusių jų ^aP tiktai afišuoja, garsina, I 
darbininkų dvasią ir ai- reklamuoja Londoną., L__ 
škiai nurodo budus ,
priemones kovai prieš Štai, kodėl jam užaugo ra- 
ka,ię. . _ . . , |U A‘1V Viena, 11C& II1LI&U Iiuu- XI.VX line, xvcxvx xxxxxxxxo vvxv

e a*i ad kuodi 4—. os mone, 4bi jos pusėtinai ge-,čiu atsimokėtų Rusijos lie-
džiausis lietuvių darbi- iko!lv.en,cl_J°?: Sede.Jlmas,ant.lros ir viena bendra komisi- tuviai darbininkai.

• I i • v • • Irnrlryiii i-v nm hatI/a 1 n ko • • _ . - . . *ninku skaičius susipa- , - - 
žintų su tąja rezoliuci- vigadnas.. XWLxvxxvxovxx«o, ___ s, r____
ja. Tegul prie to prisi- O antra vertus, jogjLon-.}ęrj^]ęaj nurodžius, pataisė musų spaudą. Amerikos soc. 
deda įr-^husų “kairie- donas tiek ir tiek prisiklau-|gaVQ rezoliuciją, ji pasida- laikraščiai, kiek mes žino-

. ji“, ažuot kenkę sociali- sė visokių, pasakojimų, jog vįsaį žmoniška ir dabar,'me, patinka Europos lietu
sių reikalui ir prikai- “Internacionalas visuomet joje,'kaip i stovi, mes ne\ viams.
šioję jų vadovams ‘ “o- stovėjęs už tėvynės gyni- matome blogybių. Tas pats'daugiau ~ 
portunizmą”, “veidmai- mą.” Na, tai. tas žmogus ir įr su Kapsuko rezoliucija. (Kapsukas ir kiti tegul tai 
nybę” ir kitokias išsva- neatmetė griežtai tėvynės Nors kaip kur ji serga žo-1 ' 
jotas “necnatas”. gynimą. • •

Bet ve ką mes norime pa-jau seniai nematėm.
Mes sakėm ir sakom: ne'sakyti. Mes norime, kad ir 

_____ ____ > svarbu, o Petrograde ir visur kitur 
, 'svarbu jų sutrauka, jų pa-platintus! ir musų, Ameri- 

" u- , • i be/'sėkmė, apsireiškusi Uim tik- kos socialistų laikraščiai, 
ir baidosi nors biskį kritikuot. roge rezoijucjjose> jr ve Mes, amerikiečiai, negalime 

.... . . _ ' mes klausiam, kodėl jų dvi, būti vien tik labdariais.Mes 
gai ir jisai nepaklausė net)0 ne vjena> ne§ musų nuo-[norime, kad mums tuo pa

XlVUlAVllį UCU Ul i # # «/ -------------------------------- ----------

ninku skaičius susipa- dviejų kėdžių pasirodė labai

ja. Tegul prie to prisi-

jotas “necnatas”.
Tiesa, rezoliucija pusėti-

Jeigu mes platinsime jų 
platina

ja galėjo sudėti jas į daik
tą. “Kuomet Michelsonas, spaudą, tegul jie

7
------- 1,

mes ne\ viams. Tik reikia už juos 
’ ; paagituot. Drg.

_______ r__  __,_.'daro, jeigu nori, kad mes 
dingumu ir vienas jos p cm-[atsimokėtume tuo pačiu.

- - , ---------- ----------- Kas miglose blaškosi, kas ktas, ten kujtA kalbama apie Ligišiol Europos lietuviai, 
nai gera, bet koks čia. buvo (nenori aiškumo, tas papras- (neleistinumą soc. dem. ben- net socialistai, buvo papra- 

-kliudyt kairiuo-|tai atranda išganymą tarpe dradarbiauti su kitomis srio te iš augšto žiūrėti į ameri-reikalas
sius? Kairieji nieko blogo dviejų kėdžių.

Mes manom, kad literati-
[škos viršūnės pačios savai- 
mi susisieks, jeigu minios, ~ A ----------- . .....
veikliai ir darbščiai rūpin- juk čia turėsime tiek ir tiek vencijoj, tai jau ne kairieji, 

bet tokie ponai socialpatrio-
draugui, tai. (dešinieji, jei norit),

Nauj. Gad.” finansi-.|vykstančiam į Rusiją, aš į-.ka^P Spargo, Benson, Ir jei- __ ____ _ ____
ją dailės sakiau: pasakykit jiem,kaip(£u Jaa Naujienų red..taip djnasi frakcijos, sutartys

xv agituo-,1101'1 M nors akėti, tai te- slaptybės,
reklamuo- |ja™ ir dirbam. Pasakykit.^1 R atkreipia savo na

sis ’’Naujosios Gad.” reika- bėdų ir darbo, 
lais. Sustiprinkite tik, drau-1 Vienam savo 
gai, ’r 
škai, padabinkit

inime tą faktą, kad plačioji'žvilgsniu, bandykit atlygin-Įmes, amerikiečiai 
mūs socialistų minia karštai ti literatoriams vnklnmnn- l.iam ir dirbam.

vėmis, stačiai klaidingas — (kiečius. Jie atsimindavo 
vienok, ir ji yra pilnai pri- mus -tiktai tuomęt, kuomet 

[prireikdavo jiem pinigų.Da- 
Ir ve, kada draugė Ra- bar dalykai turi persimai- 

_____  čiutė Herman, kuriai ir pa-'nyt. Mes norime lygių 
Frakcionizmo manija sta- ti “Kova” neprimės social- teisių ir priedermių.

x..i-------------  ’patriotizmo, patarė išrinkti
vieną bendrą komisiją ir'dabar gyvena apįe 
pagamint vieną bendrą re- lietuvių, yra plačiausia vei- 
zoliuciją (taip visuomet da-.kimo dirva. Ten galima pra
mina Lieįuvių Soc. Sąjun- iplatint daugybę laikraščių 
gos suvažiavimuose,— tai ir surinkt daugybę pinigų.
Kapsukas atkirto — ne! (Tegul Europos lietuviai dar

Ar girdit? Tai naujas sta-(bininkai taip, kaip mes a- 
čiai neleistinas precedentas, merikiečiai darbuojasi. U-

FRAKCIONIZMO . MANI- imtina- 
JA.

čiai užkerėjo tulus musų re
daktorius. Jiem tik ir vaiz-

Tokiame Petrograde, kur
80.000

Štai, “Vien. Liet.” rašyda-——......... |L1 11LC1 dlUl ictillft, I CMcliilUU- j •> — —- _ ,v, • ę. Ubai, ! ivn. liįvi. laoyua-

parėmė Lietuvių Socialistų j kit ją visur ir visuomet, tai jiem, kiek vargo mes pake-;n;ng£l aty(k] I Ponus ls ae?1’ ma apie kairiųjų organiza-
Sąjungos sumanymą leisti 
socializmo teorijos žurnalą, 
ir“Naujoji Gadynė” įžengia 
į pasaulį su tokiu dideliu 
skaitytojų buriu, kokį pa
tikdavo retas kuris tik ką 
užgimęs lietuvių laikraštis. 
Šis faktas geriau už il
giausius išvadžiojimus rodo, 
kiek yra tiesos toje musų 
priešų pasakoje, kad socia
lizmo idėja, girdi, pas lietu
vius turinti pasekėjų tiktai 
mažoje “karštuolių” sauja- 
leje.”

Nuo pat pirmojo nume
rio “JNaujoji Gadynė” buvo'.karas “N. Gad.” naudai į- 
ne vienos kurios bent srio-.vyko Bridgeporte. Panašus 
vės organu. Plačioms w <■ * • W —I « AM. V T r 4. AM. ..L A «
kusijoms vieta visuomet bu- ry ir Philadelphijoj.
vo paliekama “N. G.”

tNuo 4 num. “Nauf. Ga
dynę” pradėjo redaguot V. 
Kapsukas. Jisai taip pat pa-

liam ir prakaito išliejam, be niosios puses, 
kviesdami žmones prie susi
pratimo. Pasakykit jiem, rašo įžengiamųjų prieš to- 
kiek draugijų mes turim, kius skandališkus dalykus, 

mes socialistai tveia noro-,kiek kuopų> kiek kalbėtojų, kaip Bensono - Spargo “fi- pev’™S°vT Ir tyC1- Par° (kiek laikraščių. Pasakykite Josofįjos”, tai jos nemato 
j 1SaU-glJ!"Itiems Rusijos inteligentams, socialpatriotizmo- slonaus, 

nn aujają Gadynę į ai- kad išmoktų populeriš- darančio gėdos musų parti- 
c e ę spe ą. ka« ra§yį įr sutvarkytų savo jai.

ir viskas bus gerai.
" Tautininkai neišlaikė sa
vo žurnalo, klerikalai lei
džia kokią tai stipeną, o

kim “Naująją Gadynę” į di

Jeigu “Naujienų” red. ne-

ls Binghamtono mums pra-. begalo nuobodžius laikraš-l Mes nepriešingi tam, kad 
nncn Iro rl -f-n-nirlroXi n i /)v>nn_ Y.'  T. j 1 j    L., „ 1 _,,7i-ii-,, „ 4. 1-^.4

cijų konferenciją Brookly-
ne, sako:

“Susikirto dvi parti-
. ji: Kapsuko-Šukio /su| Veltui “Kova” pasakojo 

“Laisvės” - “Keleiv£o”..’apie socialpatriotus. Mes 
“Laisvė”-“Keleiyis” la-'esaine jų priešai, betnies ir

• nei
Michelsono nei Kapsuko re- 

socialpatriotiz-

čiai neleistinas precedentas.

• biau palaikę ' Rusijos *su žiburiu nerandame 
ar • 51 «■ • -war

pusę.” ...
Mes griežtai paprašytu- zoliucijose ;

me palikti “Laisvę” ramy-'^o* Tiesa, Kapsukas, kalba

> Iš Lietuvos.,
Kursai Vilniaus miesto 

gudams pasimokyti amatų 
l Vilniaus

_ JI A. "t V V • • "1 "f | ** ; A A * V/ W A X AK VA AJVVAkJ V A VV A A A | Z A 7

nesą, kad tenykščiai drau-.čius. Ir tegul jie ten nepa- pabart ir pakritikuot kai-tbėje. Mes prie jokių fraki- aPie tarptautinius, bendra- 
gai rengia balių. “N. Gad”. verčia lietuvių kalbos “kan- riuosius, jeigu dienraštis ne cįjų neprigulim Mes prigu-'darbiavimą su kitomis srio- ir dailydžiavimo. VLuiImmo 
naudai. Taip ir reikia. celiarščina.” [sutinka kai-kame su jų tak-jįm"tik prie Liet. Socialistų vėmis atmetančius sociali- Jgudų komitetas šelpti nu-

Iš Detroito irgi ateina pa- Vyrai, amerikiečiai! Su tika. Bet barti vien tik juos,1 Sąjungos. “Laisves” redak- tųs, o Michelsonas stačia’’ ‘ 1,1
naši žinia. Europos 4ietuviais mes tu- mandagiai tylint apie Ben- ’toriai konferencijoj veik ne-1 kalba apie rėmimą lietuvių

’’Kova” praneša, kad wa-

parengimai įvyks Waterbu-

stačiai kentėjusiems del karo, mie- 
į liaudies 

Vadina- mokyklose įsteigė tam tik- 
daleidžia,J(ras dirbtuves mokiniams’ 

konfe-Įkad musų draugai lietuviai, pramokti darbų ir įvairių 
Viename skyriuje 

j [mokys adyti ir išsiuvinėti,
buvo sudėt vienon rezoliuci-1 Bet juk tai, veikiausia, ir kitame išpiaustinęti ir dai- 
jon. Mes ir dabar taip ma- bus teisybė. Argi mes turi- lydžiauti, trečiame, mokys

i suskilę? tuosius daiktus ketina par- 
faktų neturime 'davinėti Vilniaus naminių 

Ir kol mes jų neturime, tai darbų parodoje, gudų tau- 
bet būtų keista būdavoti rezoliu tos skyriuje. Ir šiaip gyven- 

argumentus ant nesan-Tojai tose mokyklų dirbtu- 
mes čių faktų! ‘ [vėse gali užsisakyti reikia-

4.X Vt«**XXVlį. 4

j Daugiau ant 7 pust /• ’j

_ . _ [toriai konferencijoj veik ne-[kalba apie rėmimą lietuvių ste trijose gudų
sonus ir Spargo — tai jau šnekėjo. Po konferencijai |social-demokratų;

’’Laisvėj” buvo išreikšta si, Michelsonas 
mintis, kad abidvi # «. --------
rencijos rezoliucijos — Mi-j veikianti Rusijoj, yra vieny-amatų.
chelsono ir Kapsuko, galima beje, nesusiskaldę! p 1’”z'

Europos lietuviais mes 
rim būt stragesni.

^k******
Tautininkai bėga 

)ėn. Jų laikraščiai 
kooperacijon. *

Klerikalai užbaigė,, bent 
paviršium, ginčus ir bėga 
vienybėn.

O socialistai?

vieny- 
link^ca

rodo ką nors kitą, o tik ne 
bešališkumą.

JIS PIRMUTINIS.
’ Kaip mes ir tikėjomėsJLkGlĮ/ llIvD A A. VlllVU^ 'Jk7AA« AIAVU Al VAUMLVA Aliu | J

Socialistų Partijos suvažia- nom ir iš to jau aišku, kad me faktų, kad musų drau- sukti puodus. Gerai padirb- 
vimo rezoliuciją dėl karės (mes stojam už vienybę, o ne £ai Petrograde suskilę? juosius daiktus ketina par- 

briežė, kad “Nauj. Gad.,” New Yorko valstijos ka- Kaip aš'tik daugeliui už- apjuodino ir paniekino ne frakcionizmą socialistų ju- Ne, jokių faktų neturime .davinėti Vilniaus naminių 
nėra vienos kurios bent srio Įėjimų viršininkas išleido į- duodu tą klausimą, tuojaus (kairieji (kuriem “Naujie- dėjime. __  _ . _ J1! ^°! 1?es neturime, tai tdarbų parodoje^ gudų tau-
vės organu, o visos LSS.- sakymą, kad per visą ka- man pasako ąpie principus, nos” pamokslus sako), bet ., . , . . - =

. .................... ““ Žinoma, principai šventas vadinamojo aukso vidurio iir tūliems socialistams mes cijų argumentus ant nesan- tojai tose mokyklų, dirbtu- 
, bet juk ir'princi-[pasekėjas Meyer London, galime pasakyti, jog mes čių faktų!

- . -------- kongres-[esame griežti frakcionizmoį Na, bet tiek to..Kas buvo, mų.daiktų.
jpriešai. Gana jau jp buvo |tai buvo. Mes tikime į svei-(

UŽDRAUDĖ KALINIAMS 
PASIMATYMĄ.

c<

ves organu, o visos 
gos organu.

Taigi, ir pirmoji ir antro- kaliniams pasimatymas su daiktas, 
ji redakcija nestovėjo . už'giminėmis ir -------
principą uždaryti burną ki-'kurie ateina jų aplankyti, (pereinamų skirtumų, o jei-manas. . ' .1*^’

rėš laiką butų uždrausta

už'giminėmis ir pažįstamais, puošė pas mus nėra jau ne- .vienintelis musų

Ne tik ’’Vien. Liet.”

iicav.ua


hwm

LAISVĖ

ocialistų Partijos 
Rezoliucija del karės.

Sutikdama su tais princi-1 darbininkams nuo piktųjų 
• ~ ‘ ~ * - ’ • . Ka-

povojus

draugams į rezoliuciją ge
rai įsiskaityti ir sako, kad 
joje gerai nurodytos karės 

turėjo milžiniškų karės metu darbininkai tu-‘ tol pasiliks, kol gyvuos ka- priežastys ir pasekmės.
----- y l . ----------- i---- ' - ---------x— Taigi, ir “Kovos” nuomo

ne, Soc. Partija užėmė ga-

; (Konvencija įvyko St.
Louis, Mo.)

lų ir išgabenimo iš Ameri-1 !
kos maisto produktų ir ki- pais Socialistų Partija grie-Įšios. karės pasekmių.
tų gyvenimui reikalingų žtai atmetą sumanymą, kad Į rėš atsikartojimo
daiktų T “
pelnų — septynis miliardus Į retų padėti šalin savo kovą 'pitalistinė pramonijos tvar-
dolerių. Ir jiems labai rupi, dėlei geresnių sąlygų. Prie-^ka. Karės galas ateis tik^._7 ---- ,--------- ,
kad karė vis ilgiau tęstųsi, šingai kritiškas padėjimas, 'tuomet, kai pramonija bus na garbingą poziciją.
kad per jų milžiniškas pa- kurį sutvėrė karė, reikalau-'susocializuota ir pramoninė! “Mes neabejojame, -kad

1 - ~ 1 — — __1   _______  2^ JI  _ J    1  ______ 1 • _ JI   1 1.* 2 11.. « *11-1 4- n Imi 4* i lx n Im icnl šnlvL skolas talkininkų valdžioms ja dar stropesnio klesų ko-’pasaulio demokratija įkur- ir ta kritika, kuri paskuti- 
p 1 4,1 v™—varyčio, ir-mes pataria-,ta. Socialistų Partija šaukiaįniu laiku perėjo ir į Ameri-'

darmninams laikytis ir'visus darbininkus susijung-(kos Soc. Partijos eiles atne- 
Ceoffrafinės Pa^is interesai,'patįs prižadame laikytis įti su ja još kovoj šiuo-tikslu,'še vaisių. Nebereikalo buvo

- n z , jp Įyg būdu įsteigti pašau- j tie aštrus susirėmimai New
kurioj i ko. Philadelphijos ir ki-

dėjusi^ galingas prieškari
nis judėjimas Europoj, o y- 
patingai Rusios revoliucijos 

, .’atbalsiai, pastūmė į karo 
a jprešininkų eiles ir*ne vieną 

svyruojantį socialistą. Pat- 
’ riotinė Spargo rezoliucija 

tegavo 5 balsus. Plačiau na
grinėjama tas rezoliucijas n

ir Per jų komercinius ryšius'vos varymo, ir-mes pataria- ta. Socialistų Partija šaukiainiu laiku perėjo ir į Ameri-
LdLdl Jie DUVU bpilldllll Jltb- • . ]1 . • 1 „virini 'vvizs _______ 1_*1___x‘„ ____ _*1 - . 1. • 1 — -  2-*______ nlnn?• Suvienytų Valstijų So- kotiegJ dh.vos gavo kapitali_.talkininkų ginklai imtų virime 

cialistų Partija dabartinio ]amg svetul. ""
sunkaus krizio metu iš nau- kjekvjeno dabartinių***kapf kurie stenS'iasi už imperia- šitokios taktikos: 
jo iškilmingai reiškia savo talistiškų šalių siei;os tuo.listini viešpatavimą vakari- 
istikimybę tarptautybei n ^du pasidarė perdaug siau- 
viso pasaulio darbininkui 
klesos solidariškumui 
skelbia savo griežtą prieši-- 

"nimąsi karei, kurią tik ką 
paskelbė Suv. Valstijos.

Šiais laikais kares papra-Įda visas pastangas, kad už .

šalyse komercijos ir finan-1 ropos politikoj, imperiaiiz- ^tžvalgos^ vedmnoji submei- nijos konskripcijai.

kų interesų intrygos. Ar jos‘gaida. Įsigijimas naujų ko- /'iatiri, tai vis dėlto nėra. tar varta žmonėms uždėta, mes skolų militariam, laivyno
buvo vedamos atvirai, kai lonijų ir išplėtojimas savo uzpuohmas^nt Amerikos prižadame nesustojamas*arba kitiems karės reika- |

ar komercinės ir politinės įtek- zmonĮti, kaipo tokių, teisių, dėti pastangas, kad tokie į- lams.
is, Įmes rato patapo diplomato-trukdymas tūlų A- statai butų atmesti, ir rem- 2 Mes patariame, kad šis

menkos kapitalistų yrupių ti visus masinius judėjimus, suvažiavimas įsakytų Kra- 
j, I priešinimąsi prieš što.Pild. Komitetui paplatin 

11 °- ' Įti ir pagerinti propagandą
3 Energingai priešinimąsi tarp moterų, kadangi jos, 

visoms reakcijos priemo- kaipo žmonos ir motinos, y- 
Tai karė ne prieš centrali- Įnėms, kaip antai, spaudos ir'patingai dabar yra . prisi- 

lx * J cenzūrai,'rengusios priimti musu žo
džių. Militarizmas, niekados žodžio laisvės varžymui,, su- dį.
negali but panaikintas mi- sirinkiipų ir organizacijos | 3. Ales patariame, kad su

varžymui, kaip ir verstinam važiavimas išakytu Krašto 
.......................................... r::, ii....::.:..: ...J.’.:.: <>r- 

Įganizuotą judėjimą socialis- 
4. Nuosaki propaganda ,/tų, organizuotų darbininkų 

; ir ir kitų karei priešingų spė
kų sutartinam veikimui mu
sų programos pamatais.

Kate Richards 
pirm.; Victor L. 
Job. Harriman, 
Patrick Quinlan, 
Rothenberg, Maynard Ship- 
ley, Geo. Spiess, Pr.; Alger-' 
non Lee sekr.

listinį viešpatavimą vakari- 1. Nuolatinis, veiklus ir.lyj naują tvarką 
niame žemės puskamuolyje. viešas priešinimasis kaici '

ros savo kapitalistų klesos' Karė Suvienytųjų Vaisti- pagalba demonstracijų, ma- taujantis idealas.
ir industrinėins ir komerci- Prieš Vokietiją negali sinių prašymų (peticijų) ir 

‘ v’ -- |būt pateisinta dagi tvirtini-1visų kitų galimų priemo-
Tatairvisų"tų "vadovauja- kad tai esanti karę A- nių. __ ........................

Lb IX yjj vvuiiią, 41MUVJĮ- --------------------------- v-~ -- — -

karei žmonių brolybė bus viėšpa- tų miestų lokaluose. Prasi-
I . • . • ■. 1 .It • •. _ 12 —______ ____ 2 _ Y1 2

ir komerci
nėms operacijoms.

mųTYšaiiO^pita^^ ir Amerikos _ __________ ...... ..
_____________ „„ _________________ __________ ; ?arbes’ gynimui. Kad Vo- si prieš visus_įstatų suma-'išrinktiems atstovams kon- 

štai gimdė ir gimdo visose Įvaldžius pasaulio rinkas.Eu-, valdžios be jokios nymus militarinei ir pramo-1 grese, valstijų seimuose ir 
šalyse komercijos ir finan- ropos politikoj, imperiaiiz- ^tžvalgos^ vedamo j! subma- nijos konskripcijai. Jeigu pietos valdžiose balsuoti o-rinėiama t- 
su lenktynės ir kapitalistiš-'mas patapo vadovaujamoji . ar? cJa1' ir taip yra tokia konskripciją butų prie prieš visus sumanymus pa- «\rr.. • r_ri ‘ 
I,.-________________ A., 1__ t •__________________________________ žiauri, tai vis dėlto nėra tai* varto vmnnamc nyrinta tyipq ' ....... <luJ* VrdU.

Patarimai.
1. Mes patariame,

2. Neatlaidus priešinimą- suvažiavimas įsakytų musų

Jeigu . vietos valdžiose balsuoti

užpuolamosios karės ;
veidmainingai perstatytos, Įmes rato patapo diplomati-t 
kaipo apsigynimo karės, ta- nių intrygų tikslas ir vienos? v .
Čiaus jas visuomet darė vie- šalies su kita susigrumimų pi’ogi’amd* žarstytos sau di- kuriais ; 
špataujančios klesos, o ka- 'priežastis. lįfpelnų^is kariaujančių konskripciją.
riavo liaudis. Karės neša 
turtus 
klesoms.
kentėjimą ir mirtį ir demo
ralizaciją.

Jos gimdo atkarią geidu- ir jų baimė nuolat augan- 
lių, neproto, tautų nesiken- cios darbininkų klesos jie- p1 
timo ir netikro patriotizmo gos vertė juos ginkluoties I 
dvasią. Jos temdo darbinin-’nuo viršugalvio iki kojų pa- . . .
kų kovą už gyvybę, laisvę ir Jų, o tai privedė prie be- kratybe kurioj . . x
socialę teisybę. Jos veda 'protiškų ginklavimos lenk- ,me . os ?e?a 1 . įsteigta prieš kareivinį muštrą 
prie sutraukymo ryšių tarp įynių, ir dar kiek metų 

s dai bininkų ii* prieš šios karės prasidėji- 
sayo brolių kitose, šalyse;, imą vadovaujamosios Eu- 
prie ardymo jų organizaci-Įropos, šalis buvo jau virtų
jų ir siaurinimo jų pilietinių sios ginkluotais lageriais, 
ir.politinių teisų ir la.svių. Įsu daugeliu’ milijonų pasto-

2. Suvienytų Valstijų So-(vios kariuomenės išlavintos 
cialistų partija neatmaino- pr apšarvuotos karei “tai- 
mai priešinga išnaudojimo kos” laiku, 
ir klesų viešpatavimo siste-

„ . _ v. . . _. IEuropos šalių musu brolių
viešoatauiančioms Yerc,a ^nWuo- k 0 ir kentėjimų.
viešpataujančioms, įies> Aštrios varžybos tarpi r- - - - - --

o darbininkams ‘pasaulio kapitalistų jiegų, I . , , K. oi i v . .. .
jų kits kitam pavydėjimas, va?..Y, 1\ mi 1 ai! ? , iPacto siuntimų 

i jų kits kitu neužsitikėjimas, •,
litarizmu.

Tai karė ne demokraty- streikų taikymui ir streikų'Pil. Komitetui pradėti 
bei Europoj pakelti. Demo- teisės siaurinimui. '

nors šalyj

svetimos šalies ginklų spė- 'militarį mokinimą 
komis. mokyklose.

Nepadoru ir veidmainin
ga sakyti, kad karė vedama 
ne prieš Vokiečiu žmones, > 
ke? P.riesTY°kieciLl ^aiz.er1.0 įklesiniai susipratusias 
valdžią: Jeigu mes pasiusi- arįjmaj sujungtas politikos 
me į Europos karės laukus pramOnijos organizaci jas, 

i apginkluotas spėkas, tai JLljciant ‘ ‘ *

viešose

5. Švietimo darbo platini
mas darbininkuose, kad su
organizavus juos į stiprias, 

> ir

japgmKiuoias speKas,. tai jų idant «os lgtu sutartinu, 
„ bendru veikimu’sutrumpm-

mai, palaikomai^ ir stiprina-'jpag jr militarizmas tokiu ' 
rnai kariuomenės jiegomis būdu patiesė pamatus neiš-1 
ir apgavinguoju tautiniu pa- ĮVengiamai visuotinė karei -plirnnną i<nrsą s 
tnotizmu. Mes, todėl, atsi- T’uronoi Baisioii Fnronoq lri\10P°.s kaies s 
šaukiame i visu saliu dnrbi 15aisl0J1 Luiopos 'pajaUgins tik karsauKiame i visų salių daibi- kare jVyko He del kurio nvbps n.
ninkus paraginimu, kad jie nnmnins m
atsisakytų remti savo val
džias jų karėse. Šalies ka
pitalistų kuopos karės tai 
ne darbininkų reikalas. Ir 
ypatingai mes persergstime ■ 
darbininkus nuo taip vadina 
mij apsiginamųjų karių spą 
stų ir apsigavimo.

Vienatinė kova, kuri iš-
. . darbininkų stveri- Ritų, kur tapo visam t-------------- t---- „----- z------

mąsi ginklo, tai yra didžio- žiui sužeisti ir lušiais pada- gti šioj šalyj nolatinį mili-' 
ji pasaulio darbininkų kle-'ryti; tie milžiniški materia- tarizmą. |
sos kova, kad issihuosavus ]jaį turtai, kur tapo sunai-| Suvienytų Valstijų-' dar- 
is ekonominio išnaudojimo kįnta> ir tie neapsakomi Eu- bininkų klesa neturi nei jo- 
n . politines pnespaudos 'ronos žmonių kpntoiimai ir kin mnon su Vnkipčin nrbn 
Pries klaidingą patriotiz- '■ 
mo mokslą mes statome kovoj ūž principus ir idea- bininkų klesa. 
tarptautines darbininkų kle- ------ - -
sos solidarumo ideala. Ka
pitalizmo rėmimui mes no
riai neduosime ne vienos 
gyvybės, nė vieno dolerio; 
darbininkų kovęs rėmimui 
dėl liuosybės mes žadame1 
viską, ką tik turime. §ios ga]ies viešpataujančio- .jančioji'klesa per savo at-' 

3. Beprotiškas mirties ir ji klesa išprovokavo. --i— •
naikinimo orgijas, kurios 
dabar visą ’ nelaimingąją 
Europą drebina, pagimdė1 
kapitalistų interesų 
Europos šalyse. 
Visose tose šalyse darbinin- 
kai buvo spaudžiami ir is- kumo priesakai”,

dOKIŲ MOKYKLA
Tau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle ave. Brook
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatskai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šoklų. M« 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokius Ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn. N. 1

O’Hare, 
Berger, i 
Midney, .

r

E

I© ro
Sutaisytas is formuios- 

rccepto; suteikto iėinintio- 
gu Ėgypto zokoninku,

* AR TURI TĄ NAUJĄ *• 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ!

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau» 
ti, nes knyga gali greit ‘Ssibaigt.

Apie tos Knygos naudingumą pa
klausk tŲ, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišku dalyky 
aiškintojos ponios M. II. SANGER. •

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišky organy išsivysty-^ 
mas, jy veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini-* 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. j 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomiy dalyky.
»Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. • a

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

JŠtai nauja dainy knyga, kurioj ra
si daug tok i y 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, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

» % KAINA 50c. c
ARVERTA BŪTI TEISINGU? .
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi,. bet kokj 
iie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas,—parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. J<t gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas uz Teisybę

Jeronimas Savanorolia.
Kas nori žinoti apie teisingo Žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS, t

6 Loring St.,
’j So. Boston, Mass.

...........  '' k ■—■■■
Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

Kapitalizmas, imperializ- Į11įų minias, o ne Vokiečių 
valdžią.

Mūsų prisidėjimas prie 
karės šiuo laikų1 

■ės baise- i 
- v . nvbes, padidins mirties *“

nois netikėto atsitikimo, ir .naikmimo piutę ir pailgins «'"ir 
ne del kokios nors Vienos nmo-nriSkną ąkprdvnną 'JuainuS n šalies įstaigų politikos. Tai S atn^ mirU kentėjimus I.Įas veikti ne tiktai pries da- išvadžioji 
buvo logiška kapitalistinės .*r vqrf)-n ^nvipnvtoiiii Vnk jWC4t įauaus mano, Kau socians-į
varžybų sistemos pasekmė. įtiiu Angms> oy įįtin‘aį,nebeleisti ateity karėms į-.,tai turi pilną tęisę skelbti

, . . v. .z 1 i i . . i 11 .V. v iVVKti, ir uarouoiis, Kact pa- savo nrincinus •Tin T71C-; VnvMnm’nviXGi So rlnrhtninVii Vincai Qinc ča_ I J .’ . . J v , . 1 piinvipuo.
naikinus kanų priežastis. | “Milwaukee Leader” s<- 

7. Kad Amerikos gyvento-ko, kad Soc. Partijos dek- 
bus 

čio bado pavojaus, kurįCgu-Į darbininkų klesai tuo, kuo 
ropos karė atnešė ir. kurį buvo neprigulmybės dekla- 
Suvienytų Valstijų karėn į-'racija Amerikos tautai. __ v

“Kova” mano, kad kon- 
/oncijos rezoliucija yra ga- 
la gera, nors ir neduoda, 
tsakymo į daugelį opiųjų 

d ausinių. “Kova” pataria

ti šią karę ir įkūnyti pa
tvarią taiką.

6. Plati švietimo propa
ganda, kad išaiškinus

LAIKRAŠČIAI APIE 
KONVENCIJĄ.

“New York Everting
mi-.Post” talpina platu editoria- 

nioms tikrus kapitalizmo ir ]§ apie socialistų konvencL 
2 karės santykius ir kad su-ją st. Louis. Laikraštis, ži- 

suorganizavus noma, pripažįsta socialistų 
jimus “iliuzijomis”, 

jbartinę karę, bet taip pat ir tačiaus mano, kad socialis

Tie visi kariaujančių ša- darbininkų klesai. Šios ša
lių ir tautų šeši milionai lies reakcingosioms jiegoms 
žmonių, kur per pirmuosius ji duos preteksto pasikėsi- . . . . ...Itrisdešhnt karės mėnesiu nimui nusmaugti musų tei- ■!« “s gyllus nu? slęįan ,1aracija kuomet nors* 
'tapo išžudyta; ,tie milijonai .sės, sutriuškinti mūsų de-.C10 bado Pavojaus, kur^i 

i am- mokratines įstaigas ir įstei-1 Suvienytų Valstijų karėn į- 
i ėjimas da labiau padidino, 
— mes reikalaujame: ,

а) Suvaržyti maisto veži- 
■,mą užsienin, koliai tęsis jos

, trukumas mustatyti didžių- 
’ (didžiausias kainas ir daryti 
\ visus kitus žingsnius, kurie 

,buY> reikalingi,kad priver- 
,. _ . . ... ‘ tus maisto spekuliantus nuo
įklausė apie kaię n jie nieku u^turėjimo maisto,kuris da- 

ku- neprisidėjo prie kares pa- bar • rankoge.
*1 no n 1 r za 1 l \ t 1/ ! ri n r i i-x rs* i t i i tJ c

б) Socializuoti didžiąsias 
pramones, kurios" rišasi su

, vežiojimu, laiky
mu sandėliuose ir rinkon

j ropos žmonių kentėjimai ir kių ginčų su Vokiečių arba1 
vargai — tapo aukomis ne kurios nors kitos šalies dar-

Amerikos 1 
lūs, bet baisiausiomis auko- žmonės nenorėjo ir nenori 
mis sudėtomis ant kapitalis-.tos kares. Jų niekas nesi- 
tų pelnų aukuro, 

i Kapitalizmo jiegos, 
rios sukulė karę Europoj,sa skelbimo. Klastingai ir iš- 

(vo grasumu dar ryškiau pa- davingu būdų įtraukė juos 
stebimos karėj, kurią dabar karėn šios šalies viešpatau- 

iTinonn tnn i n nni/A nnviXir\ii 1z-lz\nr» wash nrwr/-\ 4- i \

stovus^ šalies administraci- irVtu“7y-
nm i ii n o lin<s !*• r\ rr \»rs wzs-r» no *' c-’v

. .v, ' veninio reikmenų.vo demogogxskus agitato- | c) Socializuotį visas tin. 
nūs savo užmokamąją hamag dh.bt{ žem kuriog 
spaudą ir kitokius vergau- - - -............

'neutraliai, tuo Ipūdu aiškiai Jancius jai viešojo žodžio i-’m0n0p0Įistiniam’arba 
. . ,v ___ , —J, “žmoniš- na£ius-

kai buvo spaudžiami ir is-^umo priesakai”, mažųjų! ------c<--------- -----------
naudojami. Jie gamino mil- įauįų likimas ir demoraty- karės mes pažymime, kaipo Vo spėkomis priešintis bent 
niskų turtų,bet industi ijų įsįajg0S buvo tokie daly- piktadarybę papildytą Su- kokiam bandymui įgyti pi-
sayinmkai visą tų turtų di- ka^ kur-e jai nerUpėjo.<Bet vienytųjų Valstijų ž i: * 
dziumą sau pasiėmė, lokiu kai tik musu karinei pirk- nėms ir pasaulio nacijoms, 
būdu is darbininkų buvo a- • * —........................
timtos priemonės nusipirk-1 ______
ti sau tos gerybės, kurias jie §aukia mūs stoti “ginti sinamos, 
patįs pagamina. . .

Kiekvienos šalies kapitali- 
priversta) Mūsų stojimą Europos 

rinkų, karėn sukurstė * išdavingieji kios didelės negarbės ant- katę, pati mokėtusi ir jos 
___ ■ _ '2_. \ ’ /’ ” '--------------- ’""■ " kaip ta, išlaidas. Tegul tie parūpina 

^rši”"galėjus~ svetur išeis-!štai, kurie didžiuojas, * kad kurią kapitalistų klesa ver- kuro, kurie ugnį kuria, 
ti. Savo įgytųjų milžiniškų'jie iš dirbimo ir pardavimo čia ant šios šalies-prieš jos] Tos priemonės yra peršą- 

’ pelnų kapitaUstai jau nebe-Iamunieijos ir karės pabūk-įmonių valią. «’AO Vo5»'" <rinH

Kada Belgija tapo užpul- ,J°j s;dies kongrese, per sa
ta, šios šalies valdžia, pers-

. pėjo savo žmones, kad jų r _ ......
kova priederme > yra užsilaikyti , dabar yra dykai laikomus

- spe
kuliacijos pelnui.

Musų valdžios peskelbimąj Mes prižadam visomis sa-

žmo- nigų gyvenimo reikmenų 
__v ______ _c . x. . . „ - mokesčiais apkrovimu, arba 
lybai pagrūmojo rimtas .pa-1 Visoj naujoj istorijoj ne-Valstybės paskolo popierų 
tvojus, tai musų valdžia tuo- buvo dar karės taip nepatei- leidimu, karo išlaidoms mo- 

» kaip kad karė, keti, nes tai užkrautų naštą 
demokratybę ir civilizaci- kurion dabar rengiamės sto- J ateinančioms kartoms. Mes 

ti. * reikalaujame, kad kapifalis-
Niekados dar nebuvo to-, tų klesa, ' ..............stų klesa buvo 

jieškoties svetimų ,
gad sukrautos gėry bės“per-.Suvienytų Valstijų kapitali- mesta žmonėms, 
vjršį” galėjus svetur išleis- Į štai, kurie didžiuojasr v-omfaiiafi

kuri iššaukė šįą

SW»......

T

?

.mos, kaipo įrankiai ginti j

SOPOt

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo pčlimo pilvo ir tarnu, ger
klės skaudefimd, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
žalčio galioje, cct., ect., Sutai
somas i'šdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. At>. RICHTKR & CO.

14—83 Washington Street, New York,

3 
j

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Šbalsamuoju ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių. 

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

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

Telephone 7867 Main.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? f&T

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
K'epa geriausią duoną iš 
Cysty ruginiy milty. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams ******* siunčiame ir kitą miestą.

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados

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

r 11.1..................  ..II ■ ' ' — I...IIW. ■ I

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIU IšDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautųjų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendrovės 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 dėl 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 Šerus. Šero 
kaina $10.00.. Su visokiais’reikalais kreipkitės pas:

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

S Šukaitis, 805 Bank Str. Waterbury, Conp.
I P. Rasinskis, 143 Moultrie st. Pittsburgh, Pa. 
J P. Stanley, 115 Weyl st. Rochester, N. Y.
V Vashnes, 332 W. Raspbery ave. Shenandoah, Pa, 
A A, Rėklaitis, 891 Wayrje st. Jersey City, N.J. 
C. Shatep, 222 N. Darien st. Philadelphia, Pa. 
A. Kairys, 8181 Emerald ave. Chicago, Ill.
J Mazuronis, 74 Spring st. New Britain, Conn.

Brockton, Mass..
ĮVAIRIUOSE MIESTUOSE:
J C. Machiukas, 3310 S. Ilalsted st. Chicago, Hl. 
V..Stuikevičia,806 W. Lombard st Baltimore„Md. , 
J .A. Samulai^is, 61 N. Main st. Pittston, Pa. 
J A Stoškus, 1133 McMahan ave. Monessen, Pa. 
P. Berukštis, 345 Garrison st. Bethlehem, Pa.
A. Vituris, 223 S. Maple st, Easton, Pa.
V. žertaitis, 304 E. Centre st. Mahanoy City, Pa. 
K. žėkus, 3848 Ajax st., Pittsburgh, Pa.

D Lekavičia, P. O. Box 788,„Courtney, Pa. Keliaujantis Agentas. •

4H i»Į »<»■»<>. ■W-.W
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Mylėjau aš tave
Mm du sykiu savaitėj, Utarninkals
l» Pėtnyčiomg, 183 Roebling Štr. 

■reoklyp. N. Y. Leidžia Lietuvių Koo' 
MTBtwi&kft SnAiidnq RnndrnvE 1R.Q/CityviSka Spaudos Bendrovė, 183 

bling St., Brooklyn. N. Y.
• Prenumerata metams: Amerikoj

— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose
— $3.50; pusei meti] Amerikoj^ — 
ftJ6, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.

Greenpnint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

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

■very Tuesday and Friday' 
at 183 Roebling St. Brooklyn, Y.
Yearly subscription rates: in U. S.

to foreign countries 13.50

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

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

Pfm. Chai. Lutkus, Secretary A. Ju- 
vavlčius, I Treasurer V. .
■dltor L.l Pruseika Ass’t editor V.
PaakŠtys.1

Treasurer V. Paukštys,

’’Vien. Lietuvininkų” pra
neša, jog antrasai /Lais
ves” redaktorius važiuosiąs 
į ’’Kovą”. Tiesa, drg. V 
Paukštys gavo pakvietimą 
vykti į “Kovos” antruosius 
redaktorius, bet jisai, dau
gelio sąlygų verčiamas lie
kasi prie “Laisvės”.

išva-Drg. V Kapsukui 
žiųojant iš “Kovos”, abudu 
“Laisves” redaktoriai visais 
galimais būdais šelps ras
tais LSS. organus.

>
Šiomis dienomis visi ’’Lai

svės” bendrovės nariai gaus 
tam tikrus pranešimus apie 
^ndrovės reikalų stovį.

Neužmirškite, kad 27 d. 
gegužio Waterbury atsibus 
’’Laisvės” koncertas.

Koncerte jau pasižadėjo 
dalyvauti panelė Julija Her
man, kuri puikiai pasižymė
jo pirmame “L” bendrovės 
koncerte.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvėje” mes perspauz- 

dinom žinutę iš “Keleivio”, 
kad tulap Maino valstijos 
kunigas papildė žmogžudy
stę. Pasirodo tačiaus, kad

LAISVE

visuose kampeliuose, nežiūrint didžiausio! I 
pavojaus iš valdžios. ' Pasisekus paskleist 
atsišaukimus tarpe sodiečių ir miestelėnų |_____ ___________
pakilo upas, taip vienų ir kitų pasidarė su-1 ___
judimas, šnekos ūpie-revoliuciją. Ūkininkai, MnT„Rn mnARnl<? 
vakarais susiėję su baime kalbėdavosi apie I MOLOKU U 0.
ką ten ateinančio, ir nekurie apimti baimės, < 
vieni kitiem paliko nebeištikimi.

Neužilgo atsirado šnipų. Užgirdę pra
sitariant iš ūkininkų lupų, .šnipai tuojaus

MOTERIMS NAUJIENOS fgi sūnus turėjo 42 met’ 
(amžiaus, tai kapitalistų Ir 

B kraščiai padarė išvedimą,.
dėl jiedu mirė badu: gir
di, sūnus tingėjo dirbti ir 

’viskas.rezoliuciją.
Tai buvo jos pirmutinis Į k Labai lengvas išvedimas 

Ji — tingėjo dirbti. .Kapitalis- 
pirmutinė moteris kongrese tM paprastai sako, j 
.ir jos pirmas balsavimas y- darbininkai netingėtų dirb
ta garbingas, moteriškos ti, tuomet jie netik kad ba- 

... . . -širdies ir prakilnus. Rodo- j0 nežinotu, bet dar ir ka-
vejoms butų paskirtajnmi-isi jaj; k^po republikonų pitalą susidėtų.

Kasžin, ar Morganas, Ro- 
ckefelleris ir kiti milionie- 
riai dirbdami susikrovė sau 
turtus?

Kaip moterys yra išnau- jkongreSe balsavimas, 
dojamos, parodo ir šis fak-’ • ’
tas. Mass, valstijoj tapo iš-’ 
leistas įstatymas, kad krau- j

1 (Aukauju P-lei E. D—tai).
* *

. Mylėjau aš tave ir tada, kuomet
buvai mažytė, ir žaidėme sykiu vaikų • o
ryj-

Mylėjau tave, kada paaugėjęs,
mielos matušės linksmai bėginėjai, ir vargo valdžią.
siaubūnas dar nedrįso uždėti leteną viršui pabusti, kuoptis į vienybę, stojant po rau- nenorėdami" pildyt? ta įšta^ii^
jaunutes galvos tavo. doną augštai plevėsuojančią vėliavą, ir vie- tymą. paga!i0S) visgf suti- 'džiuma atstovu bet ii i tai

MvinTnn fnvn Vado fmi ni< mjanciu balsu susūukt darbininkų Marsalie nL-:nii; įa :staį vnin Į . _ , _ų? J /Mylėjau tave, Kana jau išaugus, pi a- J . ko pi nnni tą Įstatomą. nepaisė, ji turėjo savo kelią,
dėjai suprasti kas yra vargai, ir stojai prie _ | Gal daugelis manys, kad savo persitikrinimus ir elgė-
darbo sykiu su motuše, dirbai be atvangos .Užstojus 190a m. Kseveras su narsumu pagal tą įstatymą- pardavė-sį taip kad šalv viešnatau- 
per dienas.... dagininkų eiles, kovodamas prieš jos.privalo gauti labai dide- tu tal!ka ir ramyybė. Ji ėjo

bil- u- A • ' i i iJv • 1 N leibidb puiuyinao, nnu niau-
nu ,bėgdavo u-skųsdavo,valdžiai.tas ypatas, tuvių darbininkėms-parda-]

" ~ ' "N18’ kvietė vejoms būtų paskirta mini--
uki t liaucij ir nuverst Rusijos despotišką ,lnal6 alga. įr žtai Bostono atjovei būtu buvę■ ■ - . Uitai bėgant, vergai (malajo ,4,„eai kovojo,’’“X «T.V»S

! kurie skleidė susipratimo žodžius, kvietė
• • i • y i r • t • • j t-\ • • - -----prie si

savo persitikrinimus ir elgė-

jeigu >

per dienas
Širdingai mylėjau kada vakarėlyje, po 

žalia vyšniale, sodnelyj, sėdėjom ir glau
džiaus prie tavo jausmingos krutinės, o tu 
vis klausiai: “Ar myli mane?”

Ir tada mylėjau, kai mėnulis švietė, o 
naktelė buvo maloni ir tyki, kada mes mei
lingai suglaudę luputes bučiavomės ir žadė
jome būti ištikimais per amžius.

Mylėja ir tada, kuomet mane likimas 
be gailesčio skyrė nuo tave brangioji, o tu 
raminai turėti kantrybę, o nepražudys nie
kas mūs meilės šventos.

Mylėjau be galo kad jau ant stoties, 
viens kitam žiūrėjom gailiai į akis, ir aša
ros gailios rėdėjo per veidus, kada aš įsė
dęs į traukinį griaudingai verkiau, gailė
jau tavęs, brangioji.

Ir 'dabar aš myliu nors tu nuo manęs' 
toli, ir tavęs matyti visai negaliu, nors ne
žinau jaiįsmo aš tavo širdelės, ar tu dar 
atmeni kįip kada mane...

Ir tada mylėsiu, nors tavo širdelė pri
žadėtų kitą amžinai mylėti, o mano žo
džius po kojų pamintum, nors tave vargas 
baisiausias kankintų, nors tavo rūtelės 
piadėtų vj-sti, nors tave praeiviai ir pur- daugumą išžudė, daugumą arešta-

valdžia.* Jam bebūnant revoliucijos bruz- jes algas? Nenusigąskite! ir ramybė. Ji ėjo
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Moterų Progre-
dėjime, susipažino su studentais revoliucio-' Paravėja, sulaukus, 18 me- taikos ir ramybės * 1 Y ’ s,uslYieniJimo 22 kuo'
nieriais ir nuo jų daug ką pasimokino, pa- tų amžiaus ir išdirbus ne- 
liko gudresniu, aiškiau perprato sukilusios'mažiau' metu laiko, privalo

ipa darbuojasi gana smar- 
Madonna. kiai. Štai paskutiniame.su-

Nuo red. — Daugelį išsi- sirinkime tapo nutarta, kad 
ir mm’darn i . • - r u ji’eiškimų, ne del redakcijos p0 kiekvieno mėnesinio su—n pasidarė vaitę; kurios nėra, išdirbu- 'priklausančių priežasčių, tu- įirinkimo atidengti viešas. - ' 

Tr _ . .. , . .. , S1OS metU, bet tuu vn s 18 rėjoųie išbraukti, todėl mel- diskusiias Sekančiam su-
• Kseveras ant tiek įgijęs drąsos, ener- metų amžiaus, privalo gau-'c]fiame urbiamos autorės (.s.KlJs.ljas.- beR.anc.ia^ suD-iins ino- irliSTn hrnnoinn aovn N; c/Zaa : . ĮClZiame geĮ DiaiUOS aUtOlCS sUTnkimUl, kuHS JVyks ge-

----------- gūžės mėnesį, jau ir temo 
--  .paskirta. Bus diskusūoja- 

MOTERŲ PRALAIMĖJI- ma: “Kas priveda šių dieni#
.moteris skirtis su tikėji
mu?” Geistina būtų, kad ■ 
kiekviena moteris išreikštų . 
savo nuomone. • i

Montellos Vargše-

liaudies iš valdžios reikalavimus, aiškiau gauti hemažiau $8.50 i sa- 
suprato savo skurdo priežastis, ’ *1 ” ‘ " 1
karštas revoliucionierius.

gijos, jog idėją daugiau brangino už savoji nemažiau $7400 i savaitę; 
gyvastį,Jr nusprendė mirt, ar gyvent, bet jaunesnės —-tarpe 5 
nebėgt is kovos lauko, kad apsileidus prie- doleriu i savaitę, 
šams. Jis aiškiai suprato, jogei pralaimėjus 
revoliuciją žus sykiu ir gyvastis, kur nors, negalima pragyventi,

Gaunant ir tokias algas, 
bet 

krautuvninkai ir prieš taiant kartuvių, arba švininė kulipka perskros krautuvninkai ir prieš tai 
prakilnaus kovotojo širdį, ir gal nebebus kovojo, nenorėjo ir tiek mo- 
laiko kada pratart paskutiniai žodžiai — keti. 
Sudiev Pasauli! !

Juk budelių gaujos ir laukia tokių vy- kėjo. Baisu ir pamislyti,kaip 
rų, kad ųžnert kilpą ant kaklo, švino ku- moteris bei merginos išnau- 
lipką įvaryt į širdį'išplėšiant narsaus ko- dojamos. 
votojo gyvybę ir viską, ką jis 
žengdamas artin prie liuosybės.

Ir štai nespėjus išvysti virš vergų gal
vų raudoną lygybės papartį, kaip -valdžios 
paliepimu būdelių gaujos ‘ su visu įnirti- 

jmu šoko į vergų minias prąliedami upelius 
kraujo ir su kruvinoms rankoms, su žvėri-

xxvux. Vadinasi,, u pirmiau 
Jie dar mažesnes algas mo-

brangino I ‘
JOS PIRMUTINIS

S AVIMAS.
BAL-

mums atleisti, i

MAT.

Hartford, Conn. — Į 
Conn, valstijos parlamentą 
buvo įneštas bilius apie su
teikimą moterims lygių su 
vyrais teisių. Žemesniame Į

vais dar drapstytų, išjuokdami^bet mano 
širdelė neliautų mylėt.

Mylėsiu aš tave nors man ir prisieitų 
nelaimes ir vargą kentėti dėl tavęs, ir gy
vastį savo prisieit paaukauk Nors ir man 
spiautum ant veido,'taisytum man pinkles liucijoj. 
—x i„i*_ visįtiek mano širdis neliautų Ž“ant kelio, 
mylėjusi.

Ir tada mylėsiu, kuomet tavo krūtinė 
atšaltų, kaip ledas, ir širdis nustotų plakti. 
Nors jautrus luputės balsą’ nebeduotų, ir 
žydrios akutės skaisčiai nežibėtų, užsimer
ktu amžinai.... v .

Mylėsiu pakol mano akis užsimerks, 
ir pabaigęs kentėti kūnas atšals,’ ir nebe
jaus tos meilės šventos, kurios taip'troško 
būdamas gyvybėje, o dabar turės gulėti 
prislėgtas šaltos žemelės...

Tik tada tave mylėti nustos!...
A. Marcinkevičia.

tai buvo ne kunigas. Klaida Lewiston, Me. ,
įvyko todėl, kad užmušėjo 
vardas buvo Priest ir jo pa
vardė paimtą už profesiją.

Šiuomi klaidą atitaisome.
NUŽUDYTAS

Iš Liet. Sos. Sąjungos 
lauko.

Omaha, Neb. Drg. J.

Lietuvoj, nedideliam miestely gyveno 
neturtingas ūkininkas vardu Ksevėras. Jis 
turėjo šešias dešimtines žemės ir buvo 
darbštus žmogus. Savo gyvenime netu
rėjo pasisekimo ir vargingai gyveno.

Ksevėras gyvendamas po Rusijos meš
kino letena, apkrautas įvairioms mokes
tinis, nei jokiu būdu negalėjo išbristi iš to 
vargų klano.Tankiai prisieidavo atsėdėti 
kalėjime už neųžsimokėjimą valdžios pas
kirtu duoklių.

Ko tolyn, tuo labiau Ksevėrui mėtėsi 
mintis į galvą, —taip nusikratyt nuo savęs 
tą sunkų junąą? Bet jis kaipo bemok
slis negalėjo surasti*be kito pagelbos su nu-

P-lė Jeanette Rankin vie
natinė Amerikoj moteris, 
kuri dabartiniame svarbiau- neprąėjo. ^Už bidių ^bal
siam momente užėmė vieta

vo, tarpe kurių ir Ksevėras pakliuvo. kongrese. Prieš ją stovė- 
Sukaustytas geležiniais retežiais, ly- J? rezoliucija, kurios atme- 

dimas kareivių. Ksevėras nugabentas ka- Girnas reiškė taiką ir žmo- 
lėjiman. Kiek laiko vėliaus, ištarus.kovo- aiškumą, o_priėmimaj> 
tojas tapo pakartas už dalyvavimą revo- j^arę. Karės gi.' pasek- 

‘ ■' ; ? .i;• 'mes visiems žinomos, —aša-
Žuvo daugumas ant kartuvių, bet jie Tos> kraujas ir vargas.

žuvo su vilčia, kad neužilgo ir kartuvės i kaip ir Litiems koii'
f žus. ‘ S. Pašulnietis. £reso nariams, reikėjo bal

suoti už rezoliuciją arbr 
... prieš. Nuo tos atstovų gru 

.pelės priklausė šios šalies 
;likimas. Ta grupelė turėjo 
galę įtraukti mūsų šalį į 

j Europinę karę arba palikti 
i ją nuošaliai nuo. karės. Tai 
i buvo momentas, kuris rei- 
įkalavo nuo tos grupelės šal
to apsvarstymo, visų dalykų, 
apsvarstymo, ar ta karė at- 

;neš nauda ar blėdį. Ir štai 
i didžiuma balsavo už rezoliu 
■ ciją, už tą rezoliuciją, kuri 
skelbia karę Vokietijai. '

P-lė Rankin nors priklau
so prie republikonų parti- 

!jos, atstovauja republikonų 
''partiją, vienok buvo viena 
jis tų penkiosdešimties at
stovų, kurie balsavo prieš į

vyrais teisių, žemesniame, Motinos pienas kūdikiui’, 
atstovų bute tas billius tapo medu saldesnis 
atmestas. Už billių balsavo1. Kūdikis ant motinos ran- 
85, pries 149. ]Cų pūkelį lengvesnis.

Pennsylvanįjos valstijos j motinos širdis u^ plie- 
parlamente taipgi buvo Ine- na kietesnė.
štas billius, kad suteikus (fg Vaišganto “Alegorijų”> 
moterims balsavimo < teises, 

’’MOTERŲ BALSAS”.savo 98, prieš — 101. Vadi- f
naši, tik .trimis balsais bil-’ Išėjo iš spaudos “Moterų: 
liūs tapo atmestas. Balso” N r 4. Apart kitko 

Kaip sau norite, bet vy- jame telpa straipsniaiKa
rai vis dar bijosi : 
moterims lygių teisių.

MALDA.
Rudens judra ties urna vieniša klegėjo

J. Baltrušaitis.
Priimk mane, nakties gudybe,
Į tavo rūmų rymasčius!
Atleiskie manąją mažybę — .
Aš busiu vaikas paklusnus...

Išguitas klaidžiot, kaip šešėlis, 
Bastausi žemės glūdumoj... 
Tamsoj tavoj —ne kibirkštėlės... 
Kaip rimasties daly manoj!...

Kluponės mano rūsčios buvo — 
Klūpojau amžius prie aukų.... 
Aušros sargai senai nusčiavo... 
Garbe žingsniams nakties vaikų!

suteikti rėš audrai užėjus”, “Rusi
jos revoliucija ir mes”, Že- 
■maitės “Klampynė”, ”šeše- 

IR riems metams sukakus”, 
i“Mūsų vargai”, “Mūsų tei
sių ir švietimosi klausimu”,.

Long Island vienoj stuboj .“Mūsų vaikai”, apžvalga,, 
rasti negyvi sūnus ir moti- pora paveikslų ir tt.
na. Daktarai pripažino,* Numeris gana žingei- 
kad jie mirė badu. Kadan- duš.

BADU MIRĖ MOTINA 
SŪNŪS’.

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

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

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui. . •

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, Kan'pas UnionBa^i(tyn. N T.

So.
Stilsonui nepaprastai pui
kiai sekasi šiame mieste. 
Mat, Omahos lietuviai veik 
ir nebuvo girdėję gero kal
bėtojo. Po jo prakalbų prie 
Liet. Soc*. Sąj. kuopos .pri
sirašė 18 naujų narių

Žiūrėkite, draugai, laiky- 
kities prie Sąjungos.

Bristol, Conn. Atsinauji- rodymais kame to sunkaus jungo priežas- 
no LSS. kuopa. Kalbėjo 
drg. J. Stalįoraitis. Ir štai ant nelaimės dar prieš 1905 me

tus jaunas pakeleivis pasiprašo pas K^ė- 
vėrą pernakvot. Jis pakeleivį mielai pri
ėmė; kurie perleido visą naktį bešneku
čiuodami. Pakeleivis aiškiai išdė^tfo, Ru
sijos žiaurų Saldžios surėdymą, nurody
damas kokiais keliais greičiau prieinama, 

. j Pabaigoj savo kąl-

rašo,
suma-
Yorke

reikėtų prie geresnės ateities.

O Viešpatui nakties gudybė, 
Panėrus gilmeną dangaus, 
Žaros užgesinsi gaisrybę — 
Gesyk ir savojo sūnaus!..

Balys Sruoga
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Juozas Rainis.

NAKTIS.
Puiki, slaptingoji naktis.

Dangaus balsvai žydri mėlynė, 
Mil jonais žvaigždžių begalinė, 
Tik žiba, žvigsi, it akis.

Waterburio Lietuviu Atydai!!!

Keli draugai mums 
kad tautininkams 
nius steigti New 
dienraštį, būtinai 
atkelti Brooklynan “Kova”, bos svečias tvirtai pabriežė: 
statyti čia Sąjungos namas

O ten padangėse, augštai, 
Lyg auksas, žėri debesėlis, 
Ten slepias jaunas mėnesėlis, 
Antai išlindo jo ragai...

29 d. Balandžio=April (š. m.), A. Poli’s Teatre, 2-trą v. po piet, 
L. Draugijų Sąryšis stato scenon trijuose aktuose tragediją:

“Nihilistai”
arba

statyti čia Sąjungos namas] — Vienintelis būdas iškovoti laisvę ir 
ir daryti galingas socialistų prašalinti skriaudas, tai revoliucija! Ve* 
judėjimo centras. Draugai (8ai P™1? suki't Prie8 valdžią! . 
* j ., f. . Užstojus rytui, pakeleivis draugiškai
nurodo reikalingumą jung- atsisveikino su Ksėvėru ir leidosi tolyn, 
ti spėkas, o ne blaškyti jas. slapiai platindamas proklamacijas, kvie-

Tame yra daug teisy-^čiant pabust vergams. Suteikta ir Ksė- 
bės. tvfirui keletas: šimtų proklamacijų pasklesti

. * •

Aplink n’išsakoma tyla:
Nešlama-medžių joks lapelis, 
Tarytum miegą ir vėjelis....
Girdi?! Vėlės slapčių byla!.

Ir visa miega..'. Prigimtie!
Ir tū skendi ūksmėj sapninėj?!
Tai mytu ^emė pasakinė 
Tai tu, kėrejanti naktie!..

• (“^ilės - Dain^s’0.

Nužudymas Rusijos Caro Aleksandro II.
Gerbiamieji! Kviečiame visus atsilankyti ant šio labai svarbaus ir žin- 

geidaus veikalo. Loš L. S. S. 34 kp. mėgėjai'aktoriai,—pagarsėję savo puikiu 
leisimu. Užtikrinam, kad atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti.

YKSr* Pusė pelno eis nukentėjusįems nuo karės.
TIKIETAI: 25ę., 35c, 50c. ir 75c. Box—$1.0Q.

.J . ■ •./ r. "\-

t



WkorespondencijosI V
BRISTOL, CONN. *

• gyvena. Jeigu jis vestų svetainėj. Policija tuojaus 758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
, (ramų šventablyvą gyveni- telefonuoja lenkų svetainės VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIŲMENĖS.

rengiasi čiau, bet dabar kovoja ‘ su kalbėti be policijos leidimo, sausio, 1917 m.

stovi kultūroje to veikalo M šventės pirmos

1 JERSEY CITY, N. J. 'gyvena. Jeigu

Visos vietos dragystės ir 'mą, tuomet’ nieko nesaky- užveizdai, kad'jis neleistų • 
socialistų kuopa ------ -- . .....
■prie iškilmingo dpvaikščio- 1 socialistais ir jų surengtose| Pasidarė baisus triukš- i" 

■ijjirno viso pasaulio darbinin- prakalbose kelia triukšmą, mas ir burnojimas ant ”Lie ro.
i gegu- Pirmiau jis buvo išsižadėjęs tuvhj Dienos” komiteto bo-, 

žės. Draugijos ir kuopa ski- laisvamanybės, tai “Drau- so, kuris visą košę išvirė.
• • v   • y -i -i . i • .. -i _ I ,, . i, • • • “ ■ • •’ . . _ . .

Aūgščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d.
ant laivo ’New Amsterdam” per vi

siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za-

Laike jo buvimo, pono. Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj? 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės,

to ap- džiabą. Netekęs džiabo, vėl bėtojas sėdi, bet kalbėti ne- kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje."
Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų

------ --------- 7 —v*.* v J WVO 4OU1UAUVV4) 

todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite.
_ i ypatiškaL ar laišku že-

_____  autorius ir tie, ką jį per- zes- Draugijos ir Kuopa ski- laisvamany bes, tai Drau-so, Kuris visą Košę išvirė, labai daug žmonių aasizmojo apie jo mierį kelionės, 
Čia atsinaujino LSS. 38Lįatė. Tokiu" būdu jie ir Na iš savo iždų po kelis do-'go” redakcijoj buvo gavęs^ žmonių pilna svetainė, kai- atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimus 

kuopa, kuri 18 d. kovo su-'neatsiekė savo tikslo; vietoj lerius surengimui 
rengė prakalbas. Kalbėjo'išjuokti soc. laikraščių a. vaikščiojimo. Prakalbos,kaip(tapo laisvamaniu.
drg. J Staltoraitis. Kalbėto- !gentus, išjuokė patys’ save, girdėjau, bus su pamargo antrą sykį grįžta prie šven- 
jas plačiai išaiškino iš kur nes tas “veikalas”’ kaip tik'njmais-rjas plačiai išaiškino iš kur nes tas “veikalas”’ kaip tik rimais., Reikia tikėti, kad to tikėjimo,, nes. ,rodos, no- stė, papyko ir pradėjo skir- 
paeina vergia ir dabartinė* jp parodo, kaip tie parapijo- .vietos ir apylinkių lietuviai ri kooperacijoj gauti džia- stytis.

rom 1 • _•! • 1__.1 - - r x_1_*______ 1 iviG r]pQĮ n 1’1 P f)1WP i IcKPI m* i W) hn L*

Dabar gali.
Biedni tautininkai palak- šame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdrukuoti.

alginė sistema. Taipgi nuo-‘nai silpni kad net tokiuose prisidės prie apvaikščiojimo 
dugniai išguldinėjo už ką atsitikimuse prašosi žydų j08 šventės.,
karės yra vedamos, ir iš ko pagelbos. i Vietos kliubo nariai ap-
............  “ — ’ " ’ / . >tinge ir. nesilanko i susirin-

^******* ’kimus. Kliubo sekretorius,
Balandžio 15 d. SLA. 69 norėdamas7 sušaukti visus

dasižinoti, tuojaus kreipkite
miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C.
Metropolitan Saving Bank
No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York, City.

Prieš išsiskirstant, 
'svetainės gaspadorius leido 

Kavalierius/pranešti/kad prakalbų ne
bus. Tada atsistojo tautiš- 
kai-katalikiškas šulas ir 
pasakė: “Prakalbų nebus,

Z A RO, Bankierius
Building, tATHOL, MASS.

d. balandžio buvo susi- . jau ži k d 
vui™ tanQ „„tarta lykaS* ’NorS turej0 gerą tapo nutarta progą paaiškinti kod51 pra. 

t kalbos neįvyko ir kas jasJ. Neviacką-suardg) v^ok neišdrįso J ir 
------ ___ , . , ' to padaryti, neteko pilietiš- Ir ką jus Paaiškino apie .. dabartinę kos‘drasoJs ei b p/akyti.

Rusijos revoliuciją ir papra- j p a]i‘s 1 . *ei.
se, kad nariai pagal savo is-kalauti nuoB bažnyčios ver.

:go, kad jis teisybę, sakytų.

kilo dabartinė Europinė ka
rė. Tapo išnešta protesto 
rezoliucija prieš karę. Pub- • , , _ . . , . ------------- ----------
likos susirinko mažai, betiku°Pa sta.te sce”^? kętunų narjūs į susirinkimą, iškir-;?
atsilankiusieji tapo pilnai vclksnyi dloaalfl P1™u ;Z1.r!" to šposą: parašė visienjs na-^part kitko

.Kuiieuiud. gsniai”. Sulošta vidutiniš- rįams atvirutes, užkviesta- surengti prakalbas
Taipgi minėta kuopa 14ikai- . ?eik!a Pažymęti, kad mas juos ateiti j susirinki- Riesti drg. r

balandžio parengė balių |nngrimiravimas ir siuomi nes būsią išdalinti ko-.kalbet1; Taipgi A Kavlaicia 
1 kartu buvo nevisai atsakan- k]-e įen pinigai.

tis; pavyzdžiui, Murinskis manote, veik visi kliubo na- 
išrodė jaunesnis už savo sū- rĮaj susirinko, tik... pinigų 
nų.

užganėdinti

balandžio
Malonu buvo matyti, kaip 
susirinkęs jaunimas links
mai ir smagiai laiką pralei
do ir visi jautėsi pilnai už
ganėdinti. Tikimasi, jog 
vietinė LSS. kuopa ir dau
giau parengs, kokių nors 
pramogų.

Pažymėsiu ir tą, jog iš logus lošti, gausiai aukuoja jos tveriasi, 
korespondencijos, tilpusios Sąjungos Namui
“Laisvėje” kelios savaitės Socialistai sako,kad tai esąs kad ir LSS. 59 kuopa pa-p 
tam atgal, nekurtos moterė- “mūsų ’žmogus”. Tautiečiai-kiltų narių skaitliumi. Čia!
lės ir vaikinai ant manęs!gi rėkia visu gvoltu, kad yra daug lietuvių, kurie 

. baisiai supyko, būk aš juos socialistai be jų negali ap- simpatizuoja kuopai, bet
sieiti. Mat, Orlauskas pri- nežinia kodėl jie vis dar ne

Tarpuose buvo mono- 'negavo. Tokiu būdu kliubo galę paaukautų parėmimui 
ir dainos. ’susirinkimas ivyko gana Rusijos revoliucijos. Visi

'"******* •- skaitlingas. į tam pritarė ir sumetė ne-
******* :mažą sumą pinigų. Aukuo-

Orlauskas padeda so- *******

apsmeizęs.

™ DYKAI! DYKA!! laSįjl
A5 iltranklu dantis be skausmo ir veltui tiem ĮĮhK -*

FiT* kurie duoda taisyti ir naujus indžti. /TL*" 

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

/ ; a timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas “
J -----r specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai žt- \J | 1

V. i nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsitiki*
muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok iSegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos tt tfl» 
tu kai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos prt» 
einamos. Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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

DR. CHA'S TESCHBERG, D. D. S., lietuiiikas Dentistai
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN. Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg 3698. .
labai 

važiuo- 
jieškoti

ai tilps “Kovoj”
Migli Migliorumcialistajns teatrus ir mono-' .Visur kuopos auga ir nau- 

\ todėl vertėtų __ __ ___
ir LŠF. pagalvoti vietos draugams, 'argENTINA, BERISSO
J • I r z-J -v t» I 1 Irti l-N ri i '

Tel. Stagg 1228.
AKIS IŠEGZAMINUOJU DYKAI

DR.M. FREEMAN
AKIU SPECIALISTAS •

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

611 Grand St.
Tarpe Lerirr.er ir Leonard Sts.

BROOKLYN. N. Y.

Pastaruoju laiku 
dauge darbininkų 
ja į Brįdgeportą 
darbo; labiausia į pagarsė
jusias Remingtono dirbtu
ves, kuriose dirbama šau-

25 d. kovos 17 m. “LŠDN. tuvai ir amunicija. Mat tos 
K.” 1 kuopos komitetas ėjo ,kompanijos dirbtuvės pa- 
nop !garsgjusiOs dideliais uždar-

nuo biais. Teisybė, daugelis dar 
bininkų giriasi, būk uždir- 

17. . . < keturi
žmones pritraukti prie kuo- čius, P Ivoškevičius, L. Mi- darbo jieškojimui ofisai kas 

ckus, N Matuliauskas, P. dien tai kompanijai prista- 
Korespondentas., Mukulis, J Varkalis, V. to po 500 darbininkų. Vadi- 

-----------— Indreikaitė •
MUSKEGON, MICH.

per stubas rinkdamas au 
kas nukentėjusiems

Nekurtos drąsuoles mote-,guli ir prie tautiečių, plati- priklauso prie kuopos. Kuo- karės. Aukojo: 
u- T . > TX • Norbūtis, P Jurkevi-'bą gana "gerai, betKaip čia piečiai būtinai turėtų tuos 

dabar bus, Orlauske?
Visur Esantis. ]?os.

relės taipgi ir vaikinai ke-‘na Vien. Liet, 
tino net subombarduoti ma
ne. Todėl kas link tos kore
spondencijos aš pasakau 
tiek, kad ten nebuvo jokio 
apšmeižimo nei vienų, nei 
kitų, tik papeikimas blogų 
darbų ir apsiėjimų ir para-(bas paskutiniame savo su- i 
ginimas prie geresnių ir 
doresnių darbu.

Juozas Ručys.

SCHENECTADY, N. Y.

Lietuvių Apšvietosi kliu

ROCHESTER, N. Y.

o turėjo būti M Paseckas; 
pasakyta K Miliukevičia o 
turėjo būti K. Milinkevičia 
ir M Austrum, o turėjo bū
ti M Austrienė.

------------- — po 1 pesą: J nasi, kasdien iš tos garsio-ĮSak^‘ va^’ 
Čepelle, V Opanskas, R Ka-'sios kompanijos po 500 išei-i' ?1?0 die^a:,be1t,?ab^ meS 
'džiulienė, B Tveren, J Gri-'na ]aukan. To*!gl ir kila dn’banie viršlaiki Dauge- 

, lis darbininkų, ypatingai a- 
v teiviai, reikalauja, kad bo-

Sakoma, kad sas duotl|. dirbti 10 rl’I
i ?mnkn , darbo dieną, nes dirb- BERISSO.

“p-eros” dar-.dami P° 8 vaL negali prasi’ UU1 O o • Clcil • j • i •
c 7 kh n i I t n t i

‘ I Reikia pažymėti ir šį fak- ,dp korespondentas, kuris pa

; i i i ,v. , uziLiuene, n įveien, j mi-.na laukan. Todėl ir kila
, 14 d balandžio buvo va- škevičius, P Budris, K Lei-' klausimas, kame priežastis 
karas LDLD. 83 kuopos. pus> pj. Rudokienė, K Gab-!jeigu darbininkai bėga iš 
Xakaras buvo be svaigman- riunaa> m Pranutis, K Plun- dirbtuvių? Sakoma, kac 

--------------------- cių gerymij.^ _ žmonių susi- giS; j Kavoliunas, - po 50 kompanija gerai 
kviestas drg, L. Pruseika, 1’ln.ko. nemažai ir visi dai- centų; g Baltrušaitis,, P darbo salvco

.j. hai linksminosi. .Kiaulėnas — po 40 c. Viso Pininkaf nereikalauja 8 vai.
ir Kuopa turės kehatą dole-labo$15.80. ■ j darbo dienos, tai kokių'pai-

ši r-...............

suirkime nutarė prisidėti 
prie rengiamųjų prakalbų, į 
įkurias kalbėtoju yra už-

’’Laisvės” redaktorius. Gei 
stina būtu, kad vietos C 7

čių gėrynių. ARGENTINA

Neseniai pas mus atsira-

Bal. 15 d. bažnyčios skle- apielinkįų draugai susirink- r’ll pelno. sirašo “Vargdienio” nariu 
ir šmeižia jam nepatinka-

.tą, kad kompanija darbi- 
’ ninku ant vietos ilgai nelai-

| vAukuotojam tariam 
Buvęs Katalikas. din8:ai ačiu t 

' ““ . _ Komitetas:
. T. žebrauskds, 

J. Rakunas, 
S. Čepas.

pe, ’’Liet. Dienos” komite- tų koskaitlingiausia, nes 
tas surengė vakarą. Buvo ,Pruseika kalbės daugiausia 
vaidinama vieno veiksmo apie Rusijos revoliuciją, 
vaizdelis “Užkerėtas Jac
kus” ir antras, taipgi vieno 
veiksmo — “Lietuviškas Ci- 
cilikas”, kuri parašęs vienas
is oc esterio tautiečių su- kjmil tarpe vietos progresy- rašo apie LDLD. 28 kuopos’ 
U’tv->*• • i-i-i M1! lietuvių, kaip kad da- buvusi koncertą ir pasako,’

Didžiausias akyje krislas p.u. --- - ---- - - ■v - - -
tautiečiams su parapijonais, kuoposVaidai :
f1 1^1 y?G.S0Cia !" i veikalą “Kerštinga Meilė” Rusijos revoliucijai.
i ai įasciai labai prasi- jr d balandžio kuopos Pasirodo, kad korespon-

Ra Jnę’, ska.jt? netl^skomisija nuėjo į L. Apšvie- dent,as nesuprato dalyko, sykiu 
oc estei io pnmeiviska vj-^os kliubo susirinkimą pa- Bulota aiškino apie Rusijos mis.

suomene, bet. n* progresyvi- jprašyti svetainės del persta- revoliuciją, bet aukas rinko 
skieji tautiečiai ir parapijo- tymo to veikalo. Bet šiai “žiburėlio” naudai, o ne 
nai. Kaip tik priešingai sulats|rado v - - - -..........
jų laikraščiais. Xeltui miei-|kuide užprotestavo prieš pa-

WATERBURY, CONN.
Viename pastarųjų “Lais-

Jau keturi metai, kaip aš vės” numerių tilpo kores- 
čia gyvenu, bet dar nesu pondencija iš mūsų miesto, 
matęs tokių keistų apsireiš- kurioje tūlas “Vietinis” ap-

* * ♦ * ♦ -Ą: *

BRIDGEPORT, CONN.

belių jie bėga?
1915 metais Bridgeport^ ‘ko7VolVos"maino^iš vienos mas ypatas. Tarpe draugy- 

darbininkai pradėjo orga- ’dirbtuves, i kita. Mat, kada stės narių kįla nesusiprati 
nizuotis į uniją. Paskui dau-'darbininkai būna ant vietos, i——~
įgelio dirbtuvių darbininkai labiau susipažįsta, tai prav 
išėjo į streiką ir pareikala- deda organizuotis į uniją, o.m°

darbininkai pradėjo orga- '
mų, nes po tomis korespon- 
denciomis deda “Vargdįe- 

i” draugystės vardas, 
vo 8 vai. arbo dienos. Tuo- 'įuomeHuos kilnoja iš"vie- ’Apart to, ši draugystė yra 
met “Factory .Association/’ nos vietos į kitą, tuomet ir .bepartyvė, prie jos gali pri- 

’ susiorganizuoti negali. įgulėti socialistai, tautinin
kai ir katalikai, todėl’ toks ’ 
slapyvardis užkenkia jos to

.sumanė darbininkiRorgani- 'susiorganizuoti negali.
15 d. balandžio buvo su-.zavnnuisi užbėgti už akių—( Maistas labai brangus, 

L , paskelbė ga] brangesnis, negu did-
išsimokino pą prakalbą ir rinko aukas kuriame svarstyta apie ap-’S ir 9 vai. darbo dieną. Dar-'miesčiuose; pavyzdžiui,pork^esniam besiplėtojimui. 
™ TUDvurv ...................... .........— chops30 centu svaras,.Dėlei šių priežasčių, mel-

shoulder — 20c., boiled ham džiu tą korespondentą pasi- 
— 50c.; smoked ham 38c, s.laPyvardi-
bacon — 30c, round steak— 

.42 c., shoulder steak — 25c. 

.veršiena — 40 c., solt.pork 
( • 30 c., taukų 28 c.; švie- 

a. . :fiu kiaušiniu tuzinas —50
Aukų ’Žiburėho’^ naudai nutarė nupirkt 7 kompletus] Privažiavus darbininkų centų. Abelnai viskas bran- 

gu ir darbininkas i 
nežino- gerai prasimaitinti,

5a"/Urbdamas po 10 arba 
į savaitę

Pavyzdžiui, LSS. 154' kad A. Bulota pasakė trum- sirinkimas LSS 41 kuopos, visose dirbtuvėse

vaikščiojimą pirmos gegu- bininkai tuojaus ir nurimo, 
žės. Nutarta apvaikščioti Tačiaus kapitalistai nes- 

su kitomis tauto- nuadė: pradėjo per laikraš
čius bubnyti, kad čia trūks- 

Paskui buvo kalbėta apie ^a darbininkų.^ Dabar gi 
’’Naujosios Gadynės” sto- . . _

t___ b--
(likusį nuo baliaus pelną) ir tnegali gauti.

pereitų metų ”N. G.”; vie-!daugiau, negu reikia, namų 
St. Kretayicia, nas pasiliks kuopai, o kitus savininkai pradėjo .
-------- (kuopa pasistengs parduoti, .niškas randas lupti. ( 

******* į vyzdžiui, už keturis mažus 'dol.
15 d. balandžio “Lietuvių kambarėlius, kurtose nėra] 

d ietos lietuviai Velykas Dienos” komitetas buvo su- j°kiĮi parankumų, be mau- 
rengęs prakalbas pobažnyti-,dyn\U skalbiamųjų yietių 
nėj svetainėj. Mat, “Lietu-.reikia mokėti nuo 20 iki 25 
vių Dienoj” tautininkai su dolerių į mėnesį; kur biskį 

geresni, 1 su parankumais, 
reikia ^mokėti 35 doleriai į 
mėnesį. Remingtono namai 
nauji, kambariai su visais.SS. 1-mas Rajonas, 
parankumais, bet už 3 ma-‘- ‘ "
žyčius. kambarius reikia nėjimui viso pasaulio dar- 
mokėti po 18 dol. į mėnesį, bininkų šventės pirmos ge- 
o už penkis ar šešis kamba-'gūžės/Pradžia 7:30 vai., 
rius, taipgi mažyčius, iki vakare. Kalbės LSS. VI

darbininkų tiek privažiavo, 
tokių kliubiečių, Rusijos revoliucijos paremi- vi. Kuopa paaukojo $17 ,^ad jau daugelis ir darbo !_2 

........vWMr.vL:L7vp;L5p«-'mui. . ’ ‘ - .... t
na jų visos pastangos pra-1 randavo'jimą svetainės. Jie 
platmti savąją spaudą Tau-‘.gm^sj kad kijubas ]og buvo surinkta $36.13. 
tiskų laikraščių ateina vos veikalą “Saliamono Sap- 
po. kehatą ekzemphonų,,nas» todėl ir neparandavo- 
taip kad jiems nėra kur ir ja> 
korespondencijų rašyti. | Nįeko nesakyčiau,

De ltojie ir sumanė pada-.jr k]jubas tuo pačiu laiku

Vargdienio” draugystės • 
pirm. P. Kiaulėnas.

ATHOL, MASS.
jeigu
i _ :i..^ 1

ryti “show” ir išjuokti so- ^^ besirengęs prie lošimo, praleido labai “šuniniai”,bu- 
cializmą ir socialistų laikra-,keį dabar jis dar tik nutarė vo daugely vietų ir pešt-v- 
šcių agentus. Vaizdelis1 
“Lietuviškas Cicilikas” bu
vo toks.

parengti vakarą su persta- nių.Nors paprastas apsirei- 
- 7------- tym, bet kada tas vakaras,ūkimas, bet visgi reikia pa-
Viernas parapi-,jVyks, nieks nežino; net ir minėti tas peštynes, kurios 

jonas neapkenčia socialistų Į- -
laikraščių ir jų agentų, bet oi§auskio krautuvėj. II 
kaip nuo jo atsikratyti, tai p0S komisija stengėsi, per- 
parapijono menkas protelis tikrinti, kad kuopa tuojaus 
nesugalvoja. Kad įgijus gab surengti vakarą, nes 
žydo ‘ pedlioriaus” malonę, | aktoriai išsimokino roles, 
jis perka nuo jo “pasmirau- b„t nieko negelbėjo, svetai-
šią žuvį” ir visai nereika
lingą skambalą, išaiškina 
jam visą socializmo evoliu-

katalikais veikė išvien, todėl 
ir dabar tautininkai pasita
rę su tūlais katalikų šulais, 
surengė prakalbas ir užkvie
tė p. Šalčių. ’ Toks darbas

RED. ATSAKYMAI.
Cibulskiui, Easton, Pa,-r 

negali koresponentas nepa- 
žymėjo priimtos protesto 
rezoliucijos, tai ją galima a- 
titaisyti keliais žodžiais, bet 

ant korespon-

UZ- 
12

' Darbininkas. "eu^Pulti 
dento.

Buvusiam Katalikui, Mu
skegon, Mich.— Bergždžias 
darbas vesti polemiką šu 
“Draugo” korespondentais. 
Geriau visiškai neatkreipti 
į juos jokios atydos, lai sau 
rašo.

Hazletoniečiui. 
nenorime kištis 
šeimyniškus dalykus Pana
šių atsitikimų būna ne vien 
tarpe katalikų, bet ir tarpe 
pažangesniųjų žmonių.

I Migli Migliorum, Athpl, 
[Mass. — Apie peštynes tal
piname ankščiau gautą.

R. Merkis (Phila )- A- 
ipie tai jau buvo daugiau ra-

| Karklo Lapeliui, • Rum-
Ansonia, Conn. — ”Lais-(ford, Me. — Apie tai patai- 

kelios klaidos. įleiskite, kad negalėjome sų-

MERIDEN, CONN.
Pranešimas.

30 balandžio, Socialistu 
svetainėj, 5 State Str, bus 
prakalbos, kurias rengia L.

Šios 
prakalbos rengiamos pami—

knygelės randasi Chicagoj5 truputį įdomesnės. Bažny- 
. Kuo- tinis kolektorius,atėjęs iš ba 

žnyčios,susipešė su savo švo 
geriu. Mat, kolektorius”nepatjko vyriausiam ’’Lietu- 
pasigyrė, kad išklausė dve- viu Dienos” komiteto bosui 
jų mišių, o šyogeris pridip ir 'iis pasielgė savaip. Tą 
re,, kad nei už vienas nemo- pačia dieną, kada turėjo į- t. _ # ,_____  _____ ____ . _
kėjo. Išx to kilo peštynės, vykti prakalbos, tas bosas -50 dolerių. Daugelis .dar- Rajono organizatorius drg.r
Kolektorius tapo patrauk- uždarė svetainės duris. ” ’ 1 ’
tas teisman. . 14 d. balan- | Kilo sumišimas. Ka dary- 
džio buvo teismas jr užsi- prisieina jieškoti išėjimo, 
mokėjo $10 bausmės. i Rengėjai nesamdo I

******* ! -1---—
Tūlas vietos

nis” Jonelis pardavė savo svetainėj.

nes negavo.
9

Toks kliubo pasielgimas 
ciją ir žada dar primokėti, labai peiktinas. Pirmiau 
jeigu tik žydas sutiktų iš-(kuopa su kliubų bendrai 
mesti agentą. Nors žydas tveikė ir darbas ėjo labai 
apsiima, bet visgi to darbo puikiai, o dabar klubas su- 
neatlieka ir pats parapijo-Įmanė kuopai kenkti. - Su- 
nas išstumia agentą per prantama, tas jokios nau- - . - ... , . ,
duris. Prie.to, tame “vei- dos neatneš. Draugiškai gy- laisvamamską 
kale” buvo prikrauta tokių venant, bendrai 
riebių žodžių, kadz vartoti visuomet pasekmės būtų ne- 
juosąnt pagrindų? tai sykiu palyginamai geresnės.^ 
parodyti svietui, kaip žemai) ■ > '-r

i

- Mes 
į žmonių

[bininkų uždirba po TO
12 dolerių į savaitę, 
ir pačios Remigtono gar
siosios kompanijos dirbtu
vėse uždirba po' 28 centus į 
valandą. Reiškia, dirba 8
vai. į dieną ir uždirba $2-- KLAIDŲ ATITAISYMAS. i^yta ^ar ^us-

. Dabar jau daugelis darbi
ninkų dirba po 10 vai. į die-.vės” Nr. 29, surašė aukuo- pinome ankščiau gautą. At- 

,m!». prisirašė prie para^- Hėl pobažnytinės svetainės, ną. Kada pueina darbinu^ tojų jvyko . .
’p^fri'Brolfe. > ir dabar šventablyvai rengiamos prakalbos lenkų kas darbo prašyti, tai bosas Ten pasakyta: M. Paciukas, naudoti. . . . į,

lenkų 
; svetainę. Policija gi išdavė 

“laisvama- leidimą kalbėti pobažnytinėj 
Žmonės susirin- 

!. / Bet 
veikiant šventą išpažintį, parsikvie- štai pranešama policijai, 

te kunigužį paŠventyti na-Jcad su jų leidimu, x išduotu

ir M Akelaitis. Geistina būtų, i 
Net kad vietos ir apielinkių lie

tuviai atsilankytų.
LSS. 16 kuopos 

Sekretorius.

i h* aiti ina.n»imiii 11 ei wk.h.i ir.i-mrtitinf < o
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SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptickoso. 
Reikalauk tiktai tikrų “Sovo« 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.

Kryžiaus 
skaudėjimai
dažniausia gema nuo ink
stų betvarkės. Del nuo- 
savaus gero yra reikalin
ga, kad j tokias slogas 
butų atkreipta didelė doma.

verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, < 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini-

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs. sp?kųf 

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

Severą’® Balsam of Life
(Soveros Gyvasties Baisumas)

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

o taippat gydyme

ir rukštumo skilvyj. Khiuos

evera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose,

mosi, nuo koją suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00,

..4 K
1 '♦

I. K—as.

-r

Buwa

ir ŽODIS

SERGANTIEJI!

iM

ir aprinko savo generolu, j

140 ĘAST 22ST.Njau

,Jįi

1X1*11*1

Ąjįįįl
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 rjisi- 
škaie

Europos gydytojas, duodu savo 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS 
Medical Institute.

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

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie
rius ar kitokį 

, vyriški aprėda- 
į lai, užeik pas 
j mane, o gausi’ 

viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Mmi

RAMOS.
i ' Agentūros)

iršiausiop a ūsų 
iii generolo, nuo

do ypatų šmeižimo 
. icvo, gars’avoio “kalbė- 

ir vyčių “organizato- 
tapo

LAISVĖ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

CO 

<0

JOHN KULBOK
CAPS

DideHi hotelii, ^ara vieta pa
keleivingiems, kambarį i jtai- 
■yti pagal nuają madą, b viii 
busit užganėdinti.

Klausimas. bei nnster 
Orakule, ar tu negalėtum 
man pat mauti ir paaiškin
ti "šiuo.-. nesuprantamus

.xaus” sv. Džimo — 
paliktas ant steičiaus jo gar 
siosios prakalbos ^puojektas, 
pagal kurį jis sakydamas 
“prakalbą” garsiai plūdo 
socialistus, o visi jo pavaldi
niai - kareiviai plojo del
nais, net jiems rankos suti
no.

Mes radę jo “moksliškai 
ir gramotnai” parašytą raš
tą, bet negalėdami jo gerai 
suprasti — siunčiame ponui 
Orakului, kuris teiksis išai
škinti tų raštų turinį ir pra
smę. Jeigu Orakulas to 
negalėtų- padaryti, tai pas
kelbus laikrašty tą svar
biausi dokumentą, gal atsi
ras kas iš skaitytojų, kuris 
išalkins.

Kapitalas i Sausio, 1917, $1.5.000 
■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.

o

00 
KH W (/)

?.) Sykį Scrantono dvasiš
ka? teveiis, p 
bai giisjidingą 
pasakė,, kad danguj j . 
dievą esą daugiausia jaunų 
žmonių skurų pridžiautų. 
Ką dieyas veikia tomis sku- 
romis?

2) Ar kunigo galva atbu
la, ar kalnierius?

3) Kodėl moterįs nebūna 
kunigais?

Jeigu į šiuos klausimus 
gerai atsakysi, tuomet už- 
fundysiu gerą skunerį rudo 
alaus.

Astronomas.
1 Kad koznas katalikas 

prigulitu pri wiču.
2 Kumie šoalista

pirtųa kol ane nebuwa soa- 
liatas zomnems noses ligina 
litowoa. *

3 Ka muša sočilista Dari 
garsus panewizie Bučnkes.

Atsakymas. — 1) Kuni
gai dvasiškos ypatos ir jie 
viską žino, kas danguje de
dasi. Jeigu tu, brolau, čito- 
tum šventa rašta, tuomet u t/
žinotum, kad visos mirusios 
beibės danguje tampa a- 
niuoliukais. 0 visi gi aniuo- 
liukai turi sparnelius, ne
lyginant šikšnosparniai. 
Taigi padirbimui tų spar
niukų ir reikalinga jaunų 
sku relių, v-

2- Jeigu moterįs būtų ku
nigais, tuomet jos laikytų 
liokajus, o iš to pasekmės 
būtų tokios: kas metai pa-

4 Pažiūrėkit kūme muša vapi jonai turėtų savo kuni- 
sočileska yš Rodą anų wi- ‘ gelius išvežti į ligonbučius 
das yra širdęs kepa zvvier.’ant opereišinų ir po kelioli-

5 Kada kunga pradie priš- j ką savaičių būti be kunigų, 
nties pris sočilistu no 10904 ( Dabar gir kada vyrai kūni
ni. no prnču zies ministarie. j gai, jie laiko merginas gas-

6 Sočilistu wada yr wilka padines ir jeigu jas išveža
awia kailie. į ligonbučius, tuomet gaunaawia kailie.

9 Kas pačtas su arganiza- jų vieton kitas, 
wa visoa paswlie ar sočilis
ta.

10 Kas* Dabra 
prieš Brnguma 
ar sočilista.

11 Kas Dawie susiprasitie 
gelezinklu Drabininkams ar 
sočilista.

12 Ar sočilista gera pad- 
rie kad anie pastatie switai- 
ne ale ne krutuwie.
, 13 Jenasonas wisimsa yra 
*ęras, o sočilistams yra blo- 
gas.. _ 1;

14 Winas sočilitas man| 
pasakė kai Buwa po tiwa • 
walgzos Buw geras. . '

Savo amžyj dar nebuvau 
gavęs tokio klausimo, 'kurio 
būčiau negalėjęs išrišti, bet 
dabar turiu prisipažinti, 
kad Binghamtono vyčių ge
nerolas prispyrė prie sienos, 
nes negalėsiu paaiškinti šio 
rašto prasmės. Dalykas štai 
kame: vyčių generolas, ku
ris parašė šią garsiąją “gro- i 
matą” nelaiku yra užgimęs,1 
nes penktame punkte savo, 
gromatos kalba apie 10904' 
metus. Vadinasi jo kūnas, 
dabartinio amžiaus, bet pro-1 
tas, gabumas, talentas 
kitokie tinksai paimti 
10904 metų, todėl man, da
bartinio amžiaus sutvėri
mui, nesuprantami ‘ tokie 
dalykai, 
kuomet 
10904 metų, tuomet 
vyčiai panašiai rašys, o da- 'tamstą taip užhipotizuočiau, 
bar, kol kas, išsirado tik (kad už pusės valandos jau 
vienas genijus, kurį vyčiai pasijustum mano glėbyje, 
ir aprinko savo generolu. | — Nejaugi?.. Tuomet

Patarčiau šį dokumentą aš turiu daug geresnį ta- 
pasiųsti į Wilniaus lietuvių lentą hipnotizavime, nes 
muzėjų. * [jeigu tik panorėčiau, tams-

. . Orakulas, ta už penkių miliutų 
j būtum mano glėbyje, -—at

3) Kunigo galva all right, 
i bet kalnierius atbulas 

prasitoa nierius atbulas todėl
o kal- 
kacb ji ■* menus dUDiiicis tociei, Kaci^į 

wawlgima galvą smegenįs įdėti atžū
lai. J

Nesupranta.
Atėjo žmogus ir klausia 

tarnaitę:
— Ar ponas namie?

— Nėra. • ’ ' •
— Vadinasi išėjęs, o kada 

sugrįžš? ,
— Jis neišėjęs.. . ‘ 

j — Tfu, čia ir velnias ne
gali suprasti! Nėra namie 
ir neišėjęs! Tai kurgi jis 
ką veikia?

— Kabo pasikoręs.

Ta pati istorija.
Vyras.— Kada tu buvai 

man atsakius, kuomet kal
binau apsivesti, tuomet ro— 
iviau nuo galvos savo plau
kus.

Pati:— O dabar kaip y- 
ra?

Dabar vėl rau-
plaukus, kad apsive-

- džiau.
lo

Galimas daiktas, 
žmonija sulauks 

visi

Turi geresnį talentą.
Vaikinas, kalbėdamas su 

mergina, sako:
—-Jeigu aš norėčiau, tai

nELPIA Našles, Našlučius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
M n* is, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš
kus ir kulturiškus reikalų 3.

ĮMONIŲ eipšvktai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su iliuc- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai... Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. ■
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

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

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

Temykite LIETUVIAI!.
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU 8UJIEŠKOT JUS G1ML F 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE. J

Reikalaudami informacijų įdekite štampų až 2 centu.
Pabėgėliam nuo karei nusiunčiu pinigus ir laiškui nei per mane 
Bahką galite liųat į viiai vietai, užimtai vokiečiais, a tikrai nu- 

eia. v .
Kurie turit aavo giminei paimtui nelaisvėn Vokietijon, galit aiųit 

pinigus ir laiškus per mano Bankų.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant vigų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigui | Banką, tai ai moku 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigui atgal ant kožno pareikalavimo. 
Mano bankus yra gvarantuotoi, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai, užtikrinti.
Parduoda farmas, lotus ir namus. Padarau Ir užtvirtinu viiokiui 

dokumentu8-raštns ir išjleškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo nrniei, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitėi šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Baro* g h ef Breeklyn.

C «

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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Kryžiaus skausmas Išnyko.
Tonas K. 'Miliauskas, 11 High- 

nd avė., Newton Upper Falls, 
ass., praneša mums taip: “Ken- 
■jau skausmus kryžiuje ir šo- 
lose, bet skaitydamas jūsų ka- 
ndorių, ėmiau vartoti Severos 
yiluoles nuo inkstų ir jaknų ir 
Akiai pasveikau”.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS? o

Diena po dienai, metas p<> metui 
užsiimi gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžian, 
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 dieniausiomis pa
sekmėmis kaip tai; nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

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

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

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

3rd Ave.. New York City,

V. VAIVADAS
SPORTING CAF1

Paildauila ir ivariavafai
U taiki t Ir peraitlkriakita

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone Stagg 1114.

PHONB W’MSBURGH 5415

Specialistas įvairių h 
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 
C iki S v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

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

Gariauiia pirmilviika staiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ <i
771 BANK ST., Tel. 164-1

WATERBURY, CONN.

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus 

’’Birutė” — Birutes arija —30c. 
’’•Vestuves” — Jaunosios arija 35c. 
“Kregždelė” — dnettas — 30c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio., 

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

kvartetai — 25c. ’
Adresas:

MR, M PETRAUSKAS, 
395 Broadway, So, Boston, Mass

K. LUTKAUS

JOHN KULBU& BaTialakaa
111 Wythe Ave., Car. Be, J t 

BROOKLYN, N.
Tai. 279 Grianpaiat.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIIKA

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, kam p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIA OKAI 

i IR t VARI A USIA 8 SAU*.
NAS VISAM 80. 

BOSTONE.
mai Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankua. A tai lankykite, 
• periitikriniite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

542—344 W. Broadway 
So. Boston, Mas*.

(Dėžinėta žingsnių aao Lietuvių 
Labdarystžs Draugijas name).

Telephone i9bU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

tai moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

.DR. H. MENDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
* Kampas So. 1-mos gatvės. •

Tai. Ill Greeapolak

BINIAUSIA UtRIGOI 
VIRTA PA8

A. SHRUPSKI
Pai mai galite rant! ika- 

■iauio alaai, paikiai dagtf- 
aii ir ikanaai vyne. Pa- 
tarHaviaias paiklaailai, at
eikite, a paNitlkriaalta.

€1 S. 2nd St,
•' BROOKLYN, M. 7.

skausmą

per kovą į 
laisvę!

Jeigu trokštate įgyti visapusisKą issnavinimą u 
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

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

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

lis ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

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

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, 
siuskite 15c. v

“NAUJOJI 
to, 64 
puikios

“NAUJOJI 
bihusių

Pinigus siuskite šitokiu adresu:

pri-

“NAUJOJI
N. 6th Street,

GADYNE” 
Philadelphia, Pa.



Iš LIETUVOS

Varašis,

Pa.

Pa.

Pa, (/><

Pa.

10

m.11

III.
III.

III.

F

LTD.
f

i

fkiškai.

nos, suprasdamos

ir prigimtos kalbos.

o prižiūrėtojas:

Wis.

DENTISTAS

AkušerkaS

BROOKLYN, H. 1

12
13

Liuosybės svetainėj, 801—8th 
Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

12—2 po piet 
6—8 vakare.

£

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTHRŲ 
MELROSE PARK, ILL, 

Pirmininkas K Jankauskas,
P. 0. Box 749, Melrose Past, I1L 

Pagalbininkas D. Rlmia,

1220i — 7th 
Finansų sekretorius

Knygius Pranas Tumooas, 
8570 E. 72 8t

ąsos
Mrs
Mrs
Mrs

, Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 et
Cicero, III.

Susirinkimai atsibuna kas paskati- 
nį nedėldienį kiekvieno mėnesio J. 
Neffe svetainėj, 1500 Bo. 49th avė, 
Cicero, III, 1 vai. po pietą.

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.

IR DUKTERŲ
----------- . ILL.

nu- LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL. ’ 

Viršininkų adresai: 
tako Šlama jauni I Pirmininkas F. Raškevičįa, 

d ■ 1012 So. Main Str.

Pabaigusi kursų Womaty Madfcdi 
College, Baltimore, Md

Passkmlngal atlieka savo darbe pit® 
gimdymą, taipgi sutelkia visokias rodąs te 
pagelta tavalriose moterų ligose,

F. Stropiene,.6rXX‘..', i 
*> 80. BOSTON, MASS. f

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lie t u vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų kataloge, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

gus, kojas išsisukyt. O da
bartinė vokiečių valdžia pri
sakė nurankiot visus akme- 

Lietuvių vaikų prieglauda nis, išlygint kelius o tiltų 
Kurše. Vienas musų skaity- galuose įkasė po 4 ber- 
tojų iš Liepojo rašo:

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

*P. O. Box 949, Melrose Park HL 
*rotokoia raeLMHMkaH »» •te

žiūrėto jas A Staravičia, Box 1180 
Melrose Park, Ill.

Hn. rašt. W. Strumilia,
1814 So 50th Ave. Cicero, Ill. 

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

ždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
< Samalionis. Box 613,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 28-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU
' tojų iš Liepojo rašo: žinius stulpelius; ant tų
s Liepojos lietuviams labai stulpelių viršūnių ? uždėjo o,
rūpi priaugančios karcos*artĮ dabar žmones gal pirmininko pageib.
auklėjimasi, tatai matyti iš ^iau^1 ir lr
jų darbavimosi i.__ ___
prieglaudos reikalų Liepojo
je jau nuo pereitų metų ge-'čiai pertaisė saviškai. Pir- 
gužio mėnesio 20 d. yra į--ma* taiso, būdavo, kelią kaip 
steigta lietuvių prieglauda [kam patinka; primes duo- 
vaikams senojoje parapijos,bes purvyno, o jeigu duobė 
mokykloje, 
išlaiko pelnu 
vakarų ir Liepojos lietuvių 
visuomenės aukomis. Prieg
laudoj dabar yra 70 vaikų. 
Liepojos lietuviai labai at
jaučia prieglaudos reikalus. 
Tatai parodo kad ir suren
gtas Kalėdoms lietuvių va
karėlis, kurs įnešė 540 rub-

del vaikų
Viešus kelius irgi vokie

Tą prieglaudą1 didelė, tai dar šakų pridės, 
iš lietuviškų'žemėms apdengs ir jau at

lenktas kriukis. Dabar vi
sai kitaip. Pirmiausiai nuo 
kelio nuleidžia vandenį ;grio 
vius kasant žemes meta ant 
vidurio kelio, kad ji pakė
lus augščiau. Kelias tuoj pa
sidaro lygus, gražus, sau
sas. O vokiečių kelių valdžia 

lių gryno pelno; buvo ir ki- n* tokių kelių taisymą da 
tas vakarėlis tam pat tiks- išpeikė. — Kai-kur valdžia 
lui, iš kurio buvo 520 rublių liepė net pertaisyt. žmones 
pelno.

Visuomenes reikalai Su
valkuose. Pavargėlių komi
tetas Suvalkuose užlaiko ly
gintojų skyrių, kurie jau 
ilgoką laikų veikia 
klotingai. Gyventojų ligoni
nė Daržų gatvėje labai tin
kamai aprūpina Suvalkų 
pavargėlius. Ligoniams, ku
rie nori gydyties namie, tie 

' komitetai parūpina vaistų 
‘ir gero valgio.

Apie Veiverių parapijos 
mokyklas, kelius ir kareivių 
kapines. Vienas “Dabarties” 

. draugas iš Veiverių, atsiun- 
’ te štai mums žinių apie vei- 
veriečių gyvenimą po vokie
čių valdžia:

TREJOS DEVYNERIOS
APLA. DR-JOS CENTRO VALDY

BOS IR KUOPŲ . SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

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

_ _ " . J. A. Rūkas
1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 

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

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.

1 Pittsburgh,
F# PiKŠris. 1331 Penn Avė.

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

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

Glendale. Carnegie, Pa.
kp. Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 

Pittsburgh, Pa.
kp, J W. Brazauskas,

P O. Box 154, Cuddy, Pa. 
kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 

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

Pittsburgh, Pa.
kp, A Budzinauskas,

P O. Box 312, Creighton, Pa. 
kp.. John Shopis, 713 McKean ave, 

Donora, Pa.
kp. P Ainis, P O Box 434, 

Courtney, Pa.
kp, J Kindaris, Ambridge, Pa.
kp*. V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro/Pa.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

Pirmininkas — Ą 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,

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

TREJANKA
tymu ■

buvo bepradedą rūgo t, kad 
jiems mažai laiko lieką sa
viems darbams, bet visi aiš
kiai supranta tų gerų kelių 
naudą ir džiaugias, kad taip 
pataisyti keliaj gerai susi- 

labai’p^ėję bus patogus važinėti 
'ir nereikės’daugiau maudy
tis po balas. >

Dar pastebėjau, kad ši 
valdžia daug ir noriai rūpi
nasi apie mus. Ne taip, kaip 
kitąsyk būdavo. Užmuštus 
kareivius, vistiek ar savo, 
ar priešų — visus dailiai ir 
prideramai gerbdami palai
dojo mirties vietoj. Taigi 
valdžia rūpinasi apie mus ir 
stropiai darbavosi. Per va
sarą ir rudenį rankiojo už
muštuosius ir laidojo tai 
kapinėse, 
riaus. Kitus palaidojo ir 
laukuose tam tyčia padary- 
tam kapinyne. Kartais gul-l^0^ AilTvituris 
dė kelis į vieną kapą; gale 
galvų pažymėjo, kur pri
klausė velionis. Paskui visus I Sasi®ri«Į 
kapus apdėjo velėnoms, ta- Kasos^giobėjki7_.' 
kus išbarstė baltoms smil-r r 
tims ir pastatė visiems vie- |M«šaika J Garniu 

. . , v. TT. . 634 Ferry S,noklUS kryžius Vienos to- Maršalka P Urbienė 
kios kapinės yra Mauru- L ' 
Čiuose palei stotį. 15 gražiai ’etnyčią kiekvįeno

n vakare, Anglų socialistų svetain. 439
cipLVCi Id Northampton St Easton, Pa

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOk 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 

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

Maršalka W Svintickas,
515 W. Pine Str.

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

LIETUVOS SUNŲ E7. Z“ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų 
St., I

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

taip tai nervlu, paliks iAgydynti ant visa
dos per vartojhna, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduole, 
turlos ifigyde jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
čia jums betvarke nervlu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusllpnejesiam 
padčjhnę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejlmai viduriu, nevirlni- 
mal skilvio, Inkstu ligą arba kitos Ilgos 
juslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius, kaip tai daro nekurle, palikste 
Įšg.vdynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas 1 trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotls gyvenimu ir jo 
ypatibemfc. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, igsiunsme jums DYKAI koinpletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą Ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima llešu 
persiuntimu. Maloneklte atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas i.šslgydymul. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymui. Ta proga yra vien 
svarbia nnt trumpo laiką. Rašykite mums 
neatideliokite. taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarslnlma ir mea 
Igslunsme jums tuojaus tas gyduoles. ,

> novo Company,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.

<v

bC 
C
d

DAUNORUS trejank® yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų. ...

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

IETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STES 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

. v i Viršininkų adresai.tai ant Švento-1 Prezidentas St Meison
634 Fėrry st. Easton, Pa 

7ice prez S Masiulevičiene
3*20 So list St. Easton, Pa, 

Protokolų raštininkas ir organo prl- 
"" 'j

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

* 676 Church st_ Easton, Pa.

31 Iš Fifth st, Phillipsburg, N J

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine st. Easton, 

u. vjainirf,
634 Ferry Str. Easton, Pa.

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

► mėnesio 8 vai.

Po apsigyvenimo vokiečių 
musų šalyje valdžia pakėlė 
apšvietimo klausimą. Tuoj 
surengė mokyklą vaikučiam 
nuo 6 metų iki 14. Pirmiau
siai priėmė 49 mokinių. O 
kadangi nebuvo atsakančio 
namo mokyklai, tai ir tuos 
turėjo padalinti, taigi vieni 
mokinos pirma, kiti paskui. 
— Per visą žiemą, iki vasa
ros poilsio mokinos vien vo- aptaisytų kapų,’ _____
kiškai. O prieš pradėsiant naujais štakietais; per kapi- 
mokslą rudenį, kelios moty- vidurį eina tiesus, 
nos, suprasdamos mokslo barstytas smiltim takas; a- 
vertę, susitarusios nuėjo )ypus 
pas vietinį komendantą pra ki-umučiai. Vidury kapinių I vie. pimintokaf A%im?nfo,Bt’ 
sius paalino į tris skyrius,'stovi didelis kryžius.

DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirrn. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

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

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

Dainą repeticijos atsibuna kiek* 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka# 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesio, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6131 St. Cladr avo. Knygyną# 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton avo. Knygos išduodamos ki» 
ivieną Panedėlie vakarą, nuo 7:89 v

TIKRA JR TEISINGA 
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] 
Amerikoš, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU-i 
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės pris manęs, • ai 
užtikrinu, jog busit užganėdin- 

,tL
F. KUDIRKA,

Lietuvio Aptieks ir Savininkas
> 64 GRAND ST.

Brooklyn. N. T.

(D

LIETUVIŠKA APTIEKA
Sluomi pranešame, kkd gavome daugybę daiktų, reikalingą M** 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizme. Bern- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 59a. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONICA8. I) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių.1 Bonka 50c. Kraajo Valytojas — bonks |1.00. Mūsų aptleke- 
se kalba lietuviškai, rusiikai ir lenkiikal. Todėl kviečiame 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Li®tMviika8 Aptiekoriua
Al* 8o. 2nd Street, kampas Union Ava

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

atella*- 
laiikwa,

v___ Ant
K°“ kapinių dažnai atneša vai- ________

mendantas maloniai ~ leido. nįkų tėvai, pačios ar vaikai. FInan8U r^6in-8i4PthGAvlltkaynM 
Ir tuojaus, vietoj vieno vo- Net atvežtos :’v .............    ~
kiečių mokytojaus davė ki- gėlės bujoja, aplaistytos gai 
tą — lietuvį. Mokinių skai- iiOms ašaroms ; v 
čius trissyk padidėjo. Juo- £ja tylu ;amu ir atip gera 
sios padalino j tris skyrius gera, 
ir davė dar vieną lietuvį 
mokytoją. Vietinis kun. kle
bonas kas antrą dieną lan
ko mokyklą.

Vaikus mokina iš sekančių 
knygų: kas skaito rašo, duo 
nos neprašo; žvaigždutė* 
Mūsų Dirvą. Į trumpą laiką 
mokiniai taip dailiai skaito, 
kad malonu paklausyt. Jau 
gražiai moka pasakyti Mai-‘ 
ronio ir Gustaičio eilių. Kai
miečiai žmonės daug 
riau žiuri į 
jaunuomenę 
supranta mokslo vertę.

Šalia mokyklų klausimo 
vokiečių valdžia rūpinas ir 
susiekimu. Musų plentas 
buvo drūčiai akmenuotas. 
Kad atsitinka, būdavo, eit 
sutemus, tai suklumpi ant 
vieno akmens pasitaisai ant 
kito ir lengvai galėjai, žmo-

iš Vokietijos Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln avė..

— J Kasos globėjai:
ai’tvmuiu St Vazenas 1529 —10th Str.

‘ P Kutra; P O. Box 80.
- — 7 Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.

Organo prižiūrėtojas: 
J‘Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- 
Vakarienėįe Šliupui išlei- įįel}b kiekvieno mėnesio, loie Be.

,. XT •’ i i Mam St., 2 vai. po pietų,sti New Yorko Park avė.1 
hotely p. Šalčius pasakė: 
‘kaip kad iki šiol, ir dabar 
gerb. Šliupas nuvykęs Lie
tuvon, kovos su klerikalais 
r su socialistais”.

Šliupo adjutantas Šalčius 
dabar sako, kad Šliupas fai- 
tuosis ir su Lietuvos socia- 
istaisl.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
< TĖ, MOLINE, ILL4 

Valdybos adresai:
Prezidentas l't‘ Akatckis, 1360 12 avė.

E. Molino, III.
Vice prez. M Dackus, 854—8th str., 

Moline, III.
Prot. sekretorius S Rusteika, 

avė. Moline, III. 
W Vapsevich.

436 — 4th avė, Moline, III.
Iždininkas K Juška 825 —4th ąve.

Moline, III.
TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th avė.

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

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

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

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

Išdidokas Kazimieras 4įsakas,

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

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

Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
cnas, 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 pažįstamui Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

• Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Nusipirk geru, ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvu 

perkrauščiau nuo l09 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. ¥.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainėmis, lab«I 

giaii. kurio kreipsis pas mus.

ge- 
mokinančiąsi 
ir vis labiau

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vico pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street

Raštininkas A. Vegele
1029J Lockwood ava. 

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Ave. 

Iždo Globėjai: A. Pukteris,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas, 
LBD. laiko savo susirinkimus 

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

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48th Court 
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

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

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

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

DUODAME DYKAI 
20 lietuvišku/dainų, 1C 
albumo.

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

fafonas bu didele triuba, pauk wtols 
kraštais, mechanizmas grafaf«n« go
riausios konstrukcijos, kurį g Haaa 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. F Įsą iMae 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aDk 
kiai. Vietinių meldžiama atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryt* »*• 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tai* 
pat nedėldlenials. Siunčiame dykai 
katalogą muzikallikų instnuaaatą aa| 
pareikalavimo.

Adresuoki ta t
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH. Ill Grand StrM New York. N. Y. Dept. L.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ....................... $1.08
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 AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
pilvw»Daktaras D. Waserman, kuris pasekmingai gydo ligas 

širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas Jigas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, tada galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 82 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, ai gailu jums pagel
bėt

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

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Cenrt it.
Pirmininko pagelbininkas S. Latksis, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Merkis, 

255 Bond 8tr.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Placs
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Placs, 
" S. Morkiukia 

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

Visi Elizabeth, N. J.
Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Gvarantuota ant 20 meti
Uždėjimai kepuraitės 22 k. ... 95.91

Užplombavimai 59 e. Ir aegiČia*
Mvalymai .................................. .
Nžplombavlmaa aakia ............ ILK

Skaudanti dantį duok ižtraakti 
ryta, • vakaro apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ava. Tarpa 1-roe Iri

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE 

Specialistas Birdies ir 
Plaučių ligų.

- AŠ GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mase 
ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išekzaminuotf 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuria 
turi didžiausią svarbąjgydynae įvairiomis ligomis sergančių, kai* 
nervų liga ir kitokių< lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vio- 
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite Ir duokit saro 
Išegzamlnuot. ir gausite sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

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

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



Visi, kurie

Liaudies Namo ( dirbo minkštųjų
bu-

kokio tik nori instrumento, jarba

Nuo šio

apie

PRANEŠIMAI.
Tautiš-

Sekrt. J Kraučeliunas.

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
ums pranešama

Komitetas. Užrašydami “Laisvę

veika

ebus jokių pa- 
aip tai: teatrų.

ii

h

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Amer. laikraščiams į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

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

Rožių Balius.
d. balandžio, Tautiš- 
Name, bus rožių ba-

Maskvos universiteto profesorius.
Taigi, Yčas bus vice-ministeriu. !

Tokia žinia atėjo j Brooklyną šio
mis dienomis. I

190 
vai. 
kad

ant 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir draugams. Adresuoki!

I. A. Baronas, P O Box, (1 I)

lįs atsišaukti arba kas žino pranešt 
F. Kivilius, 227 Sagamore St., Pit- 

i,, 1 a,

Kiraučių susirinkimas.
Šia sereda 25 balandžio * v

Lorimer St. Brooklyn, N.Y, 
Kampas Ten Eyck St.

33—3G

ir
i ju

1 Pajieškau bolio Juozo Kiviliaus, pa- 
, Raseinių pav., 

į Kelmės valsčiaus. Taipgi ir pusbro
lių Boleslovo ir Stepono Kivilių. Vi
si gyvena Philadelphia, Pa. Turiu

2 gegužės, McCaddin sve
tainėj, ant Berry st., tarpe 
I, ir 3 gatvių, Dramatiškos 

Siuomi pranešam, kad 29 balandžio-t-, ta ••
(šį nedėldienį) Sokohj svetainėje,bus Dailės Draugija Staty,S SC6-

Ijungos iv kuopos. r”*'/- . „
Vakarienė prasidės 3 vai. po pietų, nystc lt Meile. 

Wall 1Qn r.ron/l St 'k >. _ . . . J

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

E

i

...................

PETROGRADAS, 23 d. balandžio. JyvaVO daugelio draugijų 
paskirta padėjiku apŠvietos ministe- atstovai. V1S1 reikalai SVai- 
rįo. Pačiu ministeriu yra Manuilov, sįyįa gan gerai. Matomai, 
Maskvos universiteto profesorius. , *7* ,, °.. . . ,.vikad darbas- jeina i praktis- 

.kas vėžes. Dabar jau svars
toma apie uždėjimų draugi- 

Susirinkime 
dalyvavo ir advokatas, kurį

1 L Pruseika kuris ligišiol 
buvo pirmininku, atsisakė 
iš vietoj dėlei laiko stokos.

'V1ETINĘSZ1N10S. ^3 1 .... * ..

Iš PROTESTO^MITINGO/atsivedė p. ‘ ščegauskas.
17 balandžio, New Plaza 

Hall, buvo protesto mitin-. 
gas prieš“Conscription”,ku
rį surengė du Socialist Par
ty lokalu. Žmonių tiek pri
sirinko, kad į svetainę jokiu 
būdu negalėjo sutilpti ir pri 
siejo antra mitingų laikyti 
ant gatvės. Ant gatvės irgi 
buvo daug žmonių ir klau
sėsi kalbėtojų.k Kalbėtojai 
faktiškai prirodinėjo, kad . ...
Suv. Valstijos visiškai be-.pamatmia! uždaviniai, 
reikalo įsivėlė į dabartinę Dabar ; .
Europos karę ir tt.# . tdraugijos pirmininku

Aš dar niekad nemačiau S1[JS J Bekampis, 
taip žingeidžiai besiklausan 
čios publikos kalbėtojų, 
kaip kad šiose'prakalbose. tauti§Lame name bus susi- 
Prakalbose buvo jaunų,senų rinkjmas vjsu trijų kriaučių 
ir visiškai žilų senelių ir vi- unjjos lokali? 
si nuliūdusiais veidais * ___
klausėsi, kų sako kalbėtojai. Vaikų paralyžius jau pasi-

Kalbėtojai uždavinėjo,' rodė,
klausimus, dėlko mes turi-’ Brooklyne jau vaikų pa
ine eiti lieti kraujų, dėl ko ralyžius pasirodė.

v MILIŪNUS DOLERIŲ žmonės'dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būtį kiekviėnam; gal but turite kokĮ
M z-^ A T 71/Y A K • išradimą dėl užpatentavimo, gal norite "KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų'ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti,
S B J /% H R I ZV1 /\ IV >,r kaiP užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu 
| aUz 4 » | m JL T JLjlJL I • viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offi L 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Antano Taškevičiaus Jis 
Gyvena Providence. Turiu labai sva- 
bų reikalą, todėl malonės jis pats at

sišaukti arba kas žino pranešti. Jo 
, t «i i .brolienė Justina Jakštienė, 598 Rich-

Užimtas daugybes reikalų, | mond St., Toronto Ont, Canada, 
jisai tankiai negali lanky- 33—35 
ties susirinkimuose. |, ... ~ ~~

T . įaj n-shuu . Dviiv u uu/.iLiaudies namas angliškai Kauno gub., 
vadinasi ’ Lithuanian ! Kelmės valsčiaus. Taipgi ir 
People’s Home ir bus išiiu ............. .
sykio-inkorporuotas ant $25, ’ svarbų reikalą, todėl malones jie pa- 
obo. |HS .‘.'. v
Nustatyta ir liaudies namo tsburgh

Pajieškau Vinco Asipaucko, seniau 
i anglių kasyklose, 

i bet dabar gin ėjau, kad dirba prie 
kietųjų anglių Pennsylvania valstijoj 
Kas žinot malonėkit pranešti: St. 
Sadauckas, P. O. Box 255, Adam
son, Okla.

Pajieškau Justino Deveikio ir Ro- 
maldo Stanislovavičiaus, paeina iš 
Kauno gub.. Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio miestelio. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Lucija Rinkevičiūte (Adomo duktė) 
315 Walnut St., Nemawrk, N. J,

nešioja
MANHATTAN HATS
žino, kad jos yra geriau

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

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

Mes kviečiame atsilankyti ir apžiūrėti musų ta- 
vorų ir bile katra vienų krautuvių

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

Paraše J. Berlin. Verte Barabošius

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu- 
y. * . -ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su- 
SlOmiS rinktOs visokios nbtoš (gaidos) iš ku- 

turime leisti savo sūnus žu- dienomis ant Havemeyer ponios gali išmokti notas be mokytojo, 
dytis su su kitų tėvų sūnais, Nr 26 susirgo metų amžiaus 
kurie nieko blogo mums nė- kūdikis. Daktarai pripaži- 
ra padarę ir tt. Paskui į no, kad kūdikis serga pa
tuos klausimus davinėjo ir ralyžiaus liga ir išgabeno jį 
atsakymus.. ,į ligonbutį.

Ant galo tapo išnešta pro-’ Nežinia; ar tai paprastas-g. a.’ f 
testo rezoliucija prieš' “Con- atsitikimas, o gal jau atgy- McKecs Kocks’ Pa- 
scription”, kuria minia vien ja baisioji epidemija, kuri 
balsiai priėmė. Rezoliucija pereitais metais taip baisiai 
bus pasiųsta New Yorko siautė. Moteris privalo bū- 
valstijos parlamentui. iti atsargios su savo kūdi- 

Kazys. kiais ir turi stengtis juos 
(švariai užlaikyti,’ ypatingai 
'neleisti j didelius burius, 
i kur daug vaikų susirenka.

Lietuvių Labo Bendroves
KRAUTUVE

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

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

AR RETIKEVIČIUS 
STREIKLAUŽYS?

Pastaruoju laiku tapo pa-’ 
leistas paskalas, būk Reti-’ 
kevičius esąs streiklaužis, 
peprigulįs prie muzikantų 
unijos ir tt. Lietuvių Pre- 
seruj Uunijos 58 skyrius pa
skutiniame savo susirinki
me plačiai svarstė klausimų, 
ar ištikro Retikevičius yra 
streiklaužis, kaip tūli žmo
nes pasakojjaPo ilgų dis- balinsi parengia, net 
kusi jų paaiškėjo, kad 'Reti- svetimtaučiai lankosi 
kevičius priklauso prie Len- balius, 
kų Muzikantų Unijos, kuri Kliubui pelno liks 
niekuo nesiskiria nuo Lietu- apie $300. 
vių Muz. unijos. Prie Len-( ________
kų Unijos priklauso todėl,! 
kad lenkai muzikantai to- I 25 d. balandžio, 
liaus nužengė progrese, kame Name, bus konferen- 
Taipgi Retekevičius priklau-'cya DNLYDS. Pradžia Ti
so ir prie Lietuvių Preserių 36 vai. vakare. Visi delega- 
Unijos 58 skyriaus ir yra tai malonėkite į laikų atsi- 
pilnai užsimokėjęs visas lankyti, 
duokles. j

Kaslink streiklaužiavimo .
— Retekevičius nekur ne-'

LG. Kliubo “Full‘Dress” 
balius buvo 14 d. balanžio 
Washintgon Parke. Žmonių 
buvo viršaus 700 ir visi liko 
pilnai užganėdinti, nes,kaip! 
girdėt, kiekvienas kalba, 
kad iš Brooklyn© lietuvių 
tik vieni Gimnastikiečiai 
puikiausius ir didžiausius

25 d. balandžio bus mėne- 
streiklaužiavo . ir visos tos sįnįs susirinkimas Aido cho- 
paskalos yra grynas 
las.

LPU. 58 skyr. sekrt.
J J Jakimavičius

me“ ro Sokolų (svetainėj, 
!Grand Str. Pradžia 8 
'vakare. Geistina butų, 
visi nariai atsilankytų į šį 
susirinkma,. nes turime 
daug svarbių reikalų.

Sekrt. V. Černiauskas.

VISIEMS
ŽINOTINA

Moteriškų Drapanų

Kostumieriš- 
kasKriaučius

Persikauste naujon vieton. Siuvam 
ant orderio, taipgi užlaikome ir gata
vų drapanų. Per pirmą sezoną, kai
nos bus lallai sumažintos, kaipo nau
joj vietoj. Nuo seniai žinonams lie
tuviams kriaučius

| P S. SHERTVITIS (SHERRY) 
431

r. nuumiiwiwgc

■($» 
AIH-EXPEILE

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLER.
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda jake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent, 
a pliekose ir 
tiesiog nuo ■

F. A D. 
RICHTER & 

CO.
7.1—80 Wash
ington St., 
New York

1) Įsteigta dėlto kad duoti geriausį patarnavi
mą visuomenei,

2) Užlaiko geriausią ir šviežiausią 
mėsą ir žemesne kaina, negu kitur parda
vinėjama.

3) Pilniausios lentynos naujo groserio 
ir viskas užlaikoma švariau, negu kitur.

4) Patarnavimas mandagus ir greitas.
5) Atsilankykite, o persitikrinsite. Or
derius galima duoti per Telephoną 
(3826 Stagg), nes mes siunčiame į vi
sas miesto puses.

laiko bus pardavinėjama akcijos L. L.
B-vės. Klauskite pas krautuvės vedėją A. Staniškį.

Krautuve randasi geriausioj vietoj:

425 Grand St.
. BROOKLYN, N. Y.

K. Hensas
CAFH IR POOL ROOM 

linkimai laiką praleist.
Tai yra gariauiia

K. HENSAS
€9 Gold St,

‘ BROOKLYN. N. X
Tiltphoni: Main 7821.

Naujausi Columbia 
Rekordai

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbi 

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

J. RIMKUS
P. O. Box 36. Holbrook, Msn>

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

(7)

rU
! JOKŪBAS KANCIERIU8

CAFE. Pa
keleivingus 

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

Pasklydo paskutniam 
laike gandas, kad svetainė 
Tautiško Namo griaujama. 
ir kad joj 
rengimų 
balių ir

Dabar
iš pasitiftėtinų šaltinių, kad 
svetainė negriaujama, L_. 
buvo taisoma ir kad jos sa
vininku palieka p. A. Ra- 
žutis. Dabar jau viskas į- 
rengta .

Todėl, kam reikalinga sve. 
tainė, visados kreipkitės 
prie p. A .* Ražučio, 101 
Grand st. Brooklyn, N.Y.

SOCIALISTŲ VAKARAIENE.
Siuomi pranešam, kad 29 balandžio , 

I
draugiška vakarienė Lietuvių ’ Soc. noį pujku Veikalų ”Veidmai- 
Sąjungos 19 kuopos. ) J„ n •

Vakarienė prasidės 3 vai. po pietų, nystc IT Meile. Geistina 
(Sokoi Hali, 190 Grand st.) jbūtų, kad vietos ir apielin-

Pereitų pėtnyčių tautiška- ^kių. lietuviai atsilankytų 
me name buvo susirinkimas pažiūrėti to puikaus 
liadies namo draugijos. Da- lo.

30 
kam 
liūs Lietuvaičių Unijos 54 
skyriaus. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga 15 centų ypa- 
tai.

Visi vietos ir apielinkių
.lietuviai malonėkite atsilan
kyti.

JOSEPH LIPMAN, M. D. 
. Specijaliit«ii moterų Ilgą 

E. 60th St„ New York, N. 
OFISO VALANDOS:’ 

Iki 10 vai ryte; nuo 1 Iki t vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar* 

Nedeliomli pagal lutartj. 
Egzaminavimai DYKAI. Męt liti 

rlame ir pakakome visai ligai ir pa 
gelbetime. Iš kitur atvažiavu^iet/u Ii 
gontams parūpinamo vietą, ko! gydė 
si. Reikalui esant kreipkitės mei 
apžiūrėsime ir duosimą prieteiižką re 
dą. Patarnavimas visai pigu*. 
noirškita mano antraše.

DR. J. LIPMAN 
214 E. 40th St.. NEW YORK. N.

Kalbame UetevlSkal

štai naujausios dainelės
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo. 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarine daina. x
3191 Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
3192 Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
3193 Linksmo kraujo (Polka)

Rožės šaka, be žiedų (Polka)
3182 Visų apleista (smuiką solo) 

Annie Laurie (smuiką solo)
Reikalaukit augščiau paminėtų ro-

1 kodų pas
J. GIRDĖS

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

Telephone 4659 Greenpoint

E

E

Jūsų broliai ir seserjs ištroškę tiesos 
žodžių. -

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

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

i

314

F DR. I. A. LEVITT
SURGEON DANTISTAS

dantą luiUHda* 
ajstiylc. 1st r k akla ba jakli 
«tauin«. Fcklaaikit®, tai 
pui Baane dintli taiaS.

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

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kam p. No. 1st St, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Gre.enpoint 5311.

Mokslo Nereikia Jieško*
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, ari tint.-tiko '' 

• kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išnu '
n Nurodymai ir knyga DYKAI f.dėk stempą. Adresas?

lompoadenciiiia I Robey SU

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ.

ausų tikėjimą į tuos stebėtinus I 
■ prisirengęs pasitikėti jūsų 

mui. Perspėjimas: Saugo- , 
■ Kites pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais,1

negerumo, neuralgijos, j

Aš turiu tokį . 
diržus, jog aš ]wnai r 
teisingumui ir dėkingi:!

darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško 

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

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

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

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

ačtos.

$1.00 ANT 

savaites
Pristatom j namus ir toli

mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas'- 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

f tįt




