
iDombrovo metalų ir anglių fronte, negu milionai prie
varta paimtų kareivių. '
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šelpkite Didžiąją Rusijos 
Revoliuciją, rinkdami aukų 
ir patįs aukaudami. Kalkit 
geležį, kol karšta.

kelios dienos, 
kaip čia vieši.

Prancūzų komisijoj yra 
I maršalas Joffre, Viviani ir 
kiti.

8kilogramus. Dėlto gydy
tojai pataria žmonėms 
reikalo nevaikščioti,

Vokiečių jurininkai, kuriuos

cenzūrą ir visuomet sten
giasi pažemint socialistus.
Męs: netikim tam, kad soci
alistai norėjo užpulti ant 
ambasados).

—Sneclal Photograph N. Y. H. Serrlco 

vyriausybė suėmė karės pradžioj.

jkit įdėti 2c. krasos ženklelį' 
ir rašykit šiuo adresu:

J. Kuršą, 6 Hall St.
J. Žukauskas, 101 Oak St. 

Lawrence, Mass.

kirviu sudaužyti tegalima.
i kooperatyvai

150 vagonų

Griffin
teismo ir nau- 

tuibllt, bu o , -• _ x t _ ,, dideles bendroves. Noreda-

ant Nevos prospekto. <______ .. . _______ ,
nešė juodą vėliavą ir norėję mas jų, kad nebėgtų 
užpult ant Amerikos amba-.šėjų, nes tuoj vokfe

mą pramonės.
■ | Lawrence mes turim 2,000'
|lietuvių audėjų. Taipgi,at-1 jjem puvo įsakyta šaut į vių tarpe pasklido gandas, į tremtinius verste priversti

Jie kimą į kareivius, -.prašyda- miltų; tečiau tie vagonai 
i /..r -i - tran- -dar kelyj. Ir nežinia, kuo-

čiai gaji met jie Petrapilį pasieks.
q7VllVi, t Priverstinas tremtinių
Tasai atsišaukimas rodo, darbas. — Vidaus dalykų

.auaejus, verpėjus ir t.^t. I
bus Pridėti prie audėjų vienos nja išsigando ir nėjo artyn.'stiečių tarpe. 

s didelės bendrovės. Norėda-| . .
PoTfciįos teisėjas Brady Pusnių žinių, malonė- belnai, reikia ’būti

IŠ ARMIJOS. |kirviu OUUC1 
Rusijos karės x ministeris' Apskričio

mo nebus pirm, negu, susi-'pakėlė kuro kainas. Darbi- 
rinks įsteigiamasis seimas.

. Lykošinui pirmsė- 
tikslu ją apgintiJna visai susilpnėjo. Karei- džiaujant, tariamasi, .kaip

Prie “Laisvės” bendrovės 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

BALANDŽIO (APRIL) 27, 1917 m. BROOKLYN, N Y VII METAS
-<r

NUSKENDO DAUG RE
VOLIUCIJONIERIŲ.

Balandžio 11 d. iš Londo
no išplaukė rusų laivas “Za
ra”, kuriuo važiavo daug 
revoliucijonierių į savo se
ną tėvynę. Tarpe tų revo
liucijonierių buvo Latvijos
socialdemokratų vadas M.: 
Jansonas ir garsusis Petras 
Karpavičius, kuris 1903 
metais nušovė Rusijos ap
švietus reikalų ministerį 
Bogoliepovą.

13 d. balandžio, kaip sa
ko, vokiečių submarina nu
skandino “Žara”. Žuvo ne
tik tuodu revoliucijonierių

bičiuliams su pagelba.
Anglijos laikraščiai da-!

1 ha r jau neslepia, kad tai ša
liai gręsia badas. Tą pada
riusios vokiečių submari
nes.

| Amerikoj manoma prista
tyt ant farmų daugiau, kaip
2 .milionu darbininkų.

Iš Italijos ateina vis dau
giau žinių, sakančių, kad ta 
šalis stovi ant revoliucijos

•'slenksčio.

. .VWVWVCVA'A wX'■J

> į' ■- m ' Nenori priverstino 
kareiviavimo.

ATSIŠAUKIMAS I LIETU
VIUS AMATNINKUS.
Jau nuo seniai girdime ir 

skaitome laikraščiuose 
vadu, bet ir daugelis kitų. jtvert lietuvių amatninkų 

Rusų socialistų tarpe Pe-; bendroves—audėjų, kurpių, 
trograde iš tos priežasties geležies liejyklų darbininkų 
tėra didelis pasipiktinimas, j ir t. t. Susiorganizavę a- 

Tarpe New Yorko rusų matninkai po karei turėtų 
ocialistų kalbama, kad tai grįžt į Europą.
ai būti Anglija tyčia pada-1 Tokį užmanymą tarpe A- 

rė. Mat, Anglija baisiai ne- merikos lietuvių vykdo p. 
nori, kad revoliucijonieriai 
grįžtų Rusijon.

T. MOONEY, VEIKIAU
SIA, LIKS LIUOSAS.

Drg. Thomas Mooney, iš 
San Francisco, ' 
listų teismas* nuteisė būk 
tai už bombų suokalbį laike 
preparedness parodos, vei
kiausia, bus liuesas.

7 d. gegužės jį turėjo pa
kart, bet dabar atsirado į

Martus. Jisai savo prakal- 
iboj 16 d. balandžio Lawren
ce, Mass., pasakė: tikimės, 
[kad neužilgo karė baigsis, 
(klausimas, kas Lietuvoj už
ims pramones? Kito kelio 

luuuncy, i _ , . ... . ..
kurį kapita- tlk organizuoti

lietuvius”.
Tą vakarą Lawrence su

sirašė 30 audėjų ir likosi iš
rinktas komitetas, kuris rū
pinsis darbu. Męs norime 

! atsišaukti

si dėjo milžiniškos demonst
racijos.

23 d. balandžio didžiau
sios darbininku minios įtai- 
,se demonstraciją Stockhol- 
me. Minia šaukė: tegyvuo
ja respublika! tegyvuoja re
voliucija.

Miniai prakalbą pasakė 
socialistas parlamento at
stovas B ranting.

Karaliaus nalocius saugo
damas. Švedijoj vis labiau 
auga agitacija už respubli-

ŠALIN PRIVERSTINAS 
KAREIVIAVIMAS.

šią savaitę Suvienytų Val
stijų kongrese eina srriar- 
Ikiausia agitacija už ir prieš
,įvedimą priverstino karei- 
'viavimo. Mat, karės minis
terija ir generalis štabas 
'būtinai stoja už įvedimą ' 
priverstino kareiviavimo. |f 
Didžiuma Amerikos laikra-1. 
ščių tam pilnai pritaria. 
Tas daro didelę įtekme į 
kongreso narius.

Tačiaus kongrese auga ir 
= opozicija prieš konscripciją 

irapilio apskričio kooperaty- (priverstiną' kareiviavimą), 
vų miltų šaltinis. Kad kuo-Daug labai įtekmingų de- 

• 'mi nors nuo bėdos vaduo- mokrat.ų ir republikonų sa- 
ko, jog tokio įstatymo ne
bus Amerikoj.

Atstovų buto pirmininkas 
Clark pasakė, jog jisai bal
suosiąs prieš konscripciją 
ir aštriai agituosiąs prieš 
ją. Clark yra šalininkas 
liuosnorių armijos ir sako, 
kad tie žmonės, kurie liue
su noru stoja armijon daug 
geriau kariauja, negu tie, • 
kurie prievarta kariauja.

Prieš konscripciją eina 
kongresmanai Kitchin, žy- 

t ir

> Parlamentas beregint pa
skyrė ant maisto žmonėms 

,30 milionu doleriu.
Laukiama, kad demonst

racijos atsikartos gegužės 
mėnesį. •_______________ ________ ties, Petrapilio apskričio

QAv-n QnrrAT tqtat na dideles teises reikale drau- žemietybė ėmė pardavinėti 
dimo ir leidimo pardavinėti supelyjusius miltus. Tečiau 

ReJĘ UŽPULT AN 1 A- 'svajp;alus. įtoįi miltai ne noriai perka-MERIKOS AMBASADOS, j . 8 _______ _ lmi) nes SUŠUpę jie sl,lipo į
Petrogradas. (Iš Worldo ,RUS ŲKAREIVIAI BĖGA kietus kavalus, kuriuos tik 

telegramos).
Socialistai, Lenino sukur

styti, įtaisė demonstraciją A. Gučkovas išleido atsišau-.nupirko apie . -V T *■ t . 1 • • XZ 1 '...Hl  _

nauji darodymai jo nekalty- 'P?2\rtį’ bHk tai esanti Priešas soci-
bės. Jo apgyniman stojo.
Riegall iš Illinojaus, kurį 
seniau buvo prikalbinę liu
dyti prieš Mooney.

Teisėjas 
lauja naujo 
jas teismas, 
duotas.

žimą Lietuvon ir užvaldy- a]izmo.
Ambasadon atėjo 50 karei- iš karės fronto, nes discipli-^‘iui A. 

!vių su tikslu ją apgintiJna visai susilpnėjo. Y__ 1
* -w • i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS, 
j —Tš pietų Rusijos ateina 
i vis daugiau žinių, jog vals
tiečiai dalinasi dvarponių 
žemėm. Valstiečiai renka 
savo komitetus. Kišiniovo 
guberniioj juodašimčiai or
ganizuoja tamsius žmones 
prieš nauią valdžią.

—Iš Londono praneša, 
įad Suv. Valstijų laivo 
^Mongolia*’ kapitonas pa
skandino vokiečių submari
na. ,

—Nuo panedėlio iki sere- 
dos anglų generolas Haig 

‘paėmė į nelaisvę 3,029 ka- 
---- <■? I Clark sako, kad pusė mili- 

LENKUOSE. ! Canados liuosnorių ge- ncža io(r fisai esas pasi'ren. 
Darbininkai streikuoja. — i?au kariauja Francuos Ręg nuo vokiegių 

i —Vokietijos reichstagas 
užsidarė, protestuojant so
cialistams. Lebedour pasa- 
įkė, kad reichstagas užsida
ro, o žmonės turi badaut.

—Chicago j kviečiai pa- 
Visur nubunda darbiniu- brango iki $2.50 už bušelį, 

kų klesa. Ir Švedijoj pra- Kas bus toliali.

į visuomenę iC|sados todėl, kad Amerika'užpulti.
X ČU5ČU <XLO1O<XUXY1I1JL<X& IUUU, v xvmtw vivwj xxui --------------- ----- ------------ ,

kad daugybė kareiviu bėga 'ministerijoje, Tarybos na- mus demokratas Mann

veika- ^šaukiam ir į kitų miestų minią, jeigu prisiartins prie kad nuo dvarponių atima- vasarą laukų darbus dirbti, ją.
11 rl ri 111 o Trni'nniuo in 4-4-1 i ' m . • I   y • . JI _ 1 •__________ _____1 i

irgi tardo dalyką.
Tiktai prokuroras Fick- 

ert pašėlusiai varosi, 
Mooney butų pakartas. Bet 
tam prokurorui bus bėdos 
ir pačiam, nes ir jisai nevi
sai laisvas nuo konspiraci
jų prieš Mooney.

. Jeigu ne Amerikos socia
listai ir plačioji darbininkų 
klesą,

PRIBUVO FRANCUOS 
KOMISIJA.

Amerikon pribuvo Fraji- 
. cijos komisija pasitarti ka- 

kuri užsistojo už rėš reikalais. Anglijos ko- 
Mooney, tai jį būtų ir pako- misija jau 
rę.

KAS DIRBA, O KAS 
PELNO.

Plieno trustas (United' Amerikos sausžemin jie 
States Steel Corporation) fol'te Monroe, Virgi- 
pagarsino savo pelnus už nlį°b.................. ...
pirmus tris mėnesius šių 
metų. Gryno pelno padary- 1S i „ • ••
ta $113,121,018.

Tai naujas augščiausias 
pelno rekordas.

Matote, kas lobsta iš kru
vino darbininkų darbo.

Plieno trustas visuomet, 
beje, stojo už karę. .

25 d. balandžio komisija 
jau buvo Washingtone. Ją 
sveikino Wilsonas.

Anglų komisija yra atsi
gabenusi smulkmeniškai iš
dirbtą pieną, kaip medžioti 
vokiečių kariumenę ir sub- 
marinas visose pasaulio da-

AMERIKA TURĖS MAI- 
TINT ANGLIJĄ, FRAN-

CIJĄ IR ITALIJĄ.
Anglų ir francūzų komisi

jos, kurios dabar atvyko į 
^vienytas valstijas, pasa- 

kad Europos talkinin- 
ams gręsia badas, jeigu A- ---------- _

nterika nepasiskubins su pa- gaus svarumas_nupuolė 
•gelba.
’ Wilsonas su savo ministe- 
riais tariasi, kokiu būdu 
kuogreičiausia ateiti savo dar labiau nesuliesėjus.

ambasados namo. Tai mi-1 mos žemės ir dalinamos vaL
. Na, tai žmo-

(Nuo “Laisvės” red. A-.nės ir bėga namo, kad gau-
____ , ____  __ i atsar- ti žemės. * . I „ 
giems su žiniomis iš Rusi-! Ministeris Gučkovas sa- kasyklose turtuoliai vokįe- 
jos, nes jos eina per anglų ko, kad jokio žemės dalini-.čiai supirko daug šachtų ir

prisieke išvaryt vo
kiečius Iš LENKIJOS IR 

LIETUVOS.
Petrogradas. —

Minske atsibuvo suvažia-. 
vimas kareivių atstovų iš 
viso vakarų fronto. Daly
vavo daugiau, negu 1,000

Kareiviams karštą pra-

žemes socializacija
RUSIJOJ.

Rusijoj gali įvykti socia- 
pistiškas žemės valdymas.

Saratovo gubernijoj buvo 
rinkimai Zemstvų atstovu.
Zemstvos tvarko vietos rei- Ralbą pasakė Finliandijos

rinkai pareikalavo padidin
ti jiems uždarbį. Kapitalis
tai nesutiko. Tuomet dau
gelis darbininkų metė dar
bą. Turčiai pareikalavo iš 
valdžios karo sargybos. Iš
kilo daug nesusipratimų. Į 
carbininkus net šaudyt pra
dėta.

Kaikuriose anglių kasyk
lose darbininkai paskelbė i- 
talų streiką t. y. kasyklosna 
eina, bet darbo nedirba.

KIEK VOKIEČIAI SU
LIESĖJO?

Vienas Berlyno medicinos 
laikraštis rašo, kad vokie
čiai per karę truputį sulie
sėjo, tai yra vidutinis *žmo-

kalus. Valstiečiai išrinko 
visus socialrevoliucijonie- 
rius.

Socialrevoliucionieriai 
stoja už tai, kad visos dvar
ponių žemės būtų konfis
kuotos ir kad kiekvienas 
žmogus galėtų tik tiėk že
mės turėti, kiek pats be 
samdomų darbininkų galįs 
apdirbti.

general-gubernatorius Ro- 
dičevas. Kuomet jisai su
šuko: Męs tikim, kad-jūs iš
vysite vokiečius iš Rusijos, 
tai kareiviai sušuko: męs 
prisiekiam išvyti juos.

Pirmininkavo tame suva
žiavime Minsko Darbininkų 
Atstovų Tarybos atstovas,o 
vice-pirmiriinku buvo kazo
kas Sorokoletov.

RUSIJOJ PAVELIJO 
DAUGIAU IŠSIGERTI.
Petrogradas. — Naujoji 

valdžia sušvelnino įstaty
mus, draudžiančius vartoti 
svaiginamus gėrymus. Pa
velyta pardavinėti tokie gė- 
rymai, kuriuose yra nedau
giau, kaip lį procento alko
holio.

Pietinėj Rusijoj galima 
pardavinėt vyną, kuris turi 
nedaugiau, kaip 12 laipsnių. 
Galima .taip-pat gabenti vy
ną į užsienius.

Miestų taryboms duoda

RUSIJOJ PRIEŠ PAT 
REVOLIUCIJĄ.

“Naujoji Lietuva” prane
ša:

Nėra duonos. Keletas die
nų atgal ir dabar Petrapily 
sunku gauti duonos, taip- 
pat ir miltų.

Abelnas miltų trūkumas 
palietė ir kooperatyvus. Be
veik nei vienoj vartotojų 
krautuvėj nėra nei kvieti
nių, nei ruginių miltų. Nė
ra ir Petrapilio žemietystės 
sankrovose, kurios iki šiam 
laikui buvo vienintelis Pet-

M. RATNER.
Rumunijoje, Jassų mieste, 

mirė M. Ratner,. Velionis 
prigulėjo prie socialistų-re- 
voliucijonierių, ir buvo la
bai talentuotas rašytojasMr 
kalbėtojas. Jau 
metų M. Ratner,
valdžios nagų ištrūkęs, gy
vena užsieny. Velionis jau 
nuo seniai troško grįžti 
gimtinėn, kur būtų galėjęs 
plačiai savo dideles spėkas 
sunaudoti. Deja, nors neiš
sipildė.

M. Ratner paliko svarbių 
raštų dėl žemės klausimo, 
tautos klausimo, socializmo 
teorijos ir kt.

LIETUVIŲ LEGIJONAS
Varšavos laikraštis 

“Rząnd Wojsk” praneša, 
kad gimęs projektas sutver
ti atskirą lietuvių legijoną, 
kuris kaipb dalis, įeitų Len
kų armijon.

Senelė Breškovskienė—močiutė Rusijos revoliuci
jos. Ji atsiuntė telegramą į New Yorką savo draugėj 
kad esanti linksma, kad revoliucija laimėjo.



Įžangos 
straipsnis

sroves padarė tą daugu- f 
mą. Pačiai tarybai palie- ’ 
karna spręsti apie lietu-.( 
vių Vai. Dūmos atstovų ir ! 
šiaip žinovų kvietimą”. . I

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga f
Kas buvo tais .tautininkų, • Amerikos Soc. Partija sa- publicistas, polemistas ir is- New Yorke įsteigta tas 

, dienraštis. Iš menko neįtek-
“ForWard” 

i visame 
mef Latvijoj prasidėjo lai- pasauly žydų dienraščiu,tu- 

Taip lygiai, kaip ir mūsų.kai “legališko marxismo“. rinčių virš 200,000 skaityto- 
Sąjungoj. Veikiantysis Ko- Tuomet jisai redagavo ra- jų. “Forward” turi savo 

“L. B.” beto praneša, kad mitetas vis labiau išeina iš dikalų dienraštį “Deenas centralį ofisą New Yorke, 
kalai, tautininkai ir social- ir lietuvių atstovai durnoje mados ir į jį pradedama Lapa‘\ pionierių socialistiš- kuris randasi locnam 
demokratai.

Tasai laikraštis praneša:
“Šiomis dienomis lietu

viai galų gale suprato vi
si esą lietuviai, be skirtu
mo srovių, suprato, jog y- 
ra bendrų reikalų, kurie veikimo pieną, 
galima ir reikia bendrai Vėlesniuose

“VIENYBĖ”.

Socialdemokratų ir klerika- vo konvencijoj St. Louis nu- torikas.
lų atstovais tame pasikal- tarė panaikint nacionalį Ro-1 Literatūros dirvon jisai į- mingo leidinio 
bėjime “Lietuvių Balsas” mitetą, o padidint Pild.bKo- ėjo jlar 1896—7 metais, kuo- pavirto didžiausiu 

. Kokie žmonės iš- mitetą iki 15 narių. r*T r 1'" -Nacionalistiškas Lietuvių nerašo.
Balsas” rašo, kad Petrogra- rinkti tarybon nieko taip-’ 
de susidarė lietuvių tautinė pat nežinoma.
taryba, kurion įeina kleri-’ “L. B.” 1

di- 
sudarė bendrą kuopą, ku- žiūrėti, kaipo į mirusį kūną, kų idėjų latvių inteligenti- džiuliam name. Daugely
rion įėjo vienas klerikalas,1 Pild. Kom. rolė vis auga joj. Vėliaus jam reikėjo kitų miestų, kaip Baltimo-
vienas tautininkas ir du ir jo nariai turi suprasti, prasišalint į užsienius.Prieš re, Philadelphia ir Chicago
darbiečiu. Visi jie dabar kad jų atsakomybė darosi karę Jansonas redagavo |‘Forward” turi savo sky-1
bendrai darbuosis ir yra vis didesnė latvių soc. dem. organą rius. Veik visuose
sudarę jau net tam tikrą <----------— j“Zihna“ ir vis labiau ir la- niuose pasaulio

| Kuomet socialistuose už- biau linko prie 
“Liet. Balso” sidega ugnis, tai “Laisvės” sparno.

kairiojo “Forward” turi savo korės- 'niJas.
• pondentus.

kelti ir ginti; suprato,jog numeriuose, būtent 15 ir 16 politika nėra pilti alyvos į 
v_____ ' . x / i tarybą jokių gaisrą ir didinti jį. Mes pa
ir svarbioji gyvenamųjų dapildančių žinių nėra. Ve- prastai gesiname ugnį ir tai 
atsitikimų valanda, kada liausiai atėjusiame
ir lietuvių tautaj, kaip Garso” num. iš 18 d. vasa- kų mylėtojams

jau artinasi pati didžioji apie tautės

' DRAUGAI SKAITYKITE čio siluetų tipus. Jisai už- 
PEARSON’S MAGAZINĄ. vedę tikrą karę su New 

‘ . Yorko nakties teismais,kur 
; karės lauko teismų greitu* 

Pereitą rudenį prie Pear- mu teisia puolusias mergi- 
son’s magazino pristojo p. nas. Dėl tų aprašymų Pe- 
F. Harris, žymus Anglijos arsons jau patrauktas teis- 
literatorius. Nuo to laiko man ant $50,000. Ta byla 
Pearsono magazinas pasi- bus įdomi ir leidėjas Ąr- 
darė labai įdomus. Nuo thur Little sako, jog kova 
balandžio mėnesio jame 
bendradarbiauja ir mūsų E-; Visi žodžio liuosybčs dra- 
ugenė Debs, davęs jau du ugai turėtų padėti Pearso- 
straipsniu apie garsųjį be- nui šiuose sunkiuose laikuo- 
dievį Ingersollį ir apie ne- se. Beto, Pearsoną. nuolat 
palyginamąjį oratorių ir persekioja draugija, kuri 
liuosybės draugą Wendell veda būk tai kovą su paleis- 

Phillips. tuvyste.
Drg. A. Simons kiekvie- Anglų valdžia uždraudė 

didės- name Pearsono num. rašo Pearsoną Canadoj, o didie- 
miestuose aPie didžiąsias Amerikos u- ji New Yorko laikraščiai,iš- 

Ligšiol jau tilpo ėmus gal, Evening Post ir 
straipsnių apie mainierių, išdalies Mail jau seniai skel- 
barberių, karpenterių ir ki- bia Pearsonui sistematišką 

boikotą. Mat, Pearsonas 
peikia New Yorkiškės spau
dos bizniškumą ir pasida
vimą kapitalo įtekmei.

Tie iš mūsų draugų,* ku
rie skaitot angliškai, ažuot 
skaitę kokius niekniekius, 
mėginkite skaityt Pearsoną.

Laisvietis.

eis ant žūt-būt.

“Forwarda“ redaguoja tas unijas.
drg. Kohan, Lietuvos žydas, i Dailės skyriuje Pearsone 
paeinąs iš Švenčionių pavie- visuomet galima rasti trum- 

būdamas, pų gražių gabalėlių.
Amerikon, j Pearsono redaktorius mo- 
“Forwar- ką nušviesti tamsiuosius 

me- do” istoriją ir pasisekimo gyvenimo kampus ir išvilkti 
Mat,.Amerika prista-'sekretą,.Kohan ve ką paša-.aikštėn parazitų, labdarių ihln’ii i vi’coo Vfln’oinor- i.r _!_ _____i_ I • i • i _ t i

BIBLIJA IR KARĖ.
“New York Tribune” ra

šo, kad šiais metais biblijų to. Dar jaunas 
leidėjai Amerikoj tikisi pa- Kohan atvyko 
darysią ant 50% daugiau Klausiamas apie

“Rygos baisiai nepatinka fejerver-
i ir . tiems 

tautai reikia ir reikės tar- rio, apie tautos tarybą irgi žmonėms, kuriuose dar lie
ti savo žodis ir apreikšti jokių žinių nėra, 
viešai savo valia”. 
Toliau: ,

“Kad visos srovės, 
pačios kairiosios, ir 
čios 
rys, priėmė vieną bendrą 
rezoliuciją dėl tautos ta- tebetalpina protestus 
rybos steigimo — tai ar “Naująją Lietuvą”, 
nebus tik pirmas lietuvių naki, srovių kova eina, kaip voliuciją. Jie kvietė darbi- __  _________ ______
gyvenime atsitikimas. Jis ėjusi. (ninkus įtempti visą spėką, Rusijos' carienė Aleksandra
svarbus tuo, kad prie vie- “Ateitis” jau rekomtn- kad pagaminus kundaugiau- 
nybės prieita politikos duoja f 
klausimu, nes ligšiol kaip viams pradėti taikos over- apie streikus, 
tik buvo pripažįstama, - -
kad politikos klausimuose 
negalimas bendras 
bas”.

ir 
pa- 

dešiniosios ir vidu-

užgęso “kružkovikų” psi- 
“Nau josios Lietuvos” nau- choliogija. Jie prisilaiko 

jesnių numerių 
Paskiausiame “N. L. 
būtent 6, apie tarybą 
nerašo. Tuo tarpu, 
Balsas” kaip talpino,

neturime, to anarchistų taktikos dės-
” num., nio: juo blogiau, tuo geriau, 

nieko! • -------------
“Liet.

taip IĮ, o tik ginkimės nuo 
prieš kiečių—būdavo, sako Rusi- 
Vadi- jos socialpatriotai prieš re-

Atidėkim revoliuciją į ša-
vo-

pėlno, negu pereitais 
tais.
to bibliją į visas kariau.įan- “Laisvės” redaktoriui: 'prostitučių ir kitų didmies-

“Kuomet aš pirmą sykį; 
pradėjau redaguoti “For-: 
warda”, leidėjų tarpe kilo t 
nesusipratimų. Atsirado 
frakcijos, prasidėjo peš
tynės ir aš. pasitraukiau 
iš redakcijos. Vėliau, už 
5 metų, aš vėl sugrįžau. 
Tuomet mes, nors įvairių 
nuomonių prisilaikydami, 
suėjom bendran darban. 
Mes padarėm “Farwai 
du” žmonių laikraščiu. -1^^, 
Nežiūrėdami teorijų, mes 
pasinėrėm į praktiškąjį 
darbą. Kur reikėjo juoko 
—ten buvo juoko, kur 
reikėjo patarimų, ten mes 
davėm patarimų, kada 
skaitytojam reikėjo vie-

čias šalis, išėmus tik Vokie-

Kaišeriai, karaliai, carai, 
ir įvairios labdarybės įstai
gos užperka milionus bibli
ją ekzempliorių ir veltui da
bina kareiviams. Buvusioji

Romanova ypatingai pasi- 
ir Amerikos lietu- šia ammunicijos ir užmiršti žymėjo tuo “mielaširdingu”

Musy draugijos ir 
visuomeniškas darbas

J
Dar visai neseniai prieštiuras. |

Pirmai
dar- m e daugiau žinių iš Rusijos.

Jų taip maža, kad nieko tik-
Tame pat laikrašty ir ta- ro spręsti apie tautos tary- 

me pat numery p. Rug. pra- bą veik ] 
neša, kad iniciatyvą eit prie vertus: .ta taryba, jeigu tik 
vienybės padavę maskvie- ji ištikrųjų įsikūrė, tai įsi-| 
Čiai: kūrė pirm revoliucijos. Da- vos liogrka nepaklausė soci-

“Maskviečių klabinami, bar dalykai galėjo pakrypt alpatriotiškų pamokslų.

/

darbu.
Kodėl tie žmonijos bude-

s dalykas: palauki- pat revoliuciją G. Plechano- paį įr nevidonai taip platina 
........................... vas, rašydamas “Sovremen-.bibliją? Atsakymą į tai 

ny Mir”. liepė darbinm- iengva duoti. Biblija skai- 
kams elgties “smirno” ir tant, netiktai užmiega svei-

negalima. _ Antra dalyvauti karės pramonės kasai protas ir. kritikos pa- 
taryba, jeigu tik komitetuose. . I jautimas, bet įskiepijama

Bet gyvenimo ir klesų ko-

Nekalbu čionais apie po- $300, Bostone virš $700.
‘litikos bei apšvietos draugi- Tūlos mūsų pašelpinės 

Man rūpi čia pakliu- draugijos yra labai turtin- 
dyti mūsų pašalpines drau- gos. Daug yra tokių drau
gijas, visas tas Jonines, gijų, kurios turi po $10,000 
Jurgines, Kazimierines, Al- ir daugiau. Kodėl tai jos 
girdines, Vytautines, Sūnų negalėtų labiau šelpti mūsų 
ir Dukterų draugijas, ne- visuomeniškus užmany- 
prigulmingus ir prigulmin- mus?
gus kliubus, atletų kuopeles.; Lietuvių Darb. Literatū- 

tos pasiguosti, duVdavom! Ar negalimabūtų kokiu ros Draugija kreipėsi į tū- 
jiem vietos.- 'Taip tai au
go “Forward”.
Tame name, kur randasi

‘Forward” esama begalės 
ofisų žydų darbininkų orga
nizacijų. “Forward” na
mas, tai lyg ir centras pro-j 
gresyvio žydų judėjimo. 

| Lietuviam <’ 
*n;^j“Forward” visuomet šimpa- -judinti draugijas. uievoi4.;„„Ajn„A t.,.-. * i • i*!...
išžudo;

žvėriškų jausmų.
Paimkite tik senąjį testa

mentą. Terihis stačiai sako
ma apie Dievą, kad jisai y- 
ra karės dievu. To dar ne
gana. Dievas — Jehova

pagaliaus lietuviai 'sudarė kiton pusėn. Trečia: Ame- 
pasikalbėjimą, kuriame rikos liet, santikius nevisuo- 
dalyvavo nuo visų srovių met galima tolyginti su Eu- 
pačių srovių rinkti žino- ropos f 
nes (po 10 nuo kiekvie- Ketvirta. . mes,socialistai, (demokratiško “Vorwaerts’o. Taip vieną tamsią naktį ji- 
nos), be to dalyvavo dar neturime jokių žinių iš savo u'q laikraščio num. 66 pa- sai išžudo visus Egipto 
10 tokių, kurie jokios sro- draugų, 
vės neklauso (palaidųjų) 
ir 10 svečiu

Buvo daug kalbų, daug straipsnį, gavome “Naujo-į 
ginčų. .Kadangi visi jau- sios Lietuvos” NN 7 ir 8. 
tė reikalą visiems susitar- Pastarame numery telpa 
ti, kadangi visi numanė ir trumpas įžangos straipsnis 
matė, jog ilgiau taip ne- dėl sutartino darbo. Jame 
begalime būti pakrikę, labai atsargioje formoje, 
kaip ligšiol, tai ir pasikal- prieinama prie išvadų, kad 
bėjimų ūpas buvo rimtas, “kartais gali rasties tokių

Svarbiausiai pasikalbę- reikalų, kurie visoms srio-[ 
jimo uždavinis buvo suda- vėms bendri.” Bendras dar-' 
ryti iš visų srovių vieną bas to laikraščio nuomone, 

galįs būti tik viename-kita- 
me atsitikime, ta sąlyga, 
kad savos demokratijos dar 
bas ir toliau be jokių kom
promisų -, nusileidimų būtų 
varomas. 1

Amerikos liet, visuomenė 
atydžiai tėmys, kas išeis iš pripažinti, kad vokiečių už- Kaip kur Dovydo kareiviai, Charakteriška, 
to eksperimerfto.

LATVIŲ ŽUDYMAS.
MęS| tiktai ką gavome ke-

lietuvių santikiais. ps numerius Berlyno social- patsai dalyvauja žudynėse.

pa- sai išžudo visus 
duodama ištraukų iš šveica- pirmgimius ir didžiuojasi-^• 
'ru laikraščio “Neue Zuri- savo darbu. 'Beveik visas se-1 

’nas testamentas užpildytas 
Mai-

Parašę viršui tilpusi Cher Zeitung”.
“Neue Zuriche Zeitung”, žiniomis apie kares, 

pasiremdama “Mitausche žius. Jošua ir Dovydas ne- 
Zeitung” žiniomis, rašo, kad pasiliauja kariavę, 
bėgyje devynių mėnesių vo- lieniamas, Maižius 
kiečių karinė valdžia nutei-.tūkstančius nekaltų moterų,1^ 
sė mirtin 2,000 latvių, Kur- o merginas padalina tarpe 
šo gyventojų, apkaltintų kareivių, 
“valstybės išdavime”. |

Tas žinias griežtai užgin-.ti kariauti prieš 
čija valdiškoji “Norddeuts- šalis. i

bendrą organą, tokį, ku
ris galėtų tarti tautos 
vardu. Patys kairieji iš 
pat pradžių buvo priešin
gi tokiam organui; jie bu
vo tos nuomonės, jog pra
džiai reikia sudaryti tik 
biuras, kuris rištų sroves 
ir informuotų jas apie 
tai, ką daro kitos srovės. 
Besiginčijant paaiškėjo, 
jog vardas nesvarbu, jog 
tautos centro organas tu
ri turėti ir kompetencijos 
tarti ką nors Ir daryti ką 
nors pats nuo savęs, o ne 
vien informuoti. Čia kai- tą žiemą 
rieji reikalavo,kad tie or- riaušes, tai jie šaukė, kad 
gano nutarimai būtų vie- tai esąs kaizerio darbas, 
nu balsu daromi. |

Bet visa išsiaiškinusios 
visos srovės vienu balsu 
priėmė bendrą rezoliuci- žįsta tik dviejų rūšių soci- 
ja, kurioje.pažymėta, jog alizmą—-istoriškąjr iste- 
sudaroma tautos taryba rišką.. Ir tik dviejų rūšių 
iš visų sre/ių atstovų po socialistus — revoliuciji- 
3 nuo kiekvienos. Tautos nius ir rezoliucijinius.
taryba skelbia savo nuta-j V. Bergeris save, žinoma, 
rimus tautos vardu, jeigu priskaito prie revoliucijinių 
nutarimai priimti visų socialistų, net ir tuomet, 
srovių vienu balsu. Jeigu kuomet, talpina republikonų 
gi kas nutarta ne vienu apskelbimus, net ir tuomet, 
balsu, o daugumos, tai ir kuomet per pirštus žiūri į j

| Dievas liepia Dovydui ei- pm “Forwarda
•* 1 • • -v, svetimas čiaus nenorime paslėpti,kad

(Karalių Knyga), tarpe nuoseklesnių, ideališ- 
che Allgemeine Zeitung”, i Dovydas pildo dievo liepi- kesnių New Yorko socialis- 
kad nuo 1 d. bal., 1916 m.'mą. |tų “Forward” turi prastą
latvių buvę pasmerkta mir-l Samueliaus knygoj apra- vardą. Perdaug jau t 
tin “už karės išdavimą” tik šoma, kaip Dovydas elgėsi nepaiso teorijos, j 
32. |su karės belaisviais. Vis- f

Jeigu netikėti nei vienos, kas tik rūkdavo, kaip lėkė .
nei kitos pusės paduota žmonių galvos, o miestai bu- blaivumo “Forwarde” tan- 
skaitline, tai visgi reikia vo verčiami pūstynėmis. kiai nei su žiburiu neužeisi.

\ jog “Per
imtuose kraštuose veikliai atkirtę žmonėms kojas ir tvardo” jubilėjiniuose pa- 
darbuojasi karinė justicija I rankas, mesdavo juos į ug- skelbimuose net nepaminė- 

i v v <■•• • . gūsiai randa sau aukų. nį. Dovydo žvėriškumas (ta, kad tai socialistų laik-
1 acta Vokietijoj prasme- | Veikiausia tas, kas dedasi atsispindėjo net tūlose jo raštis. Šios karės iškeltuo- 

psalmėse. Taip, paveizdan,‘se klausimuose Forward 
paimkite 109 psalįnę. Kiek seniau visuomet palaiky- 
[ten neapykantos prieš tokį davo Vokietijos socialpatri-

da bado streikai, tai mūsų 
Amerikos laikraščiai džiau
giasi.

Bet kada Amerikoj perei- 
prasidėjo bado

*
* ♦

“Milwaukee Leader” pa-

nors būdu įkinkyt tas pa- las pirmeiviškas draugijas, 
šelpines draugijas į plates- prašydama - padėti išleisti 
n į visuomenišką darbą? Jos War what for. Draugijos 
galėtų dikčiai, o dikčiai pri- sudėjo virš $200.

1 Daugelis draugijų dabar 
_______ _ ______ v_ i. Pasi- 

| skaitykit šiame “Laisvės” 
lietuvių num. korespondenciją iš E- 

liznbeth, N. J.).
Vertėtų pritraukt mūsų 

draugijas prie knygų' leidi
mo, prie besimokinančios 

draugijos jaunuomenės šelpimo, prie 
laike lietuvių dienos. Ži-j rėmimo ir aktyviškn nrisi-

nome tik, kad Brooklyn©; dėjimo mūsų soc. laikraš- 
draugijos sudėjo virš$l,000, čių.
Cambridge, Mass., virš’ Mūsų draugai pašelpinėse 
$800; Gardner,j Mass., virš draugijose turėtų darbuotis 
$200, Plymouth, Pa., virš toje pakraipoje. L. P.

si dėt prie visuomeniškų dar-j 
bų “savo dešimtinėm ir šim- aukauja revoliucijai 
tinėm.

Kuomet atėjo 
diena, rodosi, tai “Lietuvos” 

darbininkam redaktorius metė ręintį iš- 
j , Gaila,

tizuodavo. Jau kelis lygiai 'mes neturime tikrų žinių, 
sykius jame tilpo „straips- kiek suaukavo 
nių apie mūsų judėjime.

Paduodami šias žinias a- 
”, mes ta-

i jisai KAZOKAI AMERIKOJE.
, perdaug. _________

jau su panieka žiūri į teori-j Nors darbo žmon?ms vi.
. Sociahstiskos minties

Latviuose, dedasi ir Lietu
voj.

/ Latvijos Socialdemokratų jau žmogų, kaip ir jisai otus ir matė pavojų tik Ru-

kiama į pagelbą, kad nuvei
kus streikierius. Dėlto dar
bininkiška visuomenė pra- 

soje Amerikoje žinoma,kad (^.l? Pastai ] žiūrėti ~į 
Pennsylvanijos valstijos ka
zokų (raitosios policijos) 
svarbiausia užduotis — tai 
streikieriams galvas skaldy
ti, bet New Yorko valstijos 
kapitalistų laikraščiai sten
gėsi įkalbėti žmonėms, kad 
tokia policija reikalinga e- 
santi farmeriamsi (nugai-Į Ot, d 
nioti vištas nuo (kelio, kad talistai 
automobiliais besitrankyda- žmonių 
mi neužmuštų). *

Bet dabar, kada jau tas susidedantį iš 232 žmonių, 
“billius”,sulyg kurio ir New surmktų, žinoma, is visokių 

Dar Yorko valstija turėtu kazo- svieto perėjūnų, kurie gau- 
Jvc* darni gerą uzmokestj me- 

’ - *7<nibpr- kados neatsisakys darbinin-
■- kams galvas skaldyti laike 111 1IXC11JLAO 1 VllYUūl/J Cllll- a * W VVx x v< k? jvvv*. vavs Į ••

Užtai jisai gavo gerai patys laikraščiai jau džiau-|stl^1_^> j 
giasi, kad dabar valstijos 
raitoji policija paliuosuo- 
sianti valstijos miliciją nuo 
streiko pareigų ir 
daugiau rašysis prie 
jos.

Mat, pastaruoju 
veik prie visų didesniųjų

! Rodosi, ka| tai kai- sijos carizme. 
Ji tankiai ba žvėris, o ne žmbgus. ' _ ..

Šituo tai “dvasios” mais- “Forward” puolėsi į kitą 
tu maitinama dabar milio- kraštutenybę, persimesda-

J V-A * * ** *

1_____ visai neseniai jisai isteriš- kus. perėjo per senatą, ze-
Naujame Teštamente mes kai sušuko, kad Amerikos mąjį atstovų butą ir 

vėlei randame pasakymu :aš darbininkams reikėsiž gin- natorius jau pasirašė, tie j Londono latviu socialistu v i j \ ~ j*—• —— -----1,„r,™ Spkrpfn,.b,s tpipprn. atėjau pasaulin su kardu! a-, ties.

partija veikliai darbuojasi pats! 
ir karės laikais. < 

’ garsina savo pranešimus 
I “Berner Tagwacht”.

. Dabar gi,ka
da Rusijoj kilo revoliuicija,

miliciją ir mažai kas į ją 
si rašydavo. Dar didesnis 
pavojus kapitalistams buvo, 
tai kad toji milicija, surink
ta tankiausia iš darbininkų 
tarpo, anksčiaus ar vėliaus 
gali visai atsisakyti streik- 
laužiauti.

1 . , Ot, dėlto ir stengėsi kapi- 
____ i ir jų liokajai už 

pinigus įsitaisyti 
sau ištikimą kazokų pulką,

• nai kareivių karės'laukuose, mas j talkininkų pusę.
ŽUVO LATVIŲ SOCIAL- tranšėjose, kazarmėse. '

LĮSTŲ VADAS.

n™’k“ diev°' ° 
.. . . i . ury • ciesoriui, kas ciesoriaus.cijai, jog laivas Žana , ’

ant kurio plaukė iš Londono 
Rusijon 'drg. J. Jansonas 
(Braun) likosi torpeduotas. 
Drg. J. Jansonas žuvo.

vėjo ir šiek-tiek nusirami
no.
Mes manome, kad “Forwar- 
dui” nepasiseks.. užuolanko
mis apeiti svarbųjį Interna- 

Žydų socialistų dienraštis cionalo klausimą. “Platusis” m.*.__________I__

“FORWARDO” JUUBI- 
LĖJUS.

v ______  r-- r__________  c Drg. X Jansonasibuvo be- \Forward” (Pirmyn”)šven-,socializmas turi savo gerų
tada taryba skelbia juos, majoro Hoano pataikavimą nežymiausias LabvijosSocial čia savo jubilėjų. _ Lygiai pusių, bet jisai visviena ve- 
bet tik pažymi, kurios patriotams. demokratijos vadas, gabus dvidešimts metų suėjo,kaip da pne knzio.

. Lygiai pusių, bet jisai visviena ve- 
demokratijos vadas’, gabus (dvidešimts metų suėjo,kaip da prie krizio

v

dėlto 
milici-

laiku

.'streikų milicija buvo šau- )
■- z: ‘ \ - I'.:1 u • < •

( Dėlto darbininkai kitose 
valstijose turi gerai apsi
žiūrėti, kad kapitalistai, y 
pač dabartiniu laiku, pasi
naudodami proga, ^aip ka# 
New Yorko valstijoj, nepri- 
veistų po visas ' Suvienytas 
Valstijas tų “rusiškų kazo
kų”. - . •

y J-Lazdinėlis. J



slapti

kada

mėti, kad

dienom
Penn-

Nėra tos 
teismo 

ir nėra 
slaptų 

neužsi- t

" na apie 1,000. Reikia pažy-tai 
mėti, kad ta miesto dalis ‘

>

LAISVE

ROJAUS SKYSTIMĖLIS’ ’ AMERIKOS Korespondencijos 
LIETUVIŲ GYVENIME.

nių lankėsi visai 
Tuo tarpu, ant i 
parengimų visuomet 

f tarpe 3—400 žmonių.
L. PRUSEIKA KALBĖS -------------
Subatoje, 28 d. balandžio, ' Vietos kunigas labai agi- 

Passaic, N. J., J. Palyansko tuoja už tai, kad žmonės 
Kasmetai Amerikos lietuviai sumoka apie milioną dolerių bausmių dėl perdidelio svetainėje, 162 First St. rašytųsi kariumenėn laike 

pasigėrimo. Karčemuose Amerikos lietuviai mažių mažiausia prageria kasdien Pradžia 7:30 vai. vakare. karės.
$25,000 į metus suvirš 9 milionus dolerių. ; | Nedėldieny, 29 d. b’ąland.,

________ 1 vai. po pietų Great Neck, 
" joje gyvena nei Jeigu tik už vienas pešty- N. Y. •   *___ __ 1 Ir- * 4 nn nl i , . , -  T

ELIZABETH, N. .L VAU VCAAVlQVIl OO.VV 
Gegužinis apvaikščioji- rėlio” Draugijos savo pas- g 

išmoka pabaudų mas bus 1-mą geg., Vakare, kutinės padėkavones vi- S 
teismams apie svetainėje A. Lutvin’s. siems tiems, kurie rėmė 

Rengia 147 kp. L. S. S. 4 mano darbą Amerikoje, ir § 
“Žiburėlio” Dra- S

Tank-iaf Amerikos lietu- “šlapia” ir _ .
viai nusiskundžia,kad jiems patys tamsiausi ir nusku-;nes ir už kitus prasižengi-j 
prisieina daug aukuoti. Jie rėliai lietuviai. Vienok, ta-įnius įvykusius dėlei nesusi-Į 
aukojo “Saulės” kursų na-PO patirta, kad kas panedė-Įvaldymo geryme Amerikos 
mams, aukojo “Tautos Na- lis lietuviai vidutiniškai su- lietuviai F 
mams” Vilniuje, aukojo moka po 40 dolerių už peš- (policijai ir i 
19Q5 metais Rusijos revo- tynęs ir kitokias betvarkes,,milioną dolierių į metus —- 
liucijai, aukojo j

ATSISVEIKINIMAS.
Paliekant Ameriką siun- 

čiu vardan savo ir “Žibu- SS_ - . _ _

2)
3)

2)
3)
4)
5)
6)
Diena............................. Parašas siuntėjo ...................................

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

Kepa geriausiu duonų iš 
Cystų r u g i n i v miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams •»•»•»*

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

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

i mažai.

et ' būna ^LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU g 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS j

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

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

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai j musų 
banką išnildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu- 
prisiųskile i ROSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon: ■ ,
Vardas ir pavardė siuntėjo ...............................................
Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
Kiek rublių siunčiate .................. Kiek dolerių .....................
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................
Kaimas ..................................................................................... ..
Gminas arba volostis............................ ........................................
Paskutinis paČtas arba miestas .................................................
Pavietas, (Ujezd) ......................................................... ..................
Gubernija, Rčdyba .................... ....................................................

Lwvljwl sušelpimui kurias sukelia pasigėrę. Va-(tai kiek Amerikos lietuviai kp., L..M. P. S. 54 kp., L. D. tuo padėjo
Rusijos politišku kaliniu dinasi, Bronxo lietuviai vi-išmoka ant laikraščių palai- L. D. ir Lietuvių Darbinin- ugijai šioje sunkioje gady- g 
aukojo^ net Gabrio biurui-’ dutiniškai į metus sumoka kymo? kų Progresyviškas Kliubas. nėję gelbėti nuo karės bado
dabar aukoja sušelpimui virš $2,000. Kitų gi miestų Rokuokite, kad vidutiniai ®us su,°Jta. teatrališka.ir vargo besimokinančiają g 
nukentėjusių nuo karės lie- lietuviai, ypatingai anglia- jmant, tokie laikraščiai,kaip įrama Socl‘J1<' Drama . Lietuvos jaunuomenę

!_  . i__________________________________i____ •___  *__ __ _ _ __ u o hncj rivur I Ca rva io Rvn-» S.11 rlirln 111 nncitnn izinnniikasiai,' sumoka nepalygina- “Laisve 
mai daugiau.

Jeigu jau Bronxo lietu- va 
viai tiek sumoka, tai ką(meratos $20,000 
kalbėti apie kitus.. Bet męs .negauna, kiti gauna dau- 
visgi neperdėkime ir daleis-igiau, bet imkime vidutinę 
kime sau, kad vidutiniškai skaitlinę). Rokuokime, kad 
tūkstantis lietuvių j savaitę tokių laikraščių mes turime 
sumoka ne po 40 dol., kaip(20. Tuomet visi tie didesnie- 
kad bronxieciai, bet po 30.-į p laikraščiai gauna per mc- 
Manau, kad su ta skaitline(tus prenumeratos į.' 

Tankiai žmogelis kiekvienas sutiks, kuris $400.000 vadinasi tik pusę 
ir maž-daug seka laikraščius.'tiek, ar dar ir mažiau, negu 

Visoj Amerikoj randasi a- lietuviai sumoka už pešty- 
pie 500 tūkstančių lietuvių, nes, skandalus, areštus, ne- 
Męs priėjome prie išvedimo, legališkas smukles, nelega- 
kad kiekvienas lietuvių tūk-pišku gėrymų nedėldieniais, 
stantis sumoka 30 dolerių į- 
vairių bausmių, kurios pa
eina iš girtuoklystės. Vadi
nasi, viso į savaitę sumoka
ma $15,000. Na, o kiek į 
metus? Nenusigąskite, tik... 
$780,000! Juk tai netoli 
miliono!

į. O kur dabar kitos išlai
dos, surištos su bausmėmis?

tuvių. Dar šių aukų rinki
mas neužsibaigė, jau vėl 
prasidėjo aukų rinkimas 
Rusijos revoliucijos parėmi
mui. O kur savi reikalai? 
Kur tie visi tautiški namai, 
kurie taipgi pastatyti lietu
vių suaukuotais pinigais? 
Pagalios, dabar renkamos 
aukos Sąjungos namui. Ir 
toms aukoms nesimato pa
baigos, 
pradeda kasyti pakaušį f 
sako: “Po šimts pypkių,ka
da užsibaigs tos aukos? 
Duodi, duodi ir galo nesi
mato”.
Ir ištikrųjų, jeigu mes pa

skalysime visas lietuvių 
aukas, tuomet gausime gra
žią suma pinigų. Aš ma
nau, kad nuo 1905 m. iki 
1917 m., t. y., per 12 metų 
suaukojo įvairiems reika
lams tarpe 200—250 tūks
tančių dolerių.- Ar negraži 
suma?

Bet jeigu męs pažvelgsi- Kur išlaidos už galvų susiu- 
me į tas lietuvių aukas, ku- vinėjimą, už vaistus ir t. t.? 
rių niekas negarsina ir me- Kur pavogti nuo pasigėru- 
kas jokių atskaitų nereika- siu pinigai? Jeigu męs vis- 

' Jauja, tuomet viršnurodyta ką surokuosime, tuomet, be
aukų suma bus tik lašas jū- abejonės, ta suma dar 
rėse. Pabandykime aplamai Liau padidės.
paimti: i Męs rhatome, kad Ameri-

1) Kiek lietuviai sumoka kos lietuviai per 12 metų 
pasigėrę už peštynes laike 
veseliju, krikštynų ir t. t.

2) Kiek sumoka, kada 
sugauna pardavinėjant deg
tine uždraustom 
kliubuose, ypatingai 
sylvaniios valstijoj?

3) Kiek sumoka 
smuklininkai?

4) Kiek sumoka,
girti ant gatvių ir saliūnuo-, q kjek prageriama legališ- ir Lame T)au savo 
se susipesa. . kai? Aš manau, kad kiek- jį rašo žodis žodin:

5) Kiek apvagia pasigė- vienas lietuvis, vidutiniškai < ' _ ‘
rusius žmones, nerokuojant į dieną prageria po 5 cen- Etiškas kūnas bet 
jau darbo nustojimo. tus; to, veikiausia, niekas pūvantis ir kirmijantis

Neseniai Pittsburge Lie- neužginčys. Viso, kaip jau ganizmas”.

”, “Keleivis”, “Tė
vynė”, “Vienybė” ar “Ko- 

” gauna į metus prenu- 
(kiti tiek

Kalbės drg. J. Šaltys iš Bro-! Su didėliu pasitenkinimu 
oklyno, dainuos “Sietyno” ir pagarba ištariu pirmiau- 
choras’iš Newarko, vietinis šia ačiū Lietuvos Šelpimo 
“Audros” choras ir grąjis Fondui, už didelę pašalpą 
orkestrą mandalinų, bala- “žiburėliui” ir už tą prita- 
laikų ir gitarų L. D. P.Kliu- rimą ir rėmimą mano dar- 

‘i bo.

ir tam panašias blogybes. ..
Kaip jus manot, ar musu 

tautoj viskas sveika?

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.

bui, dėl kurių aš turėjau 
progą parinkti “Žiburėliui” 
aukas beveik visose Lietu
vių kolionijose Amerikoje

inlauKu (Nuo korespondento) per L. Š. F. prakalbas.
P J Tai drg. V. Kapsukas jau, Taip-pat nuoširdžiai ačiū 

išvažiavo iš Philadelphijos. visiems. “Žiburėlio” nariams 
ukautojams ir visai Ame- t

Antruoju rikos Lietuvių pirmeiviškai | 
etc V. visuomenei, kuri savo auko- z <T

mis ir pasidarbavimu paro- g
Da- dė, kad jai rūpi kiekvienas e 

ntruosius redakto- teisingas žmonių šelpimo ir g 
kviesti St. pažangos darbas. Būnant S

I BOS AK STATE BANK
SCRANTON, PA

j MARGOS
M MINTIS

* . !Žiūrėkite, mažutės Fin-
1 landi jos galinga Socialde
mokratija virto viešpatau
jančia partija. Ir ji nesu- 

la" skilus, ji vienybėje galinga.
I Kiek ji turi savų kultūros 
įstaigų, kiek ji turi laikraš
čiu ’

suaukojo, apie .250 tūkstan-. Ar nevertėtu ir mums, 
cių dolerių Įvairiems, labda- lietuviams SOcialistams, eiti 
nngieųis ir revoliucijos rei- finu p5domis?
kalams. Tuo tarpu, jie ma-j v *
žiausia, j metus sumoka 780, * * *
tūkstančiųį dolierių įvairių j «Lietuva» deda 
bausmių del per didelio pa- besibroliuojaneių

Prie “Kovos” likosi vienas
drg. K. Vidikas. /
redaktorium kvietė v
Paukštį, iš “Laisvės”, bet 
jisai negalėjo atvykti. - 
bar i 
rius manoma
Strazdą ar A. Lalį iš “Nau- man Amerikoje su pagalba 
jienų”. jos ir'jos organizacijų “Ži-

| Kapsukas išsivežė su sa- būreliui” surinkta iš viso 
vim K. Giedrį ir V. Jasaitį. $3,795.94.
Jasaitis, tiesą pasakius, nei į širdingai atsisveikinda- 
nebuvo amerikonas. Jisai ma su pažangiais Amerikos

| dar tik pereitą vasarą atvy- Lietuviais
Z ko Amerikon.

K. Vidikas sakė stengsis ir pasisekimo jų darbuose, 
dabarti- norėčiau išreikšti .viltį, kad j: 

jie susipažinę arčiau šį lai- 
t ką su Lietuvos “Žiburėliu” 
'nepamirš jį paremti imatei- 

išva- tyje.

ir linkėdama g 
jiems kogeriausios kloties g

K*<v**.*Vv‘*.*’v

Tel. 1723 Stagg

i Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

pikčerį
. _ . . . , , tautinin-

sigei įmo,nei ūkuojant to vis- socįaiįsto jr klerikalo ir 
ko, kiek piageria sahunuo- džiaugiasi, kaj vienybėje 
se legahsku budu. 'galybė

Ir tame pat savo numery 
: “musu 

socialistai nėra sveikais po- 
; greitai 

or-

tuviu Sūnų Kliube suaręs- matėme, yra 500,000 lietu-i 
tavo 53 žmonės už gėri- vių; jeigu kiekvienas kas- ■ 
mą nedėldieny svaiginau- dien prageria po 5 centus, 
čių gėrymų ir jie visi sumo- tai kasdien bus išleidžiama

prilaikyti “Kovą” 
nė j pakraipoj.

*
«• . , * *
V. Kapsukas prieš 

žiaVima turėjo dvejas atsi-| , A. Bulotienė,
sveikinimo prakalbas. Pir-' ‘žiburėlio” Draugijos 
mas parengė L. S. S. 1 kuo- Moksleiviams šelpti Pirmi- 
pa, o antros buvo tarptau- 
tiškos.

Į Per prakalbas V. Kapsu
kas pasakė, kad Rusijos re
voliucija dar tik prasideda, 
o pabaiga jos labai toli. Ji
sai mano, kad Rusijos re-! 
voliuciia bus akstinas vi
som kitom šalim. Per pir
mas prakalbas aukų revo
liucijai surinko per $40. Per 
antras prakalbas buvo į-
žanga, tai aukų nerinko.
Nuo jų liko apie $30.

i Abelnai, Philadelphia au
kų didumu revoliucijai “su- 
bytino” visus kitus Ameri
kos miestus.

” 1 Ru-- Atsisveikinant, Moterų 
carizmą—sakydavo Susivienyiimo 11 kuopa į-

RANDASI PO NO.

499 Grand St. (kp. Union Ave.) Brooklyn, N. Y.
Veselijas, grupas ir visokias kitas fotografijas padarom kopuikiausiai.

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

niūkė ir Įgaliotinė
20 d. balandžio, 1917. - 

Chicago, Ill.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? JgT I<J0NA

GARSAS SS.*

*
*

Mes einame sumušti 
'sijos. <

kėio $455 bausmės; advoka- po $25,000; į metus gi laiko 'vokiečių socialpatriotai, ka- teikė V. Kapsukui raudoną 
rei prasidėjus.

Na, dabar carizmą 
šė patįs rusai.

Tai kuo jūs

tui užmokėjo $100. Vadi- pasidarys $9,125,000! O kiek ’
naši, viso sumokėjo $555. O bus pragerta per 12 metu. | 
kiek yra tokių Kliubų visoj Jau bijau ir sakyti, kad tūli 
Amerikoj? .nepavadintų bepročiu, bet

Montello, Mass., lietuvių į visgi reikia tarti: 109 mili- teisinate kariavima, 
1 . • . _ < • p* J — 1 J v • 1 1 • • • I *-7randasi virš keturių tūks- nai. 500 tūkstančių dolierių!' 

tančių. Miestas
Slaptij lietuviškų smuklių sakęs, kad tiek lietuviai su- 
randasi virš 50. Y“ 
dienos, kad nebūtų 
už slaptas smukles 
tos savaitės, kad 
smuklių savininkai 
mokėtų po kelias dešimtis išvedžiojimais.
dolerių, o kartais ir po šim- ■ Kaip matote, suaukauti

> ir 
šiaip jau visuomenės reika
lams tik lašas vandeny prieš

“sausas”.! Jeigu aš bučiau išsyk pa-
socialpatriotą?*

* *

“ŽIBURĖLIO” PRANEŠI-
.' MAS.

Šiuomi pranešu, kad iš
važiuodama Europon per-' 
duodu savo atstovybės įga-' 
liejimus “Žiburėlio” Atsto-i 
vybės Komisijai Amerikoje 
susidedančiai iš šių žmonių:

J. Neviackas,
15 Milbury Street, 

Worcester, Mass.
J. S. Pruselaitis,

775 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

K. Šidlauskas,
226 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Todėl nuo šio laiko su vi

sais “Žiburėlio” reikalais 
meldžiu kreiptis į “Žiburė-

i

dOKlŲ MOKYKLA

vėliavą su parašu1: lai gy- 
sumu- vuoja Rusijos revoliucija..

Kitoj pusei parašas buvo' 
dabar' rusų kalboj. _ _ _ ______ ___ t _________

ponai Abelnai, philadelphiečiai Atstovybės Komisiją A- 
,yra geros nuomonės apie 1 -1 • "-1-

' Kapsuką.
merikoje, augščiau nurody- 

, tais adresais.
Nuo buvusio “Žiburėlio”

Jau .36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 96J 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, On® Step 
ir įvairus naujausio® 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokesti®
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Me 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedėliomia. Mokina
me bailų šokius Ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas Informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCINf 
•50-52 Broadway, Brooklyn. N. 1

SORO; FAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau- 
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkute visose aptiekoae, 
arba galiu- užsisakyti tiesiai iŠ
F. AD. RICHTER & CO.

74—80 Washiagtot Street. N«v York.

roro
(.TAISYTAS iŠ formulę®- 
recepto; suteikto išminti®- 
gu Kgypto tokoninku,

• psirciikia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo pclimo pilvo ir i imu, per- 
Alės skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudėjimo, nustojimo apetitu, 
šalčio galvoje, eet., eet., Šutai- 
somas išdirbo j u labai pagarsėjusio

X I I
9 1 ■3
t

I 
i

it 
I

KARININKES darbuo-

G«rIauBia pirmai vilk® aiatga
Apie tautininkus veik nie-

dą, bet dabar manau, kad 
kiekvienas 'sutiks su mano

nei nekalbėsiu
V. Paukštys.

Tel. W4-«

CONN.

V. VAIVADAS 
SPORTING CAF1 

Puikiausia Ir ivariawaia 
Uieikit Ir paraltikriaklta

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK 8T„ 

WATERBURY.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA
Soc.. Partijos lokale ima Atstovo Amerikoje, A. Rim- 

•l..., UVI.1- bos, atskaitą priėmiau.
Al. Bulotienė.

“Žiburėlio” Draugijos

moka bausmių ir tiek pra
geria, tuomet, be abejonės, j kariumenę.
bučiau gavęs bepročio var- cjvj bėdas.

tuoklystės ir kiek išleidžia'rus rašytis į kariumenę. Su- ko negirdėti. Jeigu jie ką 
dėl svaiginančių gėrymų. Įprantama, toj parodoj da- veikia,’ tai tik Richmondo

O kur kazyros? Kur iš-gyvavo kapitalistės ir tos dalyje, ten, kur Karužai gy-
darbininkės, kurios' nieko vena. .Šiaip jau jiem nesi- 
nesupranta, bet šventai pil-'seka. Neseniai čia Šalčius 
do kunigėlių žodžius. skaitė prelekčijas, tai žmo-

•I

tinę. O kur advokatų išlai- pinigai labdaringiems 
dos? Rodosi neapsiriksiu 
pasakęs, kad Montello visi 
lietuviai smuklininkai, gir
tuokliai ir peštukai, kas sa
vaitę sumoka vidutiniškai 
po $100. . Vadinasi, per me
tus jie sumoka $5,200!

New Yorke, taip vadina-
dam Bronxe lietuvių gyve- liktos dienos iš darbo? Apie 

■ " ~ • - - į geriau

Nesiženykite, ba visviena
Turėsite viršų kairieii.

ten dalyvauja - Vidikas ir j
čiru-Viru. (Baltrūnvtė. Juodu gali ge-

,rai lansrliškai kalbėti, tai tu- Moksleiviams šelpti pirmi
ninkė ir Įgaliotinė.

20 d. balandžio, 1917 m.
z Chicago, Illinois

ri pasisekimą.
Geistina būtų, kad pirmos 

jAsj kuopos delegacija visuomet
veikliai dalyvautų svarsty- 

New Yorko moterįs-kari- muose vietos lokalo Šoc. 
tuos pinigus, kuriuos lietu- ninkės darbuojasi. 20 d. Partijos, 
viai išmoka už visokias bau- balandžio Jos surengė de- 
smes, paeinančias nuo gir- |inonstraciją ir agitavo vy-

GRABORTUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsainuoju ir laidojo numirusiu® 
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.

442 Grand St, 
BROOKLYN. N. Y. 

Talaphana Stagg SMC
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džios teises.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Rhode Island ir Michigan y. S. (Danijoj) — Vorwa- TEISINGIATTS1A. IJtEIG*

Telephone Green point 5311.

CAFE. Pa
keleivingus 

priimam ko- 
negražiau
sia ir visa* 
dos teisin
ga rodą.RHODE ISLAND IR 

MICHIGAN.

MONTELLO, MASS 
Moterįs veikia.

[visgi nekoks ir palengvini- teikti ir moterims lygias su 
mas. Teisybė, ikšiol dauge- [vyrais teises, t. y., mokė- 
lis* moterų restauracijose ti po $5 į dieną. Bet kada

1 • 3 *1 • • • • • ' ♦ • . '3 • 1 .

du sykiu savaitėj, Utamlnkals 
PStnyčioma, 183 Roebling Str. 

^Brooklyn. N. Y. Leldžia_Lietuvių Koo 

BaabHng St.. Brooklyn. N. V.
Prenumerata metams: Amerikoj 

—. 82.50. Kanadoje ir užrubežiuose 
— 88.50: nusel metų Amerikole — 
91.85, Kanadoje ir užruhežiuose $1.75.

V*ratvv1ška Snaudos Bendrovė, 183įe Bet „gl’ęsė nUO armijos i mYn* 
adbulkalnierių —- ir vyčių,' Norėjimas sustabdyti . - • . • 3 ■ • •

tinai atliks moterims pelno;/Nuo musų k°resP°ndento). dirbo 7 dįen^s į saVaitę, o*jis tą padarys, dar niekas 
■ * * • ’ ■ L. M. P. S.-22 kp. 21 ba- dabar jau dirbs tik šešias., 'nežino. Gal tuomet, kuo-

landžio 'surengė balių nau- šis įstatymas įeis į galę met moterįs iškovos iš val

Tke Lithuanian Semi-Woeklv 

“LAISVĖ”

PflMhhpH bv fbe l.ithuAninn
Conn^rat»ve Pnh. Snr. <Tnr.) 

and TV’dav
at Pnehlinr ^t. Brooklyn. N. V
V»»tIv «nh«rr1nt1on rates: 1n IT. S

900. M foreign countries $3.50

šio perstatymo, dar Jungti- .kas ir M. Žioba. Ir taip už-
nių Valstijų karė prieš Vo- sibaigė programas.
kietiją nebuvo iššaukta, r R?d°s, nuo vakaro pusė-
Dėlto nei pavojus negręsė ,
perstatymui. [Kiekvienas jų surinktas

Dėl politikinės valdžios centas bus sunauddtas pro- ,
negręsė nei šiame momen- gresui moterų žengimo pir- dai L. S. S. namo. Kam sa- nuo 1 d. spalių.

° Izn mpmininLrn nnlnn Ii Irai Q ___________

JOKŪBAS KANCLERIUS
/ •

“Entered as second class publika. arestUOS komitetą, 
•* Brooklyn, N Y. under the Act 1’OngeSl t.VClOtlS 11’ kelti lei’- 
•f March a. 1879. | mą, kad jiems juodas-dar-
PT... Chas. LutkUS. Secretary A. Ju- ^aS PaVVko atlikti. Bet, na- 
raričlus. Treasurer V. Paukštys, bagll lūkestis bUVO Veltui 11’ 
Wditor L. Pruseika Ass’t editor V. t 
Paukštys.

1110- 
kurie šiame karės konflik-' terims vakarą taip jas šu
te gali pasinaudoti, įskųs- judino, kad greitu laiku ža 
darni valdžiai, kad turės < 
perstatymą nrieš kare, ku
ris šiame laike yra uždraus
tai Taipgi manė, kad ne
turi miesto valdžios leidi
mo ir nedėlioj nerstatvti. jnas už pasidarbavimą stab- 
Bet, nabagai, ansiriko! V v-jlyme progreso, 
čiai, kurie stovėjo priešai . 
svetaine ir laukė, tos minu
tes, kada policija išvaikys

da pastatyti ant scenos to
ki veikalą, kuris nebus prie
šingas šios šalies valdžiai, 
bet išves į aikštę kunigų 
darbelius, tai bus atlygini-

kė pirmininkė, pelno liksią 
apie $25.00. Buvo duoda
mos dvi dovanos tom,kurios 
bus gražesniais žiurkštais 
pasirėdžiusios. Laimėjo pir- valstijose moterys gauna erts’ą ir Tilziter Allgemene 253 wythe ave kamp. No. iat st, 
mą dovaną p. S. Rutt--kny- teises balsuoti laike prezi- .Zeitung retkarčiais gauna-1 Brooklyn, n y.

me.
A. Kelley, Scranton, Pa.— 

Netilps.
Naunikiui (Great Neck).

—Pranešimas netilps, nes t 
paskui prasidėtų dideli gin- M11_:|znc Vailriln* 
nni iv vnilrSfii vardan hnen. V Cl'kllvlv

MOTERIMS
NAUJIENOS?

nosis nuleidę nuslinko nuo 
svetainės.

Vakaras pavyko pasek
mingai, publikos susirinko 
stebėtinai skaitlingai, atsi
lankė daug svečių iš She
nandoah, Pa.; Mahanoy Ci
ty, St. Clair ir kitų aplin
kinių miestukų, ir visi pil

onai buvo užganėdinti. Tik 
[ neapykantą užsitraukė nuo 
! publikos stabdytojai vaka-

gą “Mot. ir Soc.” ir antrą— deni.o rinkimų.
kerbialiu dišių — p. Rindze-1 Rhode Island gubernato- < 
vičienė. rius jau pasirašė po bil-

------- - lium.
Balandžio 22 d. ta pati -------------

(kuopa surengė prakalbas, NEGAVO DAR TEISIŲ.
Dainos toip publikai pati-.Raibėjo, draugė Z. Puišiūtė i Olandijos moterys dar ne

ko, kad iššaukė po du kar- jg Worcester, Mass. Žmo- gavo balsavimo teisių, nors Hškumo duoti balso ir Mar
tas visas, ku- njų buvo daug ir, rodosi, Ii- tos teisės jom seniai žada- cinkevičiams. Tuo tarpu, 

pritarė p. M. užganėdinti Puišiūtės mos. , i“Laisvės” skaitytojai ginčų
nenori. Užbaigkit tą klau
simą draugijoj. Dar kartą 
paprašykit, kad Jums leistų 
pasiaiškint, o jei ne, tai tre
čiųjų teismu.

tu, ypatingai 
rioms pijami 
Bražukiūtė.

Pasibaigus
gramui, vakaro vedėja išta- taipgi gerai pavyko. Aukų.
re nuoširdžiai ačiū publikai Rusijos revoliucijai surink- niery, 
už ramų užsilaikymą ir pri- ta $23.50. 7 
tarima moterų darbui.

J. Ramanauskas

užganėdinti Puišiūtės mos. .
į prakalba. Prie to buvo įvairi-------------

vakaro pro- riaušių pamarginimų, kurie KLAIDOS ATITAISYMAS.
Pereitame “Laisvės” nu- 

, “Moterų Skyriuje, 
. Išnešta rezoliu- straipsnely “Moterų Uždar- 

cija prieš neteisingą nufei- bis”, įvyko klaida 23 eilutei 
™ ’ kad

ture-
:simą ant mirties Thomas į
i Mooney, San Francisco, Cal. privalo gauti $7,400, o 
(Užrašyta 1 ekz. “Laisvės” 3 j0 būti $7.50.
'egz. “Naujosios Gadynės”, 2 ’

]<ap 1—“Moterų Balso”. Tas vis-'

—

viršaus pasakyta,

TROY, N. Y.
Čia yra didžiausios __  - .

nierių išdirbystės, kur dirba kas Par°do,^ kad pakilo mū-1 Sekančiame “Laisvės
TĖMYKITE!

čai ir reikėtų, vardan besą-

Gauk šiuos

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 85c. 
“Kregždelė” — duettas — 30c.
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio., 

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

kvartetai — 25c.
Adresas: ' ,

MR. M PETRAUSKAS,
395 Broadway, So. Boston. Masu.

MINERSVILLE, PA.
Romos agentai .ir vyčiai 
norėjo vakarą sustab- 

. dyti.
Moterų Progresyvio Susi

vienijimo 36 kuopa rengėsi 
pastatyti ant scenos “Tra
gediją Karės”. Tas veika
las paimtas iš Rusų-Japonų 
ir dabartinės Europos ka
rės, sutaisytas Seno Vinco, 
iš atsitikimų šiame karės 
konflikte. Veikalas labai raj paVyko ir buvo puikus 
tinkamas šiame momente, savo įvairumu.

x Y • 1 11 U u^i Programas vakaro šitoks
klota lavonais nekaltų zmo- ^uvo.
nių Lietuvos žemelė. Taigi, M. j. Ramanauskieng a.

nierių išdirbystės, kur dirba kas Par°do,. kad pakilo mu-1 Sekančiame “Laisves” nu- 
tūkstančiai moterų ir mer- iSV mo^eris snūduria- mery bus graži naujiena, 
ginų. 90% visų kalnierių >v\mo ir.dabar žengia, nesu- Rožyte kalbėsis su motyna. 
Amerikoj pagaminama šia- .M^omai pirmyn.. Linkiu | Laukite to įdomaus ir
me dailiame miestely, bet geriausių pasekmių, 
niekas nežino, kokias men- ' 
kas algas gauna Troyos mo
terįs ir merginos, 
valandos begalo ii 
koma, kad tūlos 
ir moterįs dirba net 80 va
landų į savaitę.

Troy išviso yra 
darbininkų ir darbininkių 
ir didesnė jų pusė 

nimų, tai vakaras ^gana ge-'Pr^e kalnierių išdirbystės. ,blika atsilanko daug skaitą

ro.
Gaila, kad vakaro pro

gramas negalima buvo pil- 
'nai išpildyti, ir gaila akto
rių triūso, kurie buvo gerai 
prisirengę perstatyti “Ka
rės” tragediją, nes apskun
dus valdžiai, uždraudė per
statymą, kuris paliečia ka
res. Bet kad aktoriai buvo 
išsilavinę įvairių pamargi- |

naudingo pasikalbėjimo.

RUMFQRD, ME.
^aiJ)0 i 14 ir 15 balandžio buvo va

gos. Sa- karaį Lietuvos Dukterų 
£inos draugystės. Perstatymas 

’ nusisekė gerai. Publikos 
susirinko gana skaitlingai ■

28,000 j p užsilaikė labai dailiai..
, i Reikia pažymėti, kad į mo- 

dirba terų parengtus vakarus pu-

FORDAS NORI MOTE
RIMS SUTEIKTI “LY

GIAS” TEISES.
Automobiliu karalius, ku-j 

ris savo darbininkams mo-Į

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

pas 
Dr. 
tau

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

geriausius patarimus kiekvienamšia sutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui.

Aptieka Ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, K,"",>a5 Uni“nB"Un. N y.

Waterburio Lietuvių Atydai!!!

=

Nihilistai 99
3

arba

Nužudymas Rusijos Caro Aleksandro II
Poltavos miesto dūmon

— U. Bagdonienė, įap0 išrinkta nariu pirmuti- nn 1 n n ” — . .vi — nr• 1 •

i

o

L

i
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Vietos moteris darbuoja-; 
si gana smarkiai ir gražiai, I 

kad. 
ten'g?

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

IR MI nePaiS0 i savo vyrus, 
jie bc’ęa i karčiamns i 
praleidžia liuosą laiką.

Garbė vietos moterims.
A. Gečas.

iKar* Puse pelno eis nukentėjusiems nuo karės. 
t

T1KIETAI: 25c., 35c., 50c. ir 75c. Box—$1.00.

T

Gerbiamieji! Kviečiame visus atsilankyti ant šio labai svarbaus ir žin- 
geidaus veikalo. Loš L.S.S. 34, kp. mėgėjai-aktoriai,—pagarsėję savo puikiu 
lošimu. Užtikrinam, kad atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti.

H ffliiffliiiiiiiinffiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

moterjs sumanė perstatyti t5darg vak j Ramanau. 
tas visas baisenybes gyvuo- gkas kg t a ,akal. 
se paveiksluose ant scenos bą pijanui pritai.iant> mo. 
15 d. balandžio. ^erįs sudainavo: “Klaidos y-
4 Žinoma, moteris; prade ra ajd šio Svieto, susipras- 
jus aktoriams lavintis, pir-^it žmonės”; kvartetas su-

Nors ties pat Troy yra lingiau, negu į kitų drau- 
Albany, New Yorko valstir gysčių kokias nors pramo- 
jos sostainė, bet inspekto- g'as ir užsilaiko nepalygina- 
rių, užtariančių darbininkų .mai pavyzdingiau. I
reikalus, čia nesimato. | Susirinkus ' skaitlingai

Troy moterys ir mergi- žmonėms,, tapo užsiminta ir 
nos, organizuokitės.

. . Vaikinas.

PIRMUTINĖ MOTERIS 
miau dvieju mėnesiu, pasi-’dainavo “Tykus, tykus va-'MIESTO DŪMOS NARIU, 
rūpino gauti leidimą nuo karėlis”; deklamacijos: JJŲPoltava, Rusija, 25 d. balau- JT 
miesto valdžios, kad niekas,Danbą” — B. Kavaliauskiū- džio.
netrukdytų laike perstaty- te, “Brangį gamta turtais 
mo. Bet, ant nelaimės, už 
kiek laiko miesto gaspado-/ 
rius mirė, o jo įpėdinis— 1 
naujas gaspadorius nieko 
nežinojo apie duotą leidimą 
vienok jam tas neapėjo kas 
lošia ką, lai lošia. Ir viskas 
gerai būt pavykę.

Bet štai kas laisvės neap
kenčia, kas varžo žmonių 
mintis, kas trokšta nelai
mių, kokios pasiekė ir 
Lietuvą, tai musų vadovai į 
dangų! Tai Kristaus įpėdi
niai, kurie skelbia artymo 
meilę! Kunigužis paskyrė 
visą savo pamokslą 15 ba
landžio pjudimui lietuvių 
viemj prieš kitus, ėmė sėti 
neapykantą, draust, kad ne
dalyvautų jokiuose susirin
kimuose, perstatymuose, 
prakalbose, kur žmones ve
da prie susipratimo, prie 
apšvietos. Net įgraudino, 
kad jokį atsišaukimą, jokį 
laikraštį neimtų į rankas, 
kuris ne kunigų paduotas! 
Į prakalbas, susirinkimus, 
teatrus tik ten turi eiti, kur 
jis palieps, kur jis galės 
mulkyti savo ištikimas ave
les. Tai Kristaus įpėdinio 
meilė artimo! Kristus skel
bė meilę, lygybę tarpe pa
saulio tautu, o jo įpėdiniai 
sėja neapykantą, ir pjudo 
minias. Ar dar jums, bro- 

_ liai katalikai, ne aišku, kad 
f jūs vadovai į dangų yra 
i Veidmainiai?!

Moterįs, kada rengėsi prie čių giesmė” -

savo” — U. Bagdonienė, iap0 išrinkta nariu pirmuti- 
solo “Internacionalas” — ng moteriškė. Ji yra pabai- 
Julius Krasnickas; dėklą-1 
maciios; “Mano Troškimas” 
—’. Bagdonienė, “Kareiviu 
buvau” — Eug. Klevinsku- 
tis; monologas “Kodėl ma
nęs mergos nemyli?” — A. 
Dilius; solo “Iš Kalėiimo”— 
J. Krasnickas; dialogas 
“Kareivis ir aficieras” — V. 
Čiudinis ir M. Žioba; dekla
macija “Ant karės lauko”— 
Aldona Mikalavičiūtė; 
“John Bambos divorsas”, 
John Bamba — Urš. Bag
donienė. John Bambos Kei-: 
dė” — O. Kasperavičienė, i 
Lojeris —■ V. Samuolienė- * 
monologai; “Senbernis” — 
O. Klevinskienė, “!_____ .
gė” — J. Čiudinienė. dialo-i 
gas “Šeimynos Tėvas” — V. 
Čiudinis ir J.čiudinienė; so- 
lc“Laivynas” ■ 
kas; solo “Tykiai Nemunė
lis teka” —_____  ___
vičiūtė; deklamaciįos “ 
buskim vargdienės” — Ag. 
Strimaitienė, “Liūdnos Min-

gus augštuosius mokslus. 
Tai pirmutinė moteris, pa
tekusi ofisan.

Revoliucija, kaip 
duoda teisių Rusijos 
rims.

apie Rusijos dabartinę re- 
jvoliuciją ir nurodyta, kad, 
j ja būtinai reikia remti. Tam ’ 
(tikslui aukavo šios ypatos; ’ 
■J, Viskont, J. Žadeikis, J.; 
Lobikis po $1.00; A. Gečas!

, K. aKrbauskis' 
;J. Dubendris, J. Abarius, 
B. Rudžius — po 50 c.; B. 
Mimontienė — 30 c; S. Za- 
jauskienė, M. Saimonienė. 
K. Dunauskienė. M. Kurk
lietis. E. Kelienė, J. Petri
kas, B. Pikelis ir F. Stasiu- 
lis — po 25 c.; smulkių su-' 

matot, Viso labo $11
mote-

PREZIDENTIENĖS
NISTERIENĖS RODO

“PAVYZDĮ”. ( 
Ponia Wilsoniene ir po-'.

nia Marshalienė, o taip-pat 
ir visos ministerių žmonos 
atsišaukė į Amerikos mote- Įstatymas moterims, kurios 

dirba restauracijose.
New Yorko valstijos se

natorius Graves įnešė į se
natą billių, kad visose res
tauracijose moteris dirbtų 
šešias dienas į savaitę ir 
kad darbo diena būtų neil
gesnė 9 valandų, t. y., į sa- 
,vaitę išeitų 54 valandos. Tą 
billių senatas jau praleido;

Man išrodo ta jų apeliaci- balsavo tik vienas prieš.Mo- 
ja didžiausia veidmainyste, terįs neprivalo anksčiau 6

^. |ris su paraginimu būti čėd- 
’ lyvom ir ant raškažių ne- 

Šenmer- mgtyti pinigų- Jos pačios 
-- - .sakosi Gėdysiančios, kiek 

galėsiančios. Ypatingu mel
dimu tos poniutės kreipėsi 

— T Kraqnic-|i Amei’ikos gaspadines: gir-
ykiai Nemune-
Aldona Mikala- ne ? duonos’ kiekvie^ ^ir- 

Pa- neli’

tįs” — B. Kavaliauskiūtė; j Gerai kalbėti apie pačėdu- valandos ryte pradėti dirb-t 
Nelaimingas mą tom poniom, kurių vy- ti ir negali ilgiau būti, kaip

Čiudinis; rai gauna dešimtimis tūks- iki 10 vai. vakaro.
Dievo duotasis arba žmo-pančių algų. Prisivažinėję Veikiausia .tas billius bus 

’ ;”— J. Zei- automobiliuose, pasigrožėję priimtas žemesniame atsto- 
kus; pijanu pritariant mo-'į teatruose ir baliuose, pri- vų bute.
terįs sudainavo “Caras”; valgę gardžiausių skanumy-‘ Kapitalistų laikraščiai sa- 
tos pačios moterjs su daina-'nų — paskui jos pasakoja ko, kad šis įstatymas būsiąs 
vo, “Stokim ant kojų męs, Į apie pačėdūmą ir sako pa- dideliu moterims palengvi- 
darbininkai”. Vyrų choras mokslus ^biednom moterim, nimu. Bet jeigu moteris tu- 
sudainavo “Męs Razbąinin-Į Juk tai tokia veidmainys- ri atsikelti ketvirtą valandą 
kėliai”; duetas “Badaujan- jtė, kad didesnės jau ir būti ryte, apsirengti ir jaii kaip

J. Krasnic-megali. b šešios pradėti dirbti, tai

monologai “ 
žmogus” — V. (C
gus ant bačkos”

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ 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 praktišką 
išdirbiniu. Męs išdirbame del keleto didelių olselių 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. SLESARŪNAS 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, Conn.
I P. Rasinskis, 143 Moultrie st. Pittsburgh, Pa. 
J P. Stanley, 115 Weyl st. Rochester, N. Y.
V Vashnes, 832 W. Raspbery avė. Shenandoah, Pa, 
A A, Rėklaitis, 391 Wayne st. Jersey City, N. J. 
C. Shates, 222 N. Darien st. Philadelphia, Pa. 
A. Kairys, 3131 Emerald avė. Chicago, Ill. 
J Mazuronis, 74 Spring st. New Britain, Conn.

Brockton, Mass.
ĮVAIRIUOSE MIESTUOSE:
J C. Machiukas, 3310 S. Halsted st. Chicago, Ill.
V.Stuikevičia,806 W. Lombard st. Baltimore„Md.
J .A. Samulaitis, 61 N. Main st. Pittston, Pa.
J A Stoškus, 1133 McMahan ave. Monessen, Pa.
P. Berukštis, 345 Garrison st. Bethlehem, Pa.
A. Vituris, 223 S. Maple st, Easton, Pa.
V. Žemaitis, 304 E. Centre st. Mahanoy City, Pa.
K. žėkus, 3348 Ajax st., Pittsburgh, Pa.

D Lekavičia, P. O. Box 738, Courtney, Pa, Keliaujantis Agentas.
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KORESPONDENCIJOS
da smūgį ir karininkams, I 15 d. balandžio buvo pra 
kurie nori, kad vienos ša- kalbos šv. Lauryno ' _ 
lies darbininkai muštųsi su 
kitos šalies tokiais pat dar 
bininkais už kapitalistų rei 
kalus. Mūsų tautiečiai gi

Atlikęs tą savo džiabą,už- 758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
vyrų sipuolė ant socialistų, kad 

draugystės. Kalbėjo J. Ne- pastarieji rengia protestus 
viackas iš Worcester, Mass, ir varde lietuvių išneša
Neviackas kalbėjo apie da- prieškarines rezoliucijas. Įsiems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za- 
bartinę Rusijos revoliuciją, Iš publikos pasigirsta baUro. J ri

VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.
Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 

sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi-

riasi, būk -jie su katalikais 
protestavę prieš karę socia-

nės reformos įvykę. Ūž- listų parengtose prakalbose, patiko, 
mušimas Aleksandro line- Labai nuostabu, kad patys | 
padarė jokių žymių perinai- perengė prakalbų ir nepro-

TAFILIUS NAVIACKAS - voliucijinis judėjimas. Lai- 
KAPITALO AUKA. j kui bėgant, būtų'ir dides-

Žiauri kapitalo ranka be 
pasigailėjimo skina gražiau
sius žiedus iš darbininkų žmonių *" " 'testavo, bet dabar pasigi-
žiedai krinta dėlei besočių1 UzstoJus Alek«andrui III, na, buk piotestavę sociahs- 
kapitalistų pelno. i

Prie tų kapitalo aukų tu
rim priskaityti ir T. J. Ne- 
viacką (Juozo ir Antano .. 
Neviackų jauniausįjį bro- 
Jį). 17 d. balandžio jisai li
ko užmuštas Bird & Son 
dirbtuvėj E. Walpoly (šalę 
Norwoodo). Tai buvo jau- 

- nas, 22 metų amžiaus vai
kinas. Pirm to jisai gyve
no So. Bostone ir dirbo 
Woolwortho mašinšapėj. 
Tafilius buvo išvažiavęs į 
Worcester^ pas brolį Juozą. 
Nesuradęs ten tinkamo 
darbo, jisai nuvažiavo į 
Norwood pas antrąjį brolį 
Antaną. Pribuvęs Nor- 
woodan jisai tą pačią die
ną gavo darbą Bird & Son 
dirbtuvėj, kur išdirbo tik -1 
apie 3 valandas ir likosi už
muštas. Karukas, kuris ve-, 
ža anglis, iššoko iš relių ir' 
nutraukė nelaimingą vaiki
ną apie 20 pėdų žemyn. Ne
laimingasis, sudavęs galva į 
cimentines grindis, jau ne
begalėjo atsikelti. Nuga
bentas ligonbutin, jisai už 
trijų valandų, didžiausiose 
kančiose užbaigė gyvenimą.

Ketverge, 19 balandžio 
Norwoode atsibuvo jo lai
dotuvės. Kadangi Tafilius 
buvo laisvų pažiūrų vaiki
nas, tai ir jo laidotuvės at
sibuvo be bažnytinių cere
monijų. Laidotuvėse daly
vavo didžiausia minia žmo
nių — Norwoodieciu .iri 
So. Bostoniečių. Į kapines' 
jį lydėio 24 vežimai. Ant' 
grabo buvo sudėta daugybė 
bukietu. Didžiausi ir gra
žiausi bukietai buvo nuo 
brolių Juozo ir Antano, nuo 
Draugystės D. L. K. Vytau
to, Gabijos ir pusseserės 
Franciškos. Ant kapinių F. 
J. Bagočius pasakė trumpą, 
bet labai sujudinančią pra
kalba.

Tafiliau! f. T.ai būna tau 
lengva svetįma Amerikos 
žemelė! Ilsėkis joje. Nors 
tu buvai vos pražydęs ir 
norėjai gyventi, bet žiau
rioji kapitalisto ranka pa
kirto tau gyvastį. Tu mi- 
riai, bet tavo gržus, pavyz
dingi darbai ilgai gyvens 
tarpe mūsų. • t • i
stiprins mūsų jiegas kovo- 
je su kapitalo žiaurumais!

Draugas.

apie draugysčių reikalus ir sas, kad čia tapo įsnestos Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
t.t. Viskas publikai labai net dvi prieškarinės rezoliu- Į labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 

cijos, už kurias balsavo ne- atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimus 
tik socialistai, bet veik vi- kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.
si vietos lietuviai. Martus Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
pasmerkia tuos lietuvius ir šame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdrukuoti, 
nurodo jiems gręsiantį pa- todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
vojų. idasižiųoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že-

Iš publikos pasigirsta miau nnmdvtu adresu:
klausimas: “Ar Suv. Vals-j 
tijos teisingai įsivėlė į eu
ropinę karę. Martus atsa
ko, kad teisingai. Svetainėj i 
kįla triukšmas. Martus an- į 
gliškai pradeda rėkti, kad — 
čia randasi vokiečių šnipų, 
šaukia svetainės bosą ir rei
kalauja, kad pastarasis jam 
duotų policiją. Savininkas 
nesiskubina bėgti iš svetai
nės, bet klauso, kas čia bus. 
Martus nepaliauja angliš
kai plūdęs publiką. Tūlas 
žmogus atsistoja ir sako: : 
“Eikime visi laukan, lai jis 
čia rėkauja ir plūstasi vie
nas” ! Publika demonstra
tyviai maršuoja iš svetai- —= 
nes, o Martus angliškai ją “ 
kolioja. ! 
tik keli tautininkai. Nors h 
publika išėjo iš svetainės, ; ’ 
bet Martus vis ją kolioja.' 1 
Svetainės savininkas, kuris 
visą laiką klausėsi, liepia 
Martui lipti nuo steičiaus ir ( 
keliauti per duris. Martus J 
atkerta, kad už svetainę už- _ 
mokėjo pinigus ir 
tiek, kiek tik norės, 
ninkas

Remeika.

CARNEGIE, PA.
16 d. balandžio buvo ba-

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų

, kuris atsižymėjo girtuokly- tų parengtose prakalbose. įjus l S S 108 kuopos Vie- ste ir paleistuvyste Roma- Kodėlgi patys tylėjote? Jei- tos lietaviu atsilan£g -]abai
novų giminėj, jo viešpatavi
me siautė didžiausia reak- 

Tūkstančiai žmonių 
buvo siunčiami j kalėjimus 
ir ant kartuvių; daugiausia 
nukentėjo moksleiviai. Ka
da Aleksandras II prasišali
no iš šio pasaulio, tai Mikė 
II užėmė jo vietą. Prasi
deda Rusijos su Japonija

gu socialistai rengė prakal
bas, tai mokėjo jose ir pro
testus išnešti, nesiklausiant 
ponų tautiečių.

Kunst Albers.

mažai. Mat, jie neapken
čia socialistų ir todėl į jų 
parengtus vakarus nesilan
ko. Bet apielinkės visuome
nė to nepaiso, atsilanko ga
na skaitlingaiur dailiai už
silaiko.

I Nors kuopa turėjo nema
žai klaidij^bet—-visgi—liks 
apie 30 dolerių gryno pelno.

i atsilankiusiems 
„ „ . .... ... v varde kuopos tariu širdinga
.Bet paskutinis ka- pngulmingos parapijos baz- ačiu_

P. Mikulainienė.

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building, 

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

LAWRENCE, MASS.
Margumynai.

15 d. balandžio atsibala-
karė ir jos nenusisekimas ^dojo iš So, Bostono apie pu-. visiems 
vėl Rusijoj pagimdo revo- (sė tuzino vyčių, atėjo į ne-

rėš nepasisekimas, tai galu-.nyčią ir ant laiptų pradėjo 
tinas smūgis buvo užduotas manevrus daryti. Komite- 
dėl Romanovų. ,tas pagriebė vyčiukus už

'/( Revoliucijos" nuopelnai ausų ir išmetė ant gatvės. 
~ priklauso darbo žmonėms, j Dabar mūsų kunigai va-

Visi joje dalyvavo ir patys baisią konkurenciją — 
.didžiausi Rusijos nacionali- vienas savo dievus giria, o 
štai prisidėjo prie revoliuci- kitas savo. Mat, biznis ver- 
jos> čia savo dievus girti, o kitų

Moterų Prog. Susivieny- peikti, bet žmonės to dar 
jimo choras padainavo porą nesupranta.
dainelių, pp. Gugienė .ir Bu
lotienė dalyvavo išpildyme
koncerto programo. Aukų i
buvo surinkta “Žiburėliui
$58.00. Vakaras pavyko 
kuopuikiausia.

L. Korespondentas.

*
* *

Kaip sau norite, bet mū- 
” sų tautiečiai “cūdus” pra

deda daryti. Šiomis dieno
mis vietos Sandoros kuopa 
surengė prakalbas ir už
kvietė kalbėti p. Martą. Su- 
'prantama, Martus drožė to
kį pat spyčių, kaip kad dro- 
jžia ir jo sėbrai Liutkaūskas, 
Sirvydas, Šliupas ir kiti. 

_ _____ ___ __ ____ į Na, tuščia jų tų prakalbų, 
jiena iš Rusijos apie rex j- eisime prie svarbesnių dajy- 
liuciją čia buvo sutikta pa- Martus čia sutvėrė 
rengiant referatą L. S. S. /‘Audėjų Kompaniją”. Ka- 

jl47 kuopai su didžiausiu da karė pasibaigs, ta kom-

ELIZABETH, N. J.
.Prielankumas Rusijos re

voliucijai.
Pirmutinė atlėkusi nau-

WATERBURY, CONN.
22 d. balandžio buvo pra

kalbos Lietuvių Suvienytų 
Draugijų. Kąlbėjo F.J. Ba
gočius iš So. Boston,Mass., 
apie Rusijos revoliuciją. 
Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Kalbėtojas susi
rinkusius užganėdino. Ant
ras kalbėjo J. Saliunas — 
vietinis. Jis savo užduotį 
irgi atliko gerai. Pasiųsta 
telegrama pasveikinimui 
naujos Rusijos valdžios. Au
kų surinkta 38 doleriai su 
centais. Mr. Fernadez salę 
davė dykai.

Jaunutis.

Svetainėj pasiliko1

DYKAI! DYKAI!
Aš iitranklu dantis skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėti.
VISAS DARBAS CIznilCtTIA Visiškai be DKdUblIlU
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tarikiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot Informacijosdykai.Manokarunosfrtll- 
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos pr*. 
einamos. Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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

DR. CHAS TESCHBERO, D. D. S., Lietuviškas Dentistas
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, JV.Ya

Kalba Lietuviškai,-Lenkiškai,Rusiškai Telephone Stagg 8698.

1
' 3

Tel. Stagg 1228. :|
AKIS 1SEGZAMINUOJU DYKAI

DR. M. FREEMAN 
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

611 Grand St.
Tarpe Lerimer ir Leonard Sts.

BROOKLYN, N. Y.

kalbės =— .......... —
Savi- jinis choras. Dainos iškil- 

visgi pareikalavo, minga dailė turi savo ver- 
kad Martus paliautų “kai- stę ir pagarbą, bet nevisi 
bėjęs”, nes jis nieko nepa- dainoriai taip atlieka, kad 
sako, o tik kolioja publiką, klausytojas galėtų džiaug- 
Martus nutilsta ir tuomi 
viskas užsibaigia.

Mūsų mieste dar pirmos 
tautininkų prakalbos, bet,

(montelietis), atliko kaip 
tikras artistas. Žmonių 
buvo daug ir sprendžiant iš 
veidų, likosi lošimu užganė
dinti.

Pradėjus socialistams rū
pintis rinkimu aukų rengi
mui Rusijos revoliucijos,vi- - 
suomenė entuziastiškai pri
tarė. Čia paduodu santrau
ka, kas kiek aukavo bei su- 
rinko:

, L. S. S. 17 kp. $46.00.
L. S. S. 17 kp. surengto- 

nereikia se prakalbose — $51.75 ir 5 
sakyti: “dabar jau viskas”, rublius.~ 
nes kitaip publika gali pa
ini šlyti, kad jau po teatrui 
ir išeiti namo.

» Kadangi vakaras buvo lie-

Žadinančios dainos 
nebuvo sudainuo- 

Stoka išsimokinimo, o

tis. 
čion 
tos.
gal mokytojas kaltas? Taip 
tik mokant dainuoti,’dar ne- 

tautininkai surengė kutinės. Pasirodo, kad vie- verta rodytis prieš publiką.

FITCHBUURG, MASS.
Triukšmas tautininkų pra- 

kalbpse.
Mūsų mieste dar pirmą veikiausia^ jos bus ir pas- 

sykį i
džiaugsmu ir auku surinkta panija turės Lietuvoj staty- prakalbas, bet ir tose kilo tos lietuviai visgi supranta Pirmininkai taipgi turėtų 
$21. Ta pati socialistų kuo- ti audinyčias. Net ir tūli triukšmas. Mat, kalbėjo A. sav? reikalus ir neklauso vi- būti nuoseklesni. Prieš at- j 
pa parengė dar vienas pra- niūsų socialistai prisirašė M. Martus. Pirmiausia aiš- sokilJ pliauškalų. _ sibūsiant vakaro progra-' 
kalbas pasveikinimui Rusi- Prie tos kompanijos ir da- kino, kas surengė Europinę' A- Sa.nulėnas. mui, pagarsiuns nereikia
jos revoliucijos, kad supa
žindinti visuomenę su da
bartinės revoliucijos istori
ja. Kalbėjo drg. L. Prusei- 
ka. Aukų surinkta 33 dol. 
Atsiųsti “Kovos” administ
racijos atsišaukimai, išleisti.
Lietuvos Socialdemokratų _
Partijos atstovybės Ameri- doriečius jau nei nekalbu 
koje, kurie buvo priduoti 
sekančioms draugijoms.

1) Tėvynės
Draugijai, (pašelpinei, ku-, 
ri jau yra paskyrus iš savo i 
iždo 10 dol. ir draugai su-' 
aukavo mitinge 9 dol.

Tavo dvasia ° I 2) Lietuvos Sūnų ir Dūk-

bar jau svajoja apie audiny- karę ir visą bėdą suvertė i 
čių statymą. Kompanija iš- ant Lietuvos davatkų. Pas-' 
rinko kasierių, sekretorių ir kui gyrėsi, kaip jis vedžiojo 
net pažymėjo raštvedžius, - ir šelpė pabėgėlius, kurių

LAWRENCE, MASS.
Balandžio 22 d. Lietuviu

kurie sėdės audinyčių rasti- turėjo net 7,000. Pasigyręs Draugiška Kempės Bendro-' . - . .
nėse. apie savo nuveiktą darbą, vė statė scenoje “Valkatą”. tmgas,^tai ir publikos at

Na, ar ne juokdariai tie pasakė, kad rinks aukas ir Veikalas apygeris; suloštas ėjo^mažai.
mūsų lietuviai? Apie san- užrašys pavardes tik tų, ku- irgi neprasčiausiai.

rie duos nemažiau dolerio.4 
nes tie visuomet paskendę Tuo tarpu iš publikos pra- 
svajonėse, bet ką sakyti a- 

Mylėtojų Pie socialistus?...
šo balso. Martus atsisako 
duoti; žmogus antru sykiu 
reikalauja,Martus vės su
šunka: “Sakiau tau, kad ty-

i”

Pūnli-1 
kos buvo pusėtinai. Tik ne-, 
laimė, kad nr"isų publika i 
dar nėra išsilavinusi sekti į 
veikalo turinį: balsiai tarpe

Sekantis didelis teatras 
bus L. S. S. 59 kuopos.

“L.” Korespondentas.

MONTELLO, MASS.

L. S. S. 17 kp. kolektoriai 
sukolektavo vaikščiodami 
po stubas sekančiai:

Dgg. P. Vizbaras ir G. 
Keziunas — $38.20;

Drgg P. Baronas ir J. 
Vaitaitis — $16.70.
*• Drgg. K. Beniulis ir K. 
Tamošiūnas — $31.35;

Jaunų Vyrų Kliubas $8;
J. A. Vaitiekūnas pridavė 

$10,75, kuriuos suaukavb

t iš savo iždo 15 dol.
i 3) Šv. Petro ir Povylo 
Dr-stei.

4) Ukėsų Kliubui.
5) Jaunuomenės Kliubui.

savęs kalbasi, nevietoj juo- (Nuo mūsų korespondento.) į v . pV ‘ Balandžio 11 d. S. Michel- sveciai^ krikštynose pas P.
sonas sakė prakalbą apie Butaucienę.
Rusijos revoliuciją ir ko-, Visos tos aukos $202,75 
kius vaisius ji neša darbi- Pas niane, kūnas as 
ninkams ir Lietuvai. Žmo- ši°mis dienomis perduosiu 

'visų aukautojų vardus pa
garsinsiu.

CHICAGO, ILL.
. Koncertas ir prakalbos. ( r - ------------------- ------------- ------------^3-,

Balandžio 17 d. įvyko pra- tikimės, kad ir pastarosios 
kalbos ir koncertas Meldą- neatsisakys nuo aukų rė
žio. salėje. Vakaras buvo ,voliucijai. Viso čia yra su- 
skirtas “Žiburėlio* draugi- rinkta 88 dol. su centais, 
jos naudai. n. A. Bulota Aukos bus siunčiamos per 
kalbėjo apie Rusijos revo- Rusijos Revoliucijos Rėmi- 
liucija. . mo Komitetą.liuciją. .

Jis savo kalboje aiškino

♦ * IOV4AXAXCV • 
Oswego Co. audėjai dar- lėtum! 

bininkai streikavo keturias 
savaites ir streiką pralai- jau pažada jį policijai per- galiais, riešutų lukštais ir 

jimo-tarpe darbininkų ne- tą. kas keisčiausia dar ir ko- nių buvo daug. Rengė L.T^CCTtraliniam Komitetu! jį
buvo vienybės, o antra, at-: 
sirado daug streiklaužių ir surinko $12.66.

‘ visi sugrįžo prie darbo, me-, Antroj temoj kalbėjo a- 
ko nelaimėję. Lietuviai vi- pie Amerikos partijas. Vi
są laiką laikėsi labai gerai^ sų pirmiaūsia užsipuolė ant 
tik pora sportelių buvo at- socialistų ir juos šmeižė, 
siradusių, kurie bosams lai- kaip tik išmanė. Iš publi- 
žė rankas ir bažijosi, kad kos pasigirdo balsas, ar 
nenori streikuoti. Martus gali prirodyti, kad siems įtikti galima, bet su

* socialistai yra tokie, kokiais nešvarumu — niekam. Tan- choro buvo • koncertas,
* * , jis juos perstato,

| Kaip tik Suv. Valstijos neatkreipia atydos ir va- ti pasielgimai norintį tėmy- Apie gražumą priren-
1 “tautiškais” ti perstatymą,sergančiu pa- gimo nereikia nei kalbėti,

kiasi ir t. p. Dargi atsiran-!
Tas ir trečiu sy- da ir tokių žmonių, kurie 

kiu atsiliepia, bet Martus pradeda vieni kitus popier-

Prasideda aukų rinkimas; jas kitiems ant pečių susi- ,N. D. 
deda! Labai keistai žiūrė-Į --------tu i mus svetimtaučiai iei-i Balandžio 18 d. F. J. Ba- Beto tų j mus sveumiauciai, jei 1 “Ci “Vienybė” $10,00; “Birute”gu nuėję 1 regulianska ope- gociaus ouvo pasKaita t>i- j y_ » _»— _ 

” vilizacija”. žmonių susi-
rinko daug. Rengė L. T. N. prakalbas L. M. P. S. A. 22

ra pradėtume taip elgtis, vilizacija”.
Panašiuose programuose ‘ 
reikia visados koramiausiai Dr-stė. 
užsilaikyti; su ramumu vi-

$15,00; L.P.K. $25,00. Per

Balandžio 17 d. L. M.
, po

Martus kiai toki, mūsų žmonių keis- vadovyste kom. M. Petraus-
• _ _ _ 1 _ _ A ? _      * 

Didelę simpatiją išreiškė paskelbė karę, tuojaus vie- žiuoja su savo

kp. $23,50.
Kas ten “Kovoj” rašo, buk 

nesiduosią subytint montel- 
liečiams. Taigi, taigi, bytin- 
kit, neapsileiskit, ko snau
džiat____________ '' U

■ ........................\

apie revoliucijinį judėjimą Rusijos revoliucijai subatoj, tos audinyčios gavo kariš- ratais toliau. Apart kitko daro.
Arlington pasakė, kad 

r 
4,000 darbininkų, dabar no- bai nešvariai, 
ri pradėti dirbti į dvi pa- vėl žmogus (ne socialistas) 
mainas—dienomis ir nakti- prašo balso; Martus atsa- 
mis, bet negali gauti nakti- ko: “Aš tau sakiau, jeigu 
nių darbininkų. Bosau pra- sėdi, tai sėdėk, o jei ne, pa- 
šinėja dienomis darbinin- imsiu už ausų ir išmesiu iš 
kus, kad jie apsiimtų nak- svetainės”! ;
timis dirbti, bet pastarieji l “Nuraminęs” nenuoramą, 
atsisako nuo tų “malony- kalba apie įsteigimą kompa- 
bių”. Mat, dienomis galėtų nijos popieros išdirbimui. 
surinkti, moterų ir kūdikių, Tam jo sumanymui pritaria 
o naktimis to negali pada- penki vietos tautiečiai. Tam 

> Šitokis žmonių ūpas duo- ryti. ‘ darbui išrinko ir komitetą.,
\A ,.. . .... ............................ ‘ VijrZt'.V - •*

z • ** *-•' .

prie Aleksandro I, apie 100 21 d. balandžio Lietuvos Sū- kų užsakymų.
metų atgal. Bet tuose lai- nų draugystės surengtame MilLCo., kurioje dirba apie “Liet. Dienoj 
kuose ir kiek vėlesniuose baliuj, kur ėjo dalyvavusios 
revoliucijonieriai buvo tik .draugijos maršą svetainėje, 
palociuose. Krymo karės muzikantams . grajinant 
nepasisekimas Rusijai, žmo- marselietę. Draugijų pie
nių nepasiganėdinimas au- mininkai trumpai išreiškė 
go vis didyn ir reikalavi- linkėjimus Rusijos revoliu- 
mai žmonių buvo statomi cijonieriams ir vėlino jiems 
vis didesni valdžiai. A- privesti revoliuciją iki galu- 
leksandras II suteikė refor- tinam darbininkų laimėji
mas, panaikindamas baužia- mui, kuriuos kovoje priža- 
va. ne iš gero noro, bet iš dėta remtį visokiomis išga- 
baimės, nes daugęlyje gu- lėmis. .. 1

.. bernijų buvo prasidėjęs re- -i

socialistai 
pasielgę la- 
Iš publikos

Nekantrus.

JERSEY CITY, N. J.

.nes jei Petrausko choras 
į neatsižymėtų, tai jau ne
neik manyt. Po koncertui 
buvo šokiai.

Balandžio 21 d. buvo pa- 19 d. balandžio buvo per
rengtas “Lietuvių Prabudos statytas veikalas “Erškėčių 
Draugijos” linksmas vaka- taku”, — 5 aktų drama, iš 
rėlis su perstatymu ir dai- moksleivių gyvenimo. Tai . 
nomis, o vėliaus ir šokiais, vienas gražiausių Jietuviš- 
Perstatyta scenoje vieno kų veikalų, kokius tik teko 
akto trumpas veikalėlis matyt. • Aktorių didžiuma 
“Užsipelnė Dipliomą”. Ge- buvo iš So. Bostono 60 kp. 
riaųsia lošė G. Meron. A- drg.) taipgi lošė pagirtinai, 
pie kitus nėra ką sakyti. Svarbiausią rolę Petro Die- 
Taipgi dainavo neva parapi- gelio lošė Pr. Mockapetris

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVI IK A

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

K. MDLAUSKAK
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.
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JUOKŲ 
KĄSNELIAI

■ LAISVE

— Aš neparduodu.
— Niu, o.kam jam neši?
— Nešu pas laikrodžių 

meisterį, kad pataisytų, nes 
pirmiau giedodavo lygiai 
<int rmnlzin n rinkiny nrarloin

Neša pataisyti.
Farmerka atvažiavo į 

miestą ir eina gatve nešda
mos! gaidį. Žydelis pribė
gęs prie jos klausiaė

— Kiek, tamsta, nori už !ant penkių, o dabar pradėjo 
gaidį? I vėlinti.

TELEGRAMOS 
(Svirplių agentūros).

Lawrence, Mass. — Mūsų 
tautininkai taip išdidus pa
sidarė, kad ne tik su socia
listais nenori skaitytis, bet 
ir nuo jų pinigų neima. Tū
las mokslo vyras, svirplių ir 
tarakonų prezidentas, vie
šame susirinkime paskelbė, 
kad socialistai pavogė 60 
dolerių. Socialistai tokie 
jau gaivalai, jeigu patys pa
vagia, tai ir kitiems nesi
gaili, todėl per “Keleivį” pa
siūlė tam ponui 120 dolerių

jauties?
—Taip, daktare, nepaly

ginamai geriau ir manau, 
kad greitu laiku visiškai pa-

— Aš tau sakiau, kad tie 
vaistai pagelbės.

— Ne vaistai pagelbėjo, 
bet uošvė. Mat, ji pereitą 
savaitę mirė.

Išrišo klausimą.
Ji. — Aš jokiu būdu ne

galiu suprasti, kodėl visose 
Ijūrėse taip sūrus vanduo, 
| Jis. — Jeigu jūrėse būtų 
nesūrus vanduo,tai kur tuo

ju rėse

I

SERGANTIEJI!

LIE TUVIAI!.Fem y k it e
ŽODIS
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<n pas
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SĄŽINIŠKAS atlikimas visu reikalų

*

140 EAST 22 ŠT.O

H

o
Ui

Telephone lUbU oreenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
^71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

tol moterų
Gerai jsitėmykit adresą:

DR. II. MONDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y

Kampas So. J-mos gatvės. *

M

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsiniu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiaa, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau , 

•dainas, 
tunt|

įkirėjo vartojant,, 
i " i nuo- 

.tuomet, nieko nelauk- 
kreipkitės paa gerai supran- 

daktain ir specialistą 
DR. LEONARD LANDES 
jums be pinigų patars, ką da- 
kad išgelbėti gjvastį ir paaiš- 
apie ligą. Gydau per 20 metų 

su didžiausiomis pa-

Jis 
ryti, 
kins 
\isokias i 
‘idenėmis kaip tai: nusilpnėjimą, nž- 
bikrėtnną kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu jakui) ir 11.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektriškų 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai b i anga. Chemiškas Iš
tyrinėjimas šlapume. Neat įdėliokite 
ant rytojau*, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų. 4 
U0 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

K. LUTKAUS
l’M,AL NAUJA BUDA GREIT.GALIU SUJlEfcKOT JUS GIMr 

VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, 4RBA KUmijoJK
Reikalaudami informaciją įdekite atampą až 2 centą. k

N.nėgėliam uuo karča nui<iuičlu pinigus ir laiškus n«a per mana 
Ranką galit* niųat i rieaa rietas, užimta* vokiečiais, • tikrai nu

lls.
Kurie turit «avo gimines paimtus nelaiavčn Vokietijon, galit siųst 

pinigus Ir •aišku? per mano Bark*.
K na norite atsiimt savo gimines j Ameriką, kreipkitės prie man« 
Taipogi parduodu LAIVAKORTĖJ - ŠIFKORTES ant visų linijų 
Ir geriausių laivų.
Ka? nori pasidėt savo pinigus Į Banką, tai ai moku 4 nuotimt) 

ir galite gaut savo pinigus atgal snt kožno pareikalavimo.
klano bankas yra gvarantuotoa, per New Yorko ateitą, užtat jū» 
pinigai užtikrinti.
Parduoda fermas, lotus ir namus. Padaras ir užtvirtinu visokiu* 

doku mentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt 

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės žiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
j * Ellia: 155 CLINTON AVI,56 Grand Street, maspeth. l. i. n. y.

Rorougk ef Brooklyn.
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Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rius ar kitoki 
vyriški aprėda- 
lai, užeiL----
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigŲ.

Dean

NAUJA MINTIS.
O
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galima gauti visur aptiekus©. 
Reikalauk tiktai tikrų *'Seve- 
ros" gyduolių, bet neimk ki- 
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

zem es 
žemė

co

— Sanbom 
keliaujančiu

f. 
* 
f 
P

THE 
esanti 

užlaikoma pie-

pedliorius už

ta
sti;
si, nuo kojų suputiino, 
. ir $1.(10.

M. J. Augulis, Lietuviškos Kolio- 
nijos Direktorius “Gausa”, Eagle

P

SENIAUSIA U2KIGOB
VIKI'A PAS

išlygos 
j naująją pa-

inijiĮiiniiiiĮiĮig^^

atsitikimuose, o taippat gydymo 
apsunkinto ir skausmingo šlapini- 

i ir rukštumo skilvyj. Kainos
Viršutine 

valstijos dali smarkiai 
Padidėję pragyvenimo kaš- 

industrialės 
moteris

dažniausia gema nuo ink
stą betvarkės. Del nuo- 
sa'ans gero yra reikalin
ga, kad į tokias slogas 
butu atkreipta didelė doina.

ktir'eą omam
•Allege HalUmorn

prar atlieta >
^rj>d»rn« taipgi ButeikJa /

? F Stropiene,^£tV.t

įAkušerka į

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Jonas MATHUS

Miestas Stejtas

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison & Clinton Sts., Chicago, III
Godotinasai:—Aš esu ųžinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimul ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, uniu laiku.
Vardas ir pavarde
Adresas

tik už pristatymą dokumen- et si 11c es veistų si.
tų apie pavogimą tų pinigų. tyčia vanduo sūrus, kad ga- 
Bet mūsų tautiečiai išdidus, ičtų silkės veistis.
tas žmogelis atsisakė nuo 
visko — nuo dokumentų ir 
pinigų, o tik per “Vien. Lie
tuvninkų” apverkė cicili- 
kus, kad jie jam duoda -20 
dolerių.
• Mažoji. Varguolė.

Nat ural iškos akt orkos.
Pati:—Tu vakar buvai te

atre, vėlai sugrįžai namo ir 
nepapasakojai, kaip tau vis- 

. kas patiko?
Vyras.

aktorkos buvo naturališkos 
nieko ant savęs neturėjo...

Drąsus keliauninkas.
Tūlas kejiauninkas. su

grįžęs iš Afrikos, pasakoja 
apie visokius nuotikius. A- 
part kitko sako:

—Mudu su savo tarnu 3 
mylias vijome apie 50 ara
bų.

— Ir kaip tas galėjo atsi
tikti, nejaugi arabai tokie 
baugštus?

—Mat, mudu pirma bėgo- 
me, o jie paskui mus ir taip 
prabėgome čielas tris my
lias.

Nieko negali padaryti.
Jis. — Aš tau sakiau,kad 

liežuvį laikyk už dantų, o 
tu dabar viską išplepėjai ir 
visas pasaulis žino.

Ji: — Na ir ką gi aš ga
liu padaryti, kad nei vieno 
priešakinio dančio neturiu 
ir todėl negaliu liežuvi už

Permainytas žemės pardavimo budas. Patarnavimas dėl ateivių. Ptt 
lioris gavo žemės gabalą, garbė —didelia, stipria kompanija einu į part 
nerystę su žmonėm.

Kryžiaus 
skaudėjimai

SKANUMAS.
Jei jautiesi netekęs 

silpnas, be noro valgyti, i 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severą’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Bahamas) 

Sustiprina jis visų organizmą ir 
prašalina vidurių sukietčjimą. 
Kaina 75c. — aptiekose.

jever^a s 
Kidney and Liver Remedy 

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
yra pasiūlyti tokiuose 
arba pūslės uždegimo.

geltligės

Ant žemės patemj kit ką daro Kocperacija San 
Parmos į Vilos pavietą Wisconsin.

dos reikalą, kad apsaugojus šeimyną 
pradžioje. Apdrauda Sanborn kont
raktuose išmokės likusią sumą ant 
žemės kontrakto. Jinai aprūpina už- 
dyką “deed’ą” ant nuosavybes be jo
kių tolesnių mokesčių ir taipogi gry
nų pinigų pirmiems šeimynos reika
lams. Tai yra tikra namų apdrau
da. j

Kiekvienas partneris geroje svei
katoje ir galintis pereiti per kūno 
kvotimą (examiną) Great Northern 
Life Insurance Kompanijos of Wau
sau, Wisconsin, gali turėti apdraudą 
įrašytą į savo kontraktą. Tas pa- 
liuosuoja jį ir jojo šeimyną nuo rū- 
pesties, sustiprina kreditą. Plates
nės žinios, kaslink apdraudos bus su
teiktos ant pareikalavimo, kuomet 
nurodoma aplikanto amžius ir svei
katos stovis.

1 BE NUOŠIMČIO.
Planas Numeris Vienas.

keturasdešimties akerių kaina neper- 
viršina $700, tai išmokėjimo išlygos 
yra ,$10 įmokėti ir $10 kas mėnuo 

,be nuošimčių, arba $100 įmokėti ir 
$100 kas metai be nuošimčių. Kur 

ant 
tai išmo- 

išlygos yra $15 įmokėti ir 
‘ ‘ Kur

ant 
jlistos perpiršija $1,000, tai išmokė- 

Vilas pavietas už- .'imo išlygos yra $20 įmokėti ir $20 
žemdirbystės atsto- ^as menuo be nuošimčių, arba $200 

................ ’...... "j-:im(>keti ir $200 kas metai be nuo- 
kad pagelbėjus uždyką pa-.*'mčių.
-------------------------- -k-_ ------ j‘ s(a_ j Planas Numeris Vienas yra skiria- 

pasirinkime, mas pirkėjams, kurie neturi užtekti
nai pinigų užsimokėti už savo žeme 
išsykio. Jiems patarima atvykti į 
Eagle River, pasirinkti sau žemę, su
grįžti namon ir mokėti savo mokes
čių, iki .jie turės užtektinai pinigų, 
kad nuvalius žemę ir padarius ūkę.

stebinan- vežimą į mokyklą, 
taksus ir asesmentus. 
rėkt oriai 
Sanborno 
reikaluose.

; išplėtota
į to lygiai kaip ir 
rūšių bulvių ir javų auginimas.

Į Apsaugojimas.
s kompanijai, ’ ninkas
patarnavimui, i'vumą

išmatuoti jojo 
Kalionijos Di- 

kasdieniniai dalyvauja 
ūkinikų gyvenime ir 
Gyvulių auginimas yra 

ant visuomeniško pama
ivai rių pelningtį

Sanbom ūki- 
yra raginamas imti daly- 

miesto ir pavieto reikaluo- 
Jam prigelbsti tapti piliečiu. 
rra apsaugojamas nuo visokių 

I apgavysčių, su kuriomis paprastai 
'atėjūnai į naują vietą susiduria^

Rinkos. — Eagle River apielinke 
■ turi parankamą tame, kad jinai 

lietingumas yra garsinga kaipo vasarnamių ap- 
bet ‘ne skitis. Dėlei šios priežasties, pieno 
prie pa- išdirbinių ir paukštienos reikalavi- 

sutvėrimo. nias Yra didelis, tas pat su šviežio- _. • 1 v — _ • • • r< — i i •

Kryžiau* skeusmao išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High- 

axe., Newton Upper Fulls, 
., praneša mums taip: “Ken- 

skausmus kryžiuje ir fto- 
■. bet skaitydamas jūsų ka
riu, ėmiau vartoti Severos 
olos nuo inkstų ir jaknų ir 
ii pasveikau“.

SEVEROS 
GYDUOLES

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakaro.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

W. R SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Progos yra naujos ir 
čios. Banga ateivystės Į 
Wisconsino 
auga, 
tai, :
varo vyrus ir 
laituos- žemę.

Neturintis 
leidžia vietą 
kuri suorganizuota
Kiekviena kolionizavimo kompani
ja, suprantanti savo naudingumą, 
turi pasistačiusi savo tikslu pra
šalinti kliūtis, urios kenkia apsi
gyvenančiųjų ūkininkų pasisekimui.

Žemė, klimata.4 ir 
yra svarbiais veiksniais,
vien tiktai jie prisideda 
sėkmingo kolionijos 
Rinkos, kreditas, kolionijos pra
monės, darbas, keliai, mokyklos ir 
visuomeniški parankumai turi būti 
’šlėtota, išpildžius reikalavimus, 
kapitalo, žemės ir prityrusių žmo
nių. Žemės pedlioriui nepa
vyko įvykdinti žmonių, gyvenančiu 
ant ūkės. Tai gali geriausiai atlikti 
stipri organizacija. Vieninteliu 
jojo rūpesčiu buvo įgyti pirkėjo pi
nigus ir apleisti jįjį, kad jisai 
jiegomis prasimuštų priekin, 
kiu būdu nepasisekimai ir 
mės naujame krašte, kaip 
Viršutinis Wisconsinas ištiko 
to. 
reikalai nebuvo pilnai 
nebuvo tinkamų jstaigii 
ūkininkui patarnauti.

KĄ SANBORN KOMPANIJA 
DARO?

Sanborn Kompanija 
(langiaus, negu viena tiktai žemę. , .
Jinai parduoda pagelba ir patarna- įconsino Gyvulių 
vima. Josios reikalu atlikimo bu-liovės, Wireon 
dus ‘ yra užgyrę autoritetai (žino-, Draugijos, Wisconsino Bulvių 
vai), kurie tyrinėja klausimą, kadjg’ntojų Draugovės, 
pasodinus bežemį ant akerių ~~
kalaujančin žmogaus.

Organizacija. — štabas iš penkių
Kolionijos direktorių yra paskir

tas tam. kad tarnauti apsigyvenan
tiems ūkininkams, šis štabas susira- 

įšinėja ir garsinasi šešiose jvairose 
įkalbose. štabas yra parinktas iš 
•vvrn. kurie wa specialistais pie
nininkystėje, bulvių auginime, drau- 
fyijingumo organizavime, sienojų į 
k;rt‘m/'-. žAmes matavime; žemė 

‘ už rišliose ir gyvulių auginime.
Žemės. -- Žemė, kuri yra siūlo

ma ansigvvAnd‘nimui, yra Kom-i 
Įpaniio- nuosavybė. šioji žemė yra' 

t‘'kni peržiūrėta ir išmatuo- 
gabalas žemes yra 
išsklypuotas ir ap-

mis daržovėmis ir vaisiais. Sėkli
nės bulvės ir valgomieji gyvuliai 
vietinių pirkėjų n lucrkami siunti- 

Įmui pas vietinius augintojus ir į 
■didžiausias centrales rinkas. Eagle 
River Creamery mokėti Elgin mies
to kainas už visą pristatytą Smeto
ną. Sanborn organizacija yra nau
dinga savo ūkininkams parduodant 
medžius. Sieksniai malkų, supjaus- 

,tyti medžiai , stulpai, skersiniai

$100 kas metai be nuošimčių, 
keturiasdešimties akerių kaina 
listos neperviršija $1,000, 
kejimo i“'

. . . . ___ ir $150 kas metai be nuošimčių,
savo trinta aržuolo žieve yra greitai par- keturiasdešimties akerių kaina To- • ■ • “■ - — ‘

nelai- j 
kad 

dėlei
kad apsigyvenančio ūkininko 

nebuvo pilnai suprasti ir 
tinkamų įstaigų naujam

esuprato.
—Tamsta spkai. k n d 

pirmos klesos kiaulė? ! Kaip 
tamsta d risti taip išsireikš- 
ti? V

— Nesupratai, apie pir
mos klesos kiaulę aš nieko'akurai 
nesakiau ir visiškai tamsta 
bereikalo ant manęs užsi-l 
puolipuoli. Aš tik pasakiau, 
kad tamsta esi paprasta 
kiaulė.

Susitaikė.
—Tamsta įžeidei mano 

garbę ir aš reikalauju, kad 
tuos žodžius atsiimtum at
gal, o jeigu neatsiimsi, tuo
met gali būt blogai.

• —Aš savo amžy dar nesu 
nieko atgal atsiėmęs, todėl 
ir dabar nemanau tavo rei
kalavimą išpildyti.

—Jeigu tip, tai paskolink 
man iki rytojaus dešimtį 
dolerių.

Kiekvienas 
žinovų-expertų 
rašytas.

| I’ienininkvstės
DAIRY DOLLAR FARM.
Eagle Riveryj, yra 
nininku gyvuliu auginimui apsigyve
nantiems ūkininkams ir taingi pa
rodymo tikslams. Pieningi gyvu
liai yra suteikiami Sanborn apsigy
venantiems ūkininkams ant lengvų 
išmokėjimu.

Pardavinėjimo Rudai.
Kompanija neužlaiko 
nardavėių. Jinai per laiškus kvie- 

; čia i Eagle River tuos, kurie ma
ino ansigyventi ant ūkės. Tokiu bū-

Pagelbėjo.
Daktaras klausia ligo-

-- Na> kaip tamstos ner
vai, ar jau geriau dabar

Nuo
Nuo
Nuo

Tai. SBfc Gre*Rp«tat

GERIAUSIA*
IR

duodama.
Patarimai. — 

laiko pavietavą 
va iš Wisconsino Žemdirbystės Ko- 
legijos, 1 
vieto gyventojams ūkės namų sta
tyme, tinkamos sėklos i 

į ir prisilaikyme žemdirbystės būdų, 
i kurie pasirodė pasekmingais . Vilas 
[paviete. Sanborn Kompanija taipogi 

parduoda išverčia į kitas kalbas savo ūkinin
kams pranešimus ir patarimus Wis- 

“į auguntojų Drau- 
Wisconsino Sodininkystes 

‘ i Au- 
, Wisconsino Pie- 

rei- [nininku Draugovės Wisconsino žem- 
[dirbystės Kolegijos, Vilas Pavieto 
į Žemdirbystės Draugijos.
j Darbas. —■ Sanborn Kompanija 
pati suteikia darbo daugeliui apsi
gyvenančių ūkininkų josios ūkinin- 
kystčs darbuose, žemės valyme, me
džių kirtime ir ūkęs namų statyme. 
Jinai taipog? užlaiko darbo sujieš- 
kojimo agentūrą apsigyvenančiųjų 
;ūkininkų ir jūjų šeimynų naudai,ku- 

s > rie šie nori gauti darbo vasarna
miuose, medžio pjovyklose ir vie
šuose darbuose.

: Kreditas. - 
i kurie parodė 
Sanborn kompanija gali 
savo patarnavimą, kuomet norime 
gauti paskolą gyvulių pirkimui, pa
gerinimų darymui i 
mui už nedidelį nuošimtį už skolą. .

Sanbom žemės užrašai yra visi popiera tarpe, 
pilnai gvarantuoti. Kiekvienas kon
traktas ir “warranty deed’as” yra 
paremtas didelio kapitalo ir geros 
reputacijos atsakomybe. Dalykų 
tvarkymas yra rankose vietinių gy
ventojų Eagle Rivericčių, kurie pri
jaučiu ūkinikų ir jojo reikalams.

Per devynis metus Sanborn Kom
panija plėtojo Žemdirbystes pramo
ne Vilas naviete. Jinai buvo' arti 
prie ūkininko. Jinai mate daugeli 
žmonių tampant gerais ir pasekmin- 

‘ ; ūkininkais ir žino, kodėl kelia- 
tui nepasiseko. Laipsniškai jinai iš- 

oreranizaci.ią ir pardavimo
du sutauninama daug išlaidų, kurios Ka.is 
yra surištos su užlaikvmu parda- . 
veju ant, komisijos ir kuriom daž- i . .. .
nai nagimdo įvairiu blogumų. I P1cnn; Praimti visas kliūtis, kurios 
Pardavėjai gyvena Eagle Rivery- j^'ėjo geniai kehą ankstyviems ap- 
je. y Jie yra susipažinę su išlygo- 
mis ir aplinkybėmis, kurias iie at- 

istovauia. Užganėdintas pirkėjas yra 
’geriausiu apgarsinimu 
Komnaniiai.

Kontraktai. — Jie yra ant
riaušių išlvgii, kokios kuomet nors ( 
buvo pasiūlytos. Jie suteikia progą 

' kiekvienam žmogui turėti gabala 
žemės už dabartines žemas kainas 
ir mokėti taip, kaip jisai geriausiai 
išgali.

Kolionijos Organizavimo Tarny
ba. — Apsigyvenantiems yra pade
dama įsigyti parankius kelius, per-

si g v ventoj am s.
Apsigyvenantis ūkininkas šiandien 

turi parankumą irprogą, kurių neži- 
Sanborn no*a keliatas metų atgalios.

| Sanborno pasisekimas priklauso 
nuo pas i gyvenančių ūkininku pasi
sekimo. šie faktai aiškiai parodo 
devynių metų patyrimą.

štai paskutinis žodis kaslink ap-

SU NUOŠIMČIU.
Planas Numeris Du.—Sulyg šio pla

no pirkėjas gali įmokėti bent vieną 
ketvirtdali grynais pinigais, o liku
sią dalį lygiais metiniais mokesčiais 
su 5-tu nuošimčiu per ilgą laiką.

Šis planas yra ' tuojaus apsigyve
nantiems, ir jie privalėtų turėti bent 
$600 pinigais arba gyvuliais. Tokiu 
būdu jie gali pajiegti iš įmokėti. Jie 
gali užmokėti dalį už žeme ir tu
rėti užtektinai pinigų namo ir tvar
to pasistatymui.

SU NUOŠIMČIU
Planas Numeris Trįs.—Už įmokė-į į 

jimą grynais pinigais $250 męs su- i S 
Vertiems žmonėms, teiksime kontraktą ant žemes ir ne- ■ p 

savo verte ir būda, reikės per tris metus (langiaus nie- L 
pasiidvli , ko mokėti, išskiriant taksus ir nuo- | 

šimtj. Likusi suma bus išmokėtina E 
.keturiais lygiais metiniais mokes- 9 

ir triobų sfaty- č'ais. Męs pastatysime namą 16x20, 3 
y.-.-x- ...y [vieno augšto, dubeltavas grindis su |

‘ , su keturiais langais B
ir vienomis durimis; namas pasta- i 
tytas iš gero medžio išlauko su rub- B 
beroidu ir lubos iš shiplapo. Męs j 
duosime vieną karvę, dvi kiaules, I 
dvvl’ką vištų ir nuvalysime du ake- 6 
riu žemės, šiskontraktas yra su nuo- Į 
šilučių mokėjimu. Žemės kaina su- | 
lyg šio plano bus už ka 
dešimties akerių sekančiai 

$600 keturiasdešimts 
gyvuliais, $1,000.

$700 ketųriasdešimts 
gyvuliais, $1,100.

$800 ketųriasdešimts 
gyvuliais, $1,200.
$9000 ketųriasdešimts su 
vuliais, $1300.

$.1,000 ketųriasdešimts 
gyvuliais, $1400.

$1,100 ketųriasdešimts 
gyvuliais, $1,500.

$1,2000 ketųriasdešimts su 
gyvuliais, $1,600.

olai pcioivuviiiAmun ncxniinrv <t|r į iujub 1 /ii iui iu» 
sigyvent.ojo apsaugojimo — gyvybės River Wisconsin, 
apdraudimas—šeimyna yra apsaugo-1 Brangus Drauge! Nenumeskit šitos 
ta, jeigu šeimynos galva pasimirtų. knygelės, pakol neperskaitysit visą, 
šisai apdraudos dalykas būti jdėtas ba tai reiškia svarbumą dėl jūsų gy- 
j bile kontraktą. Apsigyventojai y- venimo. Apmislykit, o apmisliję vei- 
ra raginami atkreipti atydą i apdrau-

c»

S 
1 p

j

VISIŠKAI UZ

Kožnas vyras turi pareikalauti unm 
laiku vienu iš tu Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivcsti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes inedikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Fka »*ii talite 
Klausi* alaw>i, Įotikiaa d«<tb , 
cJb ir tkanaug vyrus. Pa- 
tamnviwsg pulkiangiut, s* į

61 8. 2nd Si
BROOKLYN

Kelias į Sveikatą, 
Stipruma ir Energij«?.

DIDZtAtiMae
ŠVARIAUSIAM HAlJt 
NA8 VISAM 80. 

BOSTONK
ir nikandilad.
prleienkue. A t*.l!xnkykite,

m&l 
ifiat

JONAS MATHUS 
(Lt qtuvt« Bavlrdukaa) 

§42—344 W. Broadway 
So. Boston. Masx 

(DuilnaU žingsnių au« IJetavių 
Labdarvctis DraagijM aajt&e).

Ar Esi Kankinamas
Sifilisu nrba Užnuodijinnj Kraujo, 

Triperių, Pulavlmų, Nusilpnėjimą Gy
vybės, Užkrečiamais lagais, Lytiškai* 
šlapinamais Organais, Dusuliu, Negruo- 
niulavimu Viduriu, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? ’

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

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta. knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien



save

PHONB W’MSBURUH 5415

DYKAI

dol. *a

Specialistas vyrų, moterų, vaikų

$1.06 
1.00 
1.00 
50c.

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston,

visokių ligų, Uu 
lėtos

Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

Adr**«*kit*i
GREATER NKW YORK PHONOGRAPH,

Ml® Grand Str., New York. N. Y. Dept. L.

50 c,, ir $1.00.
li;i pieno gyduoles nuo 

los via dar nepami« 
galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Centro

Pa.

Pa,

kp, J W.

ILL.

P. Krakaitis. wSo. Mancheter, Conn.
m.n
m.
Ill.

Ill.
Ill.

P 
51

ir J. naitis, A. Zokaitis, Ip. Man-

H*k

Pinigai -pasiųsta L. S. P.'Maršalka P Urbienė
iždininkui L.

Viso labo
U

Wis.

siųskite

Mass

Park, III
Box 675

12
13

APLA.
BOS

Pa. 
sta. 
Pa.

1220i — 7th 
Finansų sekretorius

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTHRŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Plmlnlnkas K Jankawskaa,
P. O. Box 74®, Malraaa Park, Ill 

Pagalbininkas D. Rlnsia,

Knygių* Prana* Tununma, 
8570 E. 72 St.

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekyj eno menesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

DR, BUKKIS,

Medikališkas Institutas 
yra atidarytas 
šokiomis die
nomis ir ne
dėldieniais nuo 
9 vai. ryte iki 
8 vai. vakare.

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai.

Europos gydytojas, duodu 
padarytai gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

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

gaus knygų už 50 c.

AUKOS RUSIJOS REVO- Pekoraitis, Jonas Vaškis, B.
LIUCIJOS PARĖMIMUI Audickas, J Naura, J. Ei- 

butis — po $1.00; M. J. Ma- 
sys, A Balsis, P. Banaitis, 
Šimkevičius — po $2.00; 
J. Ziubertaš — $1.50; K. 
Masys, F. Budris, P. Gyvis, 

T . , q J. Masionis, V. Visalga, J. 
“N * ”°" Maskevičius, J. Petrauskas, 

auJie" Leonard, A. Tamašauskas,
J. B., M. Savieža, Balsienė, 
O Varblienė, Gudaittienė, 
M. Astrauskas, A. Kudirka,
A. Siūba, V Bičkauskas, W. 
Kors, A Kors, J. Jurgaitis,
B. Benista, K. Kiršėnas, P. 
Jočionis, S. Bačiunas — po 
50c.; A. Danaitis, P. Meš
kauskas, A. Angliški, X. M. 
Klimavičienj, A. Abraičiutė, 
T. Masienė — po 25c.; A. 
Gyviene — 20 c.; X. — 10 
c.; viso su smulkiomis su
rinkta $60.05. Varde L. S. 
S 116 kuopos visiems au
kautojams tariu širdingą a- 
čiu.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

DR-JOS CENTRO VALDY 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas.

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J. 
2135 Sarah Sir. S S, 
lentro Iždininkas K.

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
l’urtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh,
J I Alexis P O Box 344 Diamond 

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1331 Penn Ave.

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

Pittsburgh, Pa 
J. A. Kukas 
Pittsburgh', Pa.
B. Miskevičią, x 
Pittsburgh, Pa' 

Varašis,

Brooklyn, N. Y. — 1 d.ba- 
landžio L. S S. 19 kuopos 
prakalbose surinkta $36.36.

Kearney, N. J. — Per S. 
Blais gauta $7.85.

Rockford, Ill. - 
cialistų auka per 
nas” $7.00.

Binghamton, N. Y. —Ko
vo 25 ęl. šv. Juozapo drau
gystės susirinkime pakėlus 
klausimą Rusijos revoliuci
jos link, tapo atrasta reika
lingu ją pinigiškai paremti. 
Draugystė šv. Juozapo iš 
savo iždo paaukavo 10 dol. 
ir išrinko J. M Buchinsky ir 
J. K. Žvirblį parinkti aukų. 
Aukavo sekančiai: Draugy
stė šv. Juozapo $10.00; po 1 
dol.: J. K. Žvirblis, B. Ka
minsky, A.I.-. Brazdžionis,St. 
Chamo, J. Žukauskas, M. 
Norbontas ir R. Kurapka; 
po 50c.: P. Linkauskas F. 
Sloveckis, Ig. Žvirblis, F.Pa
lionis ir A. Seaburg; J. M.
Buchinsky po 25 c.; po 5c. J.'l d. balandžio buvo bertai- 
Debesiunas, J. Mikelionis, minis susirirfkimas S. L A. 
J. Mikelionis, P. Norbontas, 207 kuopos. Apart kitko už- 
A. Semaško, A. Palionis, Z/minta paaukuoti Rusijos 
Šūkis, J. M. Kaminsky, M (revoliucijos parėmimui. Au- 
M. Murauskas, Ig. Vareika, kavo sekančios ypatos: R. 
A. Knizike’vičius, A. Laurin- Zokaitienė ir J. Lukštas — 
čikas, M. Urbas, E Palio-Įpo $1.00; V Degutis, A.Tva- 
nienė, A. Judikevičius, St.(ronaitis, Ig. Višinskis, J. 
Maslauskas, J. Strikol ir J. (J. Blatnis. Z. Žilinskiūtė, 
Morkūnas, A. Charus 16c.; J. Januškevičia, K. Augusti- 
po 15c.: P. Neuronis ir J. naitis, A. Zokaitis, Ip. Man- 
Klevečka; po 10c.: M. Va- kelevičia, J. Krauzaitis, A. 
reika, M. Bubąs, S. Moro- Birsta ir S. Galvosas — po 
zas, A. Mainionis. F. Roma- 50c.; M. Januškevičienė, O. 
nauskas ir B. Chamo. Iš Užupienė, J Užupis, J. Šla- 
viso 25 dol. Visiems au- ’pikas, . Marcinkevičia, K. 
kautojams tariame širdingą 
ačiū.
' Aukų rinkėjai:

J. M. Buchinsky, 
J. K. Zverblis.

Zikus, K Degutis, J. Tvaro- 
naitis, J. Birstienė ir M. 
Mankelevičia — po 25c. Sy
kiu aukų $10.50. 207 kuo
pos S. L. A. nariams ir vi
siems aukautojams už au
kas varde Rusijos revoliu
cijos, ištariame širdingiau
sia ačiū.

New Kensington, Pa., — 
Nuo L. S. S. 151 kuopos $75.'

Chicago, Ill. — Šeimyniš-i■ . R ..
kame vakare L M. P. S. 9 legVVU03a KUS1J 
kp. ir LDLD 19 kuopos 
$27.25. |

Binghamton, N. Y. — L. i
S. S. 33 kp. susirinkime su-L, , . _
rinkta $18.70. .Atstovybes

Bayonne. N. J. - M. Bo- P™^kai. 
čis $1.00; J. Rutkauskas, S. 
Milvidas, S Kalanta, A. Tri- 
mirka — po 50c.; A. bukai
tis, K. Gavelis, A. Makute- 
nas, J. Butėnas, A. Barta- 
šauskas, J. Skiporinas T. 
Trimirka, M. Ponelis, J. 
Pauža, V. Alužas, K. šešta- 
kauskiutė, J. Jodžikinas, B. 
Kurnąs — po 25 c. Viso 
pasiųsta Rusijos rev. parė
mimui $7.47.

Baltimore, Md. — Per J.
Stanis gauta $22.21.

Nashua, N. H. — Pas Bi- 
žus krikštynose aukojo šios 
ypatos: P. Gardziulis, M. 
Bižienė, J. Akstinas, S.Kru- 
konis, M Krukonienė, J. 
Bieliauskas ir K. Bieliaus
kienė — po 50c; P. Gaidis( 
J. Balevičius ir M. Akstinas 
—po 25c.; viso $5.25.

Visiems aukautojams ta
riu širdingą apiu.

J Akstinas.

os revo
liucija. Tegyvuoja demo
kratiška Rusijos respubli-

Januškevičia. 
gauta $313.74.

r-rwi«a«Hs raeuniaaa* *»
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1180 

Melrose Para, Iii 
Fin. rail. W Strumilla,

1814 So 50th Ave. Cicero,. Iii 
Iždininkas F. Lapinski, 

P. O. Box 11U9, Melrose 
Iždo globėjai: W. Janėnas, 
K. Samalionis. Box 613, 

Melrose 
Maršalkai A. Plėštis, P.

Park, I1U 
O. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

TREJOS DEVYNERIOS

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, Pa 

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

k'V Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

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

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

kp. John Shopis, 713 McKean ave. 
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.

LAISVĖS SUN U DRAUGYSTĖ, 
MALANOV CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str, 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

St., J. Bankus, 1121 E. Mahanoy 
avė., W. Simniškis 1227 E. 
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.

A ETŲ VIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

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

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

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

676 Church st Easton, Pa.
Kasįerius F Vituris

3114 Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
A Meškauskas, 1222 Pine st. Easton. 
Maršalka J. Garais, 

634 Ferry Str. Easton, Pa.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITb 
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas

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

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

934 Ferry st, New York, City.
Draugiškai A Petricka,' 

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEiv 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN; 
Pirmininkas A. F. Sabeckia, 

802 — 8st St, 
Vice pirmininkas K. Dimša, 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybėi svetainėj, 801—8th 
St., A Sheridan Rd, Waukegaa, Ilk

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory avė.,

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

“ V Kvedarą  vičius, 
1543 Oregon avė. , 

Dainą repeticijos ataibuna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. Clair avi 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka» 
trečią pėtnyČią " kiekvieno menesi* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab įve 
tainės. 6131 St. Clair avė. Knygyną, 
randasi N euros krautuvėje, 2047 Na 
rail ton avė. Knygos išduodamos Iri* 
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:1® v

Mexico, Me. — J Venc
kus $1.00.

Southbury, Conn. — Per 
J. Pakusaitį $10.

Detroit, Mich..— Aukos 
surinktos LSS 116 kuopos 
parengtame teatrališkame 
vakare. Aukojo šios ypatus: 
J. Bataitis, A. Čiuberkienė, 
J. Kašinskas, J. Šaltinskas, 
J. Janionis, K. Varnas, Bu
kauskas, P. Dopkus, Ziau- 
nioras, J. Juškevičius, A. 
Antanaitis, P Jankauskas,
J. Putilis, B. Radzevičius,
K. Tamošiūnas, J Juodaitis, 
J. Bružas, S. Smitas, J. P. • 
Deveikis, A. Vaičiūnas, P. I

>AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų {domių dalykų.
IKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. «

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė {vairiausių (ai
ny. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
i'uokingos, kalinių, tautiškos, kariš- 

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

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main fltr. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
: Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln avė.
Kasos globėjai: 
St Vazenas 1529 —10th Str.

; P Kutra, P O. Box 80.
I Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall it. 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nodėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 101® 8e. 
Main St., 2 vai. po pietų.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis,
1021 La Salle st. Racine,

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela 
1029J Lockwood ava. 

Turtų eekret. S Gelumbauska*, 
920 Jackson Str.

Iždininką* J. J. Juozapavičla, 
Herrick Ave. 
A. Pukteris, 
Park View, 
Kavaliauskai/ 

savo susirinkimui

921
Ižde Globėjai:

444 
” M.

LBD. laiko 
trečią nedėldienj kiekvieno mėnesi*, 
Winter Hali, 412 6th St. Racine, Wis.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Conrt it.
Pirmininko pagelbininkas S. Latlnsi, 

211 First Str.
Nutarimų raštininką* S. M*rH*, 

255 Bond Btr.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapaitis, 

234 Clark Plac*
Ižd* globėjai: E. Makutlenai, 

149 Clark Plac*, 
” 8. Morkiukia

109 So. Park Str
Marialka B, Budrus, 240 0*c*ad si. 

Viii Elizabeth, N. J.

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

Kas užsirašys '“Naujienas” ant 
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 pažymčkit, 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 pažjstamui Knygas duosiu 
tik “Laisvės”- laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:4 Pocius,
2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

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

•j. Moline, III. 
Prot. sekretorius S Rusteika, 

avė. Moline, III.
W Vapsevich.

436 — 4th avė, Moline, III. 
Iždininkas K Juška 325 —4th av*.

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. Brooklye, N Y 

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

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

lidnlnkei Kazimierai Mmkns,

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, 

iJ215 South 50th Court, 
inansų rašt. V Shileikas, 

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

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

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

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti- 

uj mdėldlenj kiekvieno mėnesio J 
N*ff* svetainėj, 1500 So. 49th avė. 
Cicere. Dl, t vai. p* pietą

DR. LA. LEVITT
■URGKQN DANTISTAS

Skaustą dantų sutabdav 
aatsyk. Ištraukia be jekle 
skausme. Paklauskite, ku 
pas man* dantie tais*.

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

LIETUVIŠKA APTIEKA

Žemiau paminėtas gyduoles galim* 
apturėti per pačią: 
nuo reumatizmo .... 
•Lraujo Valytojas .... 
/idurių Valytojas ...
’ :.d i’ių R .• y. u 1 i a t o riu 3
rojanka 25 c

įDR. I. COHN |

m

TREJANKA
d

<D 
bO

bO 
C
d

<D

DA UNO ROS trejanktt yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų. .

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

DAUNOROS trej inką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. £įSia7XrkX) (Z

Vincas O? Dainora

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądčlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių goduolių, visokių ša* 
knų, žoLų ir 1.1. c

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 2Sc. 
Dus jums prisiųsta.

-w , >. 229 B E O FORD-įAvEr.^7^ 
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LIETUVIŠKA APTIEKA
Aiuemi pranešame, kad gavom* daugybę daiktų, reikalingą kia* 

/ i»tonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiikų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mu* randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gera* nuo kosulio vaikam* ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimenta* dėl reumatizme. Bee
ita 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksa* 25 ir 5®*. 

/UVIES TAUKAI, reikalingi dėl {vairių ligų žiemos laike. 5) JVAJ- 
Į ŲS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC*AS. f) 
'iVEPIANčIŲ MUILŲ, {vairiausio pauderio, odekolono*, perfumo* b 
riaoklų CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl vi
durių. Bonk# 50c. Krasjo Valytoja* — bonks $1.00. Mūsų aptiek*- 

I te kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atšilai* 
kvtl. Visas penduntmo lėšas apmokami męs. Siunčiant laišku. 

| galima siųsti pinigai* arba įtampomi*.
. L SHAPIRO, Uetwriika® Aptiekorim
t)9 So- 2nd Street, kampa® Union Are

Skyrius: 745 Driggi Av*., kampaa 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Nusipirk geru? ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvu 

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

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST^ 

BROOKLYN, N. Y

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

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

LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, plciskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas darę Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukam 
vaistų už “Dertnafugą” nėral ( 

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus i' 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukaisI N» 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dar dailesnius 

Reikalaujant prisiusime Tau pact; 
suvis dykai išbandymui “sampilą’1 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntim* 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dcr 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.k 

Dept. 7 t

P. O. Box 37, Philadelphia, P*

DORINTIEMS PASINAUDOT PROuA.
Geriausias grafafonas su dabartinė mi« lietuvisktfieiė dainomis, tah*| 0, 

giai, kurie kreipsis pas mus.
DUODAME 

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonai tik 20 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolirlą.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, Hk»- 
•iuos užmokėsite prie atsiėmimą. <m* 
fafonas su didele triuba, pauk Malą 
kraštais, mechanizmai grafafąna 
riausios konstrukcijos, kurį g Urna 
užsukti laike grajinimo. Tinka m> 
kordai įvairaus didžio. F Įsą IMaa 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir ai*> 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta aaa 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir toto 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų initnuaektą aa*

pila*,Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligaa 
širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir {vairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nore ligą, tuojau klauskite mane 
kurią suteikiu dykai, tada galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga Ir nepaisant klek 
turėjot daktarų, nes mano 82 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

AS GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos Ir {rengimas mane 
ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išekzaminnotf 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl ’tokos vie
tos.

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

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

Ofiso valandos: Kasdien nn# 1® iki 12; nuo 1— t vai. vakaro; 
Šventadieniais i nuo lt 1 Ival po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai
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Berry St., tarpe So. 2 ir 3 gatvių, Brooklyn, N.Ya

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu
zikų ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku- 

gali išmokti notas be mokytojo,

ant
dainavimo $1.60 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir draugams. ‘Adresuokit 
G. A. Baronas, P O Box, G D 
McKees Rocks, Pa. Į

9# ■ XX:

8 
W

8va
kokio tik nori instrumento, arba

W Stato scenon geriausio pasaubnio n sėjo ŠILERĮ O 5 veiksmų, 9 atidengiu v t’agidiją "fyrt 

‘VEIDMAINYSTE IR MEILE’

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

1 šaukti šiuo adresu:
Lucija Rinkevičiūtė (Adomo duktė) 

315 Walnut St., Nemawrk, N. J, 
33—34

I

i
 THE MAGIC SHOP. I
Pirmas Amerikoj lietuvvs uždėjo magijos Į 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Jei j 
nori gauti štukų katalogą, pasiųsk štampą |

ir tuoj gausi. Adresuokite taip: <
THE MAGIC SHOP,P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. I

Į Konferencija įgalioja Vie
_ “Aido” Koncertas davė L.S. šų Reikalų Komitetą, kad

S. namui $100. į jis tvarkytų ir rištų nesu-
22 d. balandžio, New Pla- sipratimus tarpe draugijų.

za Hali buvo “Aido” choro 
koncertas L. S. S. 
naudai. Programo išpildy
me dalyvavo šie 
“Aido’ mišrus ir 
“Sietyno”, latvių ir Vaikų 
Draugijėlės. Kaip visi “Ai- St., bus prakalbos.. Ka 
do” rengiami koncertai,taip L. Pruseika. Pradžia ' 
ir šis buvo gana gražus, y-i vai. vakare. Visi vietos 
pač smagų įspūdį suteikė apielinkės lietuviai malonė- £ 
Vaikų ir “Aido” chorai.

chorai: 
moterų

pa prakalbą atsisveikinda
mas.

Po koncertui buvo renka
ma aukos L. S. S. namui.Su
rinkta $54, taigi mano-

Passaic, N. J. lietuvių 
atydai.

27 d. balandžio, J. Paly-,K 
auskio svetainėj, 162 First gg

kite atsilankyti.
Rengėjai.

Pranešimas.
Draugiška vakarienė.

Nedėlioj, 29 d. balandžio, 
bus draugiška vakarienė L. 

ma, kad apie 50 dol. liko pel-\s. S. 19 kuopos, Sokolų sa
lio, ir tokiu būdu L. S. S. na-pėj, 190 Grand St. Pradžia 
mui teks pilnai 100 dolerių. 3 vai. po pietų. įžanga ypa- 

“Aido” choras jau seniai tai $1.00.
pasižymėjo dailės srytyj, 
keldamas ir tobulindamas 
dainą. Dabar jis parodė, 
kad ir darbininku reikalai 
jam apeina.

Vaikų Draugijėlė rengia &g 
;koncertą ant 26 Gegužio ir 
išv. Kazimiero Dr-stė ant 19

Jis dirba gra- Liepos rengia pikniką. Mel- og 
žų, darbininkams naudingą džiame kitų draugijų ant tų 
darbą. Už tai vertėtu vi 
sai Brooklyno pažangiajai i 
jaunuomenei prisidėti prie 
“Aido” ir bendrai darbuotis.

Tegyvuoja “Aidas” ir jo iš South Brooklyno bus pui-
• senelis mokytojas Eremi- kus balius Subatoje, 28 ba

rtas. B. jlandžio, Palace Hall, 708 —
--- i 3rd Ave., So. Brooklyne 

Paralyžiaus epidemija vėl L (tarpe 22 ir 23 gatvių). Pra- 
prasideda.- fdžia 8 vai. vakare. Įžanga

New Yorko gyventojai 25 c. ypatai. Visiems žino- 
da nepamiršo baisaus perei- ma, kad gimnastikiečiai mo
tų metų paralyžiaus, kuris 
daugybę kūdikių išvarė iš

per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekvienam; gal but turite koki 
w A ■£**> W Ift/l A $ fi Išradimą dfl užpatentavimo, gal norite ”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti,R H /h ’i E /Vi & 1 1<a‘p užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu-1 a. J ('i I O Iv J&ZKk 1 « viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offi L 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

Ji 403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

>

E (Q^C^^'Q
I? 
gp:

, dienų nieko nerengti.
J. Steponaitis. •

Dabar ir vėl sveikatos 
skyrius užregistravo 3 kū
dikius sergančius paraly
žium.

Kad nedaleidus vėl išsi- __
plėtoti, sveikatos skyrius ir tęs. 
gydytojai pataria New Yor- 
ko ir Brooklyno gyvento
jams košvariausia užsilai
kyti. Patys gyventojai tu
ri valyti ir reikalaut, kad 
‘lobėse” ir apie na
mus būtu kuošvariausia 
Taigi kambariai turi būt už 
laikomi švariai, kiekvieną 
diena reikia išlaistvti kokiu 
nors “antiseptišku” skysti
mu, kaip tai:creolin, cresol, 
phenol ir kitais, kuriuos ga
lima gauti aptiekose. Vai
kams nereikia duoti jokių’ 
žalių daiktų, vandenį nau
doti virintą. Reikia rūpin
tis, kad kūdikių drabužiai 
būtų visuomet švarus, ne
leisti kūdikių žaisti ant gat
vių, kur yra dulkių ir abel-i 
nai kur nešvaru.

Rūpintis užsilaikyti kuo
švariausia. Valykite kamba
rius, namus ir aplink namus

Apsisaugokite, kol dar 
nevėlu.

.Nelaimingas atsitikimas.
25 d. balandžio, apie 6 v. 

vakare, ant Grand St.,, tar
pe Marcy ir Havemeyer gat 
vių, J. Verbylos vežimas su
važinėjo kūdikį, kokių 3 ar 
4 metų amžiaus. Nežinia ar 
kūdikis pasveiks ar mirs, 
nes pirmasis automobiliaus 
ratas pervažiavo ir iš po 
paskutinio išlupo.

Iš Draugijų Konferencijos.
22 d. balandžio įvyko 

Draugijų Sąjungos konfe
rencija. Šioj konferencijoj 
Draugysčių Sąjunga pripa
žino reikalingu remti Rusi
jos revoliuciją. Taipgi pri
pažino, kad prisidėti prie 
rinkimo aukų Rusijos re
voliucijai sykiu su įkurtu 
Komitetu kairiųjų organi
zacijų. Tas darbas pavest
Viešų Reikalų Komitetui,

Lietuvių kalbon verte
Svarbiausią Ferdinando rolę lošia A. Vitkauskas.

SEREDOJE, 2 GEGUŽIO-MAY, 1917. V.AK'
McCADDIN MEMORIAL HALL

ka parengt puikius balius, 
todėl kviečiame atsilankyti 
kuodaugiausia.

L. G. Kliubas.

Reikalingas jaunas vaiki
nas iš geros šeimynos, no
rintis mokintis aptiekorys-

MEDOFF’S PHARMACY 
500 Grand St., kampas

Union Avenue

P f Tas pats veikalas bus loštas Waterbury, Conn. Police teatre,
1 <!SclE£^čla 6 d. Gegužės. Pradžia 1:30 v. po pietų. Taippat bus lošiama 

tas pats veikalas ir Bridgeporte, Conn Lenkų Sokolų Svetai
nėje, 6 Gegužės-May, (š.rm). Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

So. Brooklyno Lietuvių Visuomeniškos Prakalbos Apvaikščiojimo 
Šventės

nešioja
MANHATTAN HATS
žino, kad jos yra geriau

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

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

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

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

Mokslo Nereikia J ieškot
7>t’'1ckad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką •> 

kalbos gramatiką savo namuose huosame laike. Visi išmcfcc^.T
„ Nurodymai ir knyjįa DYKAI Jdėk stempą. Adresas

lorespoBdenciiiip Mokvku i3?7 N.RobevSt,
JOSEPH LIPMAN, M. D.

. Specialistas aaoterą ligą 
514 E. 60th St., New York, N. 1 

OFISO VALANDOS!
Ik! IS vai ryte; nue 1 iki 1 vai. f 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs lit 

rlanae ir pasakome visas ligas ir p* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems U 
gontams parūpiu am s vietą, kel gydą 
si. Reikalui esant kreipkitės 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką r* 
dą. Patarnavimas visai pigas. Neei 
m i r iki ta mane antraše.

DR. J. LIPMAN
Ui R. 6tth St., NEW YORK, N. > 

Kalbama lieteviikai.

K. Hensas'

šių prakalbų surengimo dalyvauja So. Brooklyno Gimnastikos Kliubas, D. L.

Teisybe apie plaukus
£4a

CAFB IR POOL ROOM 
įtekamai laiką praleist

Tai yra geriausia v1*t*
K. HENS AS

69 Gold Su, 
BROOKLYN. N. * 

Talcphone: Main 7621.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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

Kreipkitės prie manęs, • aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lielavio Apliek* ir Savintnkaa

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

«*

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
jos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites
Pristatom į namus ir 

mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

ir I). L. K. Buivido Dr-stė. Prakalbos įvyks' 30 Balandžio April, 1917, Shedlow ir 
Latuko salėj, 736—3rd Avė., kampas 24-tos gat., So. Brooklyno. Pradžia 7:30 vai 
vakare. Kalbės L. Prūseika ir J. Šaltys. Dalyvaus ‘Aido” choras po vadovyste

L Eremino ir Lietuvių Muzikantų Unijos Benas (kai]) matote ant paveikslo).

VISIEMS
ŽINOTINA

Moteriškų Drapanų

Kostu mieriš- 
kasKriaučius

l)r. Richterio
PAIN 

EXPELLEIL 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

F. A D. 
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

N. Y.

Nusipirk
TAI BUSI. GRAŽUS! Ją išdirb* 

Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
štepk veidą mosčia per kelis vaka

rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veidą. 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigus 
galit siųst ir stampomis (7)

J. RIMKUS,*
P. O. Box 36. Holbrook. Maa*.

33—36

Naujausi Columbia 
Rekordai

k Persikaustė naujon vieton. Siuvam
— -------------------------------------------- ant orderio, taipgi užlaikome ir gata-

. . . . , va drapanų. Per pirmą sezoną, kai-BrOOklyflO- Lietuviams. nos |)US iabaį sumažintos, kaipo nau- 
Pirmas Brooklyno Lietuviškas joj vietoj. Nuo seniai žinonams lie- 

v w. « • tuviams kriaučiusK nn fra IriririiiQ p s- shertvitis (sherry) tl aiYLUl 1L4O.431 Lorimer st, Brooklyn, N.Y, 
K. J. Vasiliauskas, savininkas Kampas Ten Eyck St.
Tepliorius, dekoratorius ir popie-

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

46 Powers Street,
idencija:

431 Rodney Street,
BROOKLYN^ N.

štai
3188. Ant kalno karklai siubav*.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
Ant marių krantelio. 

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
Linksmo kraujo (Polka) _
Rožės šaka, be žiedų (Polka) 

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

Reikalaukit augščiau paminėtų ra- 
kodų pas

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

' Telephone14659 Groenpoint

naujausios dainelės

augti plaukai. Mes jumss prisiusime 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii, 
syku su augščiau minėta iliuostruota 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ii* siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, 
545, Union, N. Y.

KUPONAS 
Union Labaratory,

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

dengi išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčiu $1.00 už kurį meldžiu 
prisiųst Calvacura Nr. 1 Ir augščiau 
minėtą knygutę. (Iškirpta įdėk šitą 
kuponą).

Moksliškas, Pasekmingas gydymas 
visai dykai.

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
Iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel
bės. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės ‘^Teisybe apie Plaukus’’ — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
tškafcčials. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki
na plaiskanas, niežėjimą ir pradeda

Pajieškau Antano Taškevičiaus Jis 
Gyvena Providence. Turiu labai sva- 

. bų reikalą, todėl malonės jis pats at
sišaukti arba kas žino pranešti. > Jo 
brolienė Justina Jakštienė, 598 Rich
mond St., Toronto Ont, Canada,
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