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

Prie “Laisves” bendroves 
priguli virš 100 draugų. *

Kode! ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?
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PRIE SUŠAUKIMO TARP 
TAUTINĖS SOCIALISTŲ 

KONFERENCIJOS.
Konpenhagas, 28 d. balan

džio. — Į Kopenhagą pribu
ko Tarptautinio Socialistų

Pirmoji Gegužės — diena Garment Workers
Vilties ir kovos. Šiek-tiek laimėjo ir dokų 

Amerikos darbininkai pir- darbininkų unija. Kovoje 
mu sykiu aktyviškai šventė nedalyvavo tik audėjai, o 
pirmąją gegužės— 1890 me- pralaimėjo savo streiką, eli
tais, kada 20.000 New Yor- kerninkai. 
ko darbininkų numaršavo Politiškoj. dirvoj Ameri- 
iš pietinės miesto dalies link kos darbininkų klesa turė- 
Union Sq. Daniel de Leon, jo daug laimėjimų New Yor 
dabar jau miręs, buvo pir- ke, Chicagoj, Minneapoly. 
mutiniu gegužinio apvaik- Tiktai balsai, paduoti už so- 
ščiojimo pirmininku. ’ ‘cialistų Partijos kandida- 

Paskui metai iš metų, ge- ’ta į prezidentus žymiai nu- 
gužės šventės reikšmė au-|PU0*ė- Bet tai nieko.Visi su- 
go ir ją pradėjo suprasti patriotėję • elementai nuėjo 
vis didesnės ir didesnės žmo.šalin, nuo partijos, o likosi 
niu minios. |tik ištikimi jai žmones.

Pastaraisiais keliais me- j Darbininkų tarptautinė 
tais plačioje Amerikoje veik J1U0 pereitų metų gegužės 
nebuvo miesto-miestelio,kur žymiai sustiprėjo. Pasaulį 
pirmoji gegužės būtų ne- nušvietė Rusijos revoliuci- 
buvus apvaikščiojama. J°s aušra. Sustiprėjo tarp

iais pastaraisiais metais dantinis darbininkų judėji- 
Amerikos darbininkų klesa masVokietijoj, Francijoj ir 
turėjo nevieną laimėjimą. Anglijoj.Amerikos Soc^Par- 
Prie tos laimėtojų eilės mes 
turime priskaityti mašinis-, 
tų uniją, turinčią 30.000 na- . . . .

spka gelžkelių. inw no> išleisto 25 d. balandžio, kareiviais. Vienoj vietoj iš
darbininkai, iškovoję. 8 vai.; S , „ r(įžanginiame straipsny pa- tranšėjų jie iškėlė^ toblyČią
darbo dieną, galingoji mai-negalėsite rengti prakalbų,.^ kad Aust‘0.^en1 
nierių unija, iškovojusi sa- rengkite bent mitingus, kur .
vo nariams vėlei didesnę ai- negalėsite pai engti imtin-Rusijos teritorijų, męs taipgi nieafaluo&ime būk
gą ir pagahaus nauja, bet £<., _ J J? 1 e Kadangi Vokietijos ir Aust- jus”. Pai Amerika pritars

Minsko fronte tylu. Vo- JJb , , 
orlaivininkai metei ..Me.s.1'?ar!0.m: kad lu’ 

ant Minsko atsišaukimus, iclJomskl alriai Pon?, Ylls.°- 
ino pagelbos nereikalauja, 
i taip kaip jos nereikalavo 
Rusijos revoliucijonieriai.

tija pasitiko karę garbingu 
jos atmetimu, aiškiai saky-

to

Pradžia Revoliucijos 
Švedijoj.

matomai,

CHINIJA RENGIASI AP
SKELBT VOKIETIJAI 

KARĘ.
Pekinas, 26 d. balandžio.

—Chinijos sostinėj, Pekine, 
ema puvo suvažiavimas pilietis- <

/

1

. . . i Rusijos pėdomis. Iš Londo- įr kariškų gubernatorių.
Biuro pirmininkas ir paša- no gauta sekanti telegra- rpame suvažiavime 
kė, kad tarptautinė socialis- ma: 
tų konferencija, kuri greitu I 1*1 j **“ • i j • i 1 i ii

pirmi-
, . a . v minkavo ministeriu pirmi-
tų konferencija kuri greitu) “Pastaromis dienomis Šve- ninkas. Susirinkusieji vien- 
laiku turės įvykti Stockhol- Uijoj baisiai neramu; visur bnioin; ’ knd veikia
rne, prives^ kariaujančias kc|iamos betvarkės, kuriose apskeIbti Vokietijai klrį. '

apie taika. Konferencija 
taipgi užsiims ir tautiniais 
klausimais, kurie iškilo lai
ke šios karės. Pirmininkas 
^pasakė: “Aš tikiu, kad Mor
in’s Hilquit ir kiti Amerikos

f

dalyvauja piliečiai ir karei-.
viai. Stockhohne buvo di- |
delis susirinkimas darbiniu- STREIKIERIUS SIUNČIA 
kų ir kareivių, kuriame nu-: J FRONTĄ.
tarta įsteigti “Darbininkų 1 Iš Kopenhagos praneša; 
ir Kareivių Atstovų Tary-. kad Vokietijos valdžia viso- 
’ ” ’ 1 randasi kius būdus panaudoja, kad

Jau pradėta tvar- nuslopinus darbininkų 
streikus. Kurių tik ammu-

bą”, kokia dabar 
draugai galės atvykti į tą Rusijoj. <"

!kyti ta Taryba”.
Vėlesnės telegramos pra- nicijos dirbtuvių darbinm- 

neša, kad Stockholme mote-(kai išeina į streiką, tuojaus 
juos pasiunčia į frantą.

konferenciją”. e
WILSONAS .“RŪPINASI”

AIRIJA.

I
i ris surengė didelę demonst
racija, kurioje reikalavo 

Karininkas^ Wilsonas su- duonos ir pieno.
pranta, kad žmonės labai] Ar tik neprieis visoms 
šaltai pasitiko Britanijos ko karūnavotoms ypatoms ga- 

__ Rusijos revoliucijos 
liepsna, veikiausia,apims vi
są pasaulį, kaip kad apėmė 
karūnavotų ypatų sukurtoji 
karės liepsna.

Ar tik neprieis visoms IR DANIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO.

Kopenhagen.— Jau ir Da 
n i jo j žymiai pradeda atjau
sti maisto trukumą, nors vo 
kiečiams Danija rodosi tik
ru rojum.

(misiją, kuri atvyko Ameri- ]as. 
kon.

Amerikos žmonės supran
ta, kad Britanija tiktai gi
riasi kovojanti už .mažų tau 

! tų reikalus, o po teisybei, 
tai ji engia mažąsias tautas 
nei kiek neblogiau, negu en
gė jas senoji caro valdžia.

Ir Wilsonas davė suprast 
p. Balfourui, kad Britanija 
turi duoti laisvę Airijai.

Jeigu Britanija suteiks

Kareiviai neša ammuniciją į naujai mžimtas tran
šėjas. į 

-------------------------j-.'jfeg-." ! i......... —
KAREIVIAI BRO LIAU

JASI.
Petrogradas, 27 d. balan

džio. — Iš Rygos praneša, 
kad Vokietijos kareiviai 
pradeda broliųj)tis su rusais

AUSTRIJA ATSISAKO 
NUO UŽGROBIMO 

TERITORIJŲ.
Amsterdamas, 27 d. ba-

damos esanti ištikima dar- Austro-Vengri
jos valdžios oficialio orga-

vo nariams vėlei didesnę ai- negalėsite parengti mitin-
I
vis stipryn einanti Amai-.kite mūsų šventę.
gamated Clothing Workers; Tegyvuoja pirmoji gegu- 
Unija, sykiu su ja ir Ladies žės!

i’i- su užrašu: . z?
ja visiškai nesikėsina už-; “Rusai, neatakuokįįe mus
grobti Rusijos teritorijų, męs taipgi *neatak____

NIEKS NENORI SVETI- 
MŲ ŽEMIŲ.

Rusija pasakė, jog nenori 
svetimų žemių! Austrija pa
sisakė tai-pat nieko svetimo 
nenorinti. -

Priverstinas kareiviavimas
jau yra

PRIVERSTINAS KAREI- | Veik visi šalies kapitalis- 
VIAVIMAS AMERIKOJ. tiški laikraščiai stovėjo už 

verstiną kareiviavimą.
Praėjus mėnesiui laiko,

rijos socialistai buvo parei
kalavę, kad jų valdžios išsi- kiečių orlaivininkai metė 
žadėtų nuo užgrobimo sve- j
timų teritorijų ir stengtųsi kuriuose sako, kad Vokieti-! 
susitaikyti, todėl Austro- jos liaudis pailso nuo karės 
Vengrijos valdžia savo or- .ir trokšta taikos.
ganė apart kitko sako: _________

“Ištikrųjų, teutonai netu- 4

KA CHICAGOS MAJORAS
Chicago, 28 d. bal.—Majo

ras Thomson griežtai atsi
sakė pakviest į svečius Fra- ticijos ministeris ir Valsty- 
ncijos ir Anglijos komisi-

Washington, D. C., 29 ba-(kacĮa Wilsonas pasirašys po 
landžio. Atstovų namas billium, karės ministeris 
ir senatas priėmė Wilsono iįepS registruoti tuos vyrus, 
rekomenduojamą konskrip- kurie turės stot kariume-

- ciją. Kuomet po tuom bill- ngn Rudenį, rugsėjo rač
ium pasirašys Wilsonas, tai nesį juos pradės mokinti 
Amerikos Suvienytose Vals- karės muštro. Pirmu sykiu 
tijose jau bus įvestas pri- pašauks 500,000 vyrų, vei- 
verstinas kareiviavimas, kiausia, tarpe 18—25 metų, 
Amerikoj priimta konscrip- nors tai dar tikrai nežino- __ P 1 • • Z/l *

,ma.

nėn. Rudenį, rugsėjo mė- 
i pradės mokinti 

___________  Pirmu sykiu

verstinas

cijos forma vadinsis “selec
tive draft” — taip vadina
ma rinktinė konscripcija. 
Sulyg to principo kariume-

ri omeny tos minties, kad KLAJUSJFKITE, 
užgrobti svetimas teritori- , 
jas. Męs, pasinaudodami 
proga, dar sykį pasakome, 
kad mūsų valdžios nesikėsi
na užgrobti svetimų žemių...

“Vienok, męs pabriežiame 
kad taip sakome ne iš silp
numo arba kitokių kokių 
nors priežasčių. Męs gali-

ŠČEGLOVITOVAS PA- 
TRAUUKTAS TEIS

MAN.
Petrogradas, 27 d. balan

džio. — Buvęs Rusijos jus-

ANGLIJOS VALDŽIA PA-*
LIUOSAVO TROCKJ IR 

KITUS REVOLIUCI- 
JONIERIUS.

' Draugo Trockio moteris
atsiuntė iš Kanados laišką, | Turkijos užsieniniu daly-^ 
kuriame rašo, -kad Anglijus rftfftfetJSftS’irgi pasišakė, " 
valdžia jau paliepė paliuo- |jog j0 šalis nenorinti 
suoti Trockį,’ čiudnovskį ir atiduoti ir nieko gauti.
kitus Rusijos revoliucijonie-1 Nepasakė nieko tik Bri- 
rius, kuriuos važiuojant į tanija, Francija ir Vokieti- 
Rusiją Kanadoj buvo sulai- ja.
kius. Petrograde socialis- | 
tų spauda ėmė smarkiai 
protestuoti prieš tokį Angli
jos pasielgimą. Tokiu bū
du ir privertė dabartinę Ru-

KARĖS ŽINIOS.
Francūzai palengva vis 

___  ±__ _____ __ t stumia vokiečius atgal. Pa
sijos valdžią įsikišti į šį da-!starieji deda visas pastan- 
lyką. Svetimų reikalų mi- gas, bet negali atsilaikyti, 
nisteris Miliukovas, verčia- Nuo 16 d. balandžio iki šiam 
mas Petrogrado socialistų, laikui francūzams pavyko 
griežtai pareikalavo, kad’atimti nuo vokiečių 160 ka-bės Tarybos pirmininkas

jas, kurios atvyko Ameri- Ščeglovitovas, didžiausis Anglija tuojaus paliuosuotų nuolių įvairaus didumo. 
kon.Tos komisijos vieši Wa- juodšimtis, suareštuotas ir sulaikytus Rusijos revoliu- 

laikomas Petro ir Povylo cijonierius, nepaisant arshingtone.
Majoras sako; kad Chica-.tvirtovėj. Jį kaltina už su- jie važiuoja agituoti prieš 

me ir turėsime karę tęsti (gos vokiečiai, lenkai, švedai areštavimą žydo Beilio, ku- karę, ar už karę, 
iki pabaigos, jeigu tik rei- (ir cechai visai nenori ma- ris buvo kaltinamas 
kės. Męs esame užtektinai 
galingi”.

Taip kalba Austro-Veng
rijos valdžia.

v
*

t

t

Iš Londono praneša, kad 
britų kariumenei pavyko 
užimti palei Ar rasą labai 
svarbias pozicijas.

Iš Londono praneša, kad 
Messopotamijoj turkai ne
atsilaiko ir traukiasi atgaL 
Palei Estabulatą. britams 
pavyko paimti 678 turkus 
nelaisvėn su 15 kanuolių.

neva 
tyti Francijos ir Anglijos papjovime krikščioniško kū- 
svečių.

O beto dar, šiuomi laiku 
Chicagoje atsibūna ' 200 
majorų susirinkimas, kurie 
svarsto klausimą, kaip 
maitint sekančią žiemą 
merikos .žmones.

O ko nori Francijos 
Anglijos komisijos?

Jos nori kodaugiausia 
maisto išgabent į Europą ir 
šerti Europos karininkus.

Chicagos majoras griež
tas priešininkas priverstino 
kareiviavimo.

Apart kitko Miliukovas 
savo reikalavime sako: 
‘Anglijos ir Francijos val
džios netik privalo praleisti 
Rusijos politiškus emigran
tus, grįžtančius į savo tėvy
nę, bet dar turi stengtis pa
dėti jiems atgal sugrįžti”.

Pakol Petrogrado sociali
stai tylėjo, tai ir Miliukovas 
nieko nesakė, o dabar jau | 
prabilo.

dikio dėl religiškų apeigų. 
Ščeglovitovas buvo iniciato
riumi tos bylos. Pralotas 
Pranaitis, laike bylos, liu
dijo, būk žydai naudoja 
krikščionių kraują dėl reli
giškų apeigų.

J*
I
Jiš-LENINO PRAKALBOSE 

KILO TRIUUKšMAS. 
Petrogradas, 27 d. balan

džio. — Telegramos prane
ša, kad socialdemokratas 

Senate prieš priverstiną Leninas kraštutinis kairy- 
1 1 v sis, kalbėjo cirke, kuris

• randasi netoli Krzesnickos, 
buvusios caro Mikės myli
mosios palociaus. Kada 
Leninas pradėjo agituoti, 

Senatas stoja už tai, kad kad nuvertus dabartinę val- 
iRooseveltas galėtų suorga-jdžią ir pastačius darbinin- 

Ta^da-'nizu°ti savo kareivių divizi- kų, cirke kilo .triukšmas: 
i,«ia ir vvkt.u i FranciiaJdabartinės valdžios šalinin

kai ėmė šaukti, kad jis yra 
Vokietijos agentas ir t. t.
Lenino šalininkai irgi nenu
sileido. Sakoma, kad esą 
keliatas Lenino šalininkų 
suareštuota.

Kada laikraščio “World” 
korespondentas nuėjo pas 
Leniną pasikalbėti, pastara-

PASKANDINO VOKIE- 
ČIŲ SUBMARINĄ.

Amerikoniško • laivo 
(“Mongolia” kapitonas pra- • 
įneša, kad ant jų buvo už- 
| puolus vokiečių submarina, 
i bet laivo artileristai pradS- 

RUSIJOS NAUJOJI VAL-ijo į ją šaudyti ir paskandi- 
DŽIA ŠAUKIA SAVO PA
VALDINIUS Iš AMERI

KOS Į KARIUMENĘ.

n

I

no.
t

New Yorke Rusijos gene-| iš Petrogrado praneša.TEI-

llCllIld IdUdl UdUg. jxiviivv uuovuvv a. j.t: |1X1VXI1U pi ip<X&CUYUJ d UptO

Daily News” bijosi, kad (ir augštesnių aficierių; į at- tam laikui nepribus, tuomet drg. Leniną, kuris agituoja
sis atsisakė su juomi kalbė- Anglijos žmonėms reikės'statytų vietas paskyrė nau- vėliau sugrįžusieji bus bau-J už atskirą su Vokietija tai-
tL badauti. ' jus komandierius. džiami. . ką. ' 'J

RUSIJOJ SUSITVĖRĖ 
NAUJA PARTIJA.

Išviso manoma, tokiu bū
du, surinkti armiją iš dvie-

'ji

Kodėl 
kiek

i
i
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nėn ims tik tuos vyrus, ku- mihonų vyrų, 
rie nedirba ammunicijos iš- 
dirbystėse ir tokiose pra- j kareiviavimą balsavo šie se- 
monėse, kurios yra reikalin- natoriai:Borah, Gore,Kron- 
gos karės vedimui. Visi j Hardwick, Kirby, La Follet- 
tie, kurie dirba ammuncijos te, Thomas ir Trammell, 
išdirbystėse, anglių kasyk
lose}* geležies liejyklose, o 
gal ir ant farmų, nebus i-| 
mami kariumenėn. 1____  ,
romą todėl, kad kartais.j* ir vyktų į Franciją. 
darbas f abrikose gali nešti t Šiuomi laiku Amerikoj vie

šinti francūzų komisija sto
ja už tai, kad Amerikos ka- 
riumenė aktyviškai daly
vautų vakarų fronte.

Senatorius Kenyon įne
šė billių, kad laike karės ka
reiviai gautų ne 15,. bet 30 
dolerių.

° '•» 1 daugiau naudos, negu ka
reiviavimas.

Už konscripciją atstovų 
name balsavo 279, prieš 98. 
Labiausia agitavo už kons
cripciją Californijos atsto-

• vas Kahn, gimimu vokietys. 
Prieš konscripciją ėjo 
•Champ Clark, Dent ir kiti.

PASAKYKIT MUM
SYBĘ.

London.— Taip suriko 
dienraštis “Daily News”.

Kokios teisybės jisai no
ri? Ogi ve kokios, 
valdžia nieko nesako 
vokiečių submarinos skan-

RUSIJOJ SUSITVĖRĖ 
NAUJA POLITIŠKA 

PARTIJA.
Petrogradas, 27 d. balan

džio.— Telegramos prane
ša, kad susitvėrė nauja po
litiška partija, kuri pasiva
dino “Republikoniška De
mokratų Partija”. Naujo
ji partija stoja už federalę 
respubliką.

GUČKOVAS ATSTATĖ
114 GENEROLŲ.

Rusijos karės ministeris 
Gučhovas aplankė vakarų 

dina laivų. O tų laivų jos]karės frontų. Sugrįžęs iš 
skandina labai daug. | fronto atstatė 114 generolų

(C

ralis konsulis paskelbė da
bartinės Rusijos valdžios 
pranešimą, kad visi tie, ku
rie buvo pabėgę nuo kariu- 
menės arba iš kariumenės, 
jeigu sugrįžš'į Rusiją iki 1 
d. gegužės seno kalendo
riaus, nebus už pabėgimą 
baudžiami. Jeigu iki paskir-

kad Leninas ir jo pasekėjai 
išstojo iš Rusijos Socialde
mokratų Darbininkų Parti
jos ir sutvėrė naują “Socia
listų Komunistų Partiją”. 
Ar ši žinia teisinga, sunku 
pasakyti, nes dabar buržua
zinė spaudo visokių nesą- 
jinonių pripasakoja apie



įžangos 
straipsnis

visuomenę apie teismo bėgį. APIE VIENĄ UŽMIRŠTĄ
Taip, ' paveizdan , “New 
York Globe” šiaip jau pat
riotinių šovinistų organas, 

i bet darbininkų vadovų teis
imų dalykuose gana sąžinin
gas, pripažįsta, kad tais

RENEGATĄ.

♦♦♦♦♦♦

. _ , _ , Kemėšio organas rašo,
prirodymais,kurie buvo pir- kaci klerikalų darbininkai 
mam teisme, jokiu būdu ne- neprivalo dalyvauti 
galima buvo nusiųst žmogų ^jngje parodoje.

įrankių savininkai ir vadinasi kapitalis 
tais, o patįs įrankiai

Kapitalistas įdeda pramonėn kapitalą 
tiktai tuo tikslu, kad išleistasai kapitalas 
sugrįžtų jam šimteriopai padidintas, atneš
tų jam pelno. Vadinas, kapitalas, tai''ta

kapitaluIš Politines 
Ekonomijos 

Mokslų.
P. Kurkulis.

(Meile ga ifi Bach’o, Bogdanovo ir Ferrl)

Apie Praną Kuzmą, buvu
sį dūmos atstovą primena 
“Naujosios Lietuvos” ko
respondentas iš Ekaterinos- 
lavo. Tame mieste įsteig- i 
tas Yčinės draugijos sky
rius, užlaikąs siuvyklą. Siu- 

Avinai tegul vykioje dirba daug mergi- Į
, Sasna? . ............

gegu-Kas galėjo tikėties?
Kas galėjo tikėties, kad ant kartuvių. Tasai laikraš- 

tolymojo Petrogrado sočia- tis nurodo taip-pat, kad tei- 
listai surengs dideles pro- smo jury San Francisco 
testo demonstracijas dėlei renkasi netaip, kaip rytinė- 
nuteistojo mirtin San Fran- se valstijose, bet iš nuolati- 
cisco 'darbininkų vadovo nių tam tikrų profesionalų, 
Th. Mooney? O betgi, pro-pilnai priklausančių nuo 
testo demonstracijos įvyko prokuroro. Tik tie gali bū- 
ir mūsų 
ambasadorius Rusijoj p. prokuroro valią. 
Francis pergyveno daug ne- -------------
smagių valandų. (

Ko-ko, bet jau tokių de- vįsa Amerika ir Th. Moo- vėliavą, 
monstracijiį p. Francis ne-. nCy gyVastis bus apsaugota,! Kas gavo geriausią dova

na?

i Ir gerai.
dalyvauja Šidlavos, 
vos, Aušros Vartų ir Čens- 

f takavos ubagų procesijose.

Jie visi trįs gavo dovaną, 
Bu

lota puikią fontaninę plunk
sną, Bulotienė aukso laikro- 

Gerai, kad dabar sujudin- dėlį, o Kapsukas raudoną

Amerikos ti jury nariai, kurie pildo apleisdami Ameriką.

laukė. . Veikiausia, tasai 0 kokia daugybė visai ne- 
ponas nei nežino, kad San .kaltų žmonių pasmerkiama 

miriop!Francisco padarytas šuo- ‘ 
kalbis nužudyti darbininkų 
vadą Mooney ir keturius jo
jo vienamanius, jų tarpe ir 
Mooney žmoną, Rena Moo
ney, garsią artistę ir muzi
kantę. Tokiems karinin
kams, kaip Francis, nerūpi 
darbininkų reikalai. Na, tai į

Talkininkai nelabai teuž- 
sitiki Rusija, 
darbininkiškos 
rią jie vadina 
ka Rusija”.

Jie bijosi 
Rusijos, ku- 
“anarchistiš-

aukos surinktos
“Vilčiai?” O kur

O kur 
klerikalų 
aukos surinktos Gabrio biu
rui? Kur aukos surinktos 
.Chicagos klioštoriui?

*

*

nu. “Didžiuma darbininkių 
iš savo krašto išguitos ne-' 
turi čia nei tėvų, nei drau
gių, kurios galėtų jas me- 
deginiai paremti” — sako 
korespondentas. — Komi
tetas našlaičių likimo neat
jaučia, ir pats iš savo pusės 
žiauriais, dažnai gyvuliš
kais žodžiais ir net pasielgi
mais užgaulioja ir be to 
skausmo peiliais suvarsty-; 
tas darbininkių širdis.

' •' Čia paduodu savo šventu 
tylėjimu pasižymėjusio bu
vusio V. Dūmos atstovo p. 
Pr. Kuzmos žodžius, į savo 
darbininkes paleistus: “Tu 
k..., tu š....!” Tau tik gel-

žmogaus darbo produktų dalis, kurią jos t 
savininkai leidžia apyvarton svetimo darbo 
pagalba, kad gauti pelną. Kadangi visi 

! žmogaus darbo produktai išreiškia savo 
p vertę pinigais, tai pinigai, jeigu juos lei

džiama apyvarton, kad gavus pelną, taip- 
pat yra kapitalu.

Iš to jau aišku, kad kapitalizmas gali 
prasidėti tiktai tuomet, kuomet darbo na-. 

’ sumas pasiekia tam tikrą laipsnį.
| Svarbiausia kapitalizmo ypatybė yra 

’ kapitalo ir stambiosios pramonės viešpata- 
"jVimas. Stambiojo kapitalo uždaviniu yra 
įvykinti pramonės darbe patobulinimus ir

Vienu svarbiausių mokslų, kurį kiek-, 
vienas darbininkas privalo pažinti, yra P6-1 
litinė Ekonomija. Norint atrasti keliuSj 
kuriais žmonija keliavo iš savo primityvio | 
stovio į platųjį kultūros ir civilizacijos vieš
kelį, norint patirti, kaip pradėjus kultūrai 
žiebties pradėjo žmonės vieni kitiems ben-1 
dradarbiauti jų darbe, kaip atsirado pre- na§uma> Stambieji fabrikantai ne- 
kės ir prekių mainas, reikia studijuoti šią žino tikrai( kfek y,.a rinkoj reikaHnga pre. 
mokslo saką. vienok geismas įgyti kodaugiausia pel-

A. 4 * 1 * 1 I * * 1 1 nų, verčia juos gaminti kuodaugiausia iš
vertę, pinigų atsiradimą, darbininkų dai - (]irbinių. Iš tos priežasties dažnai pasitai
ko sąlygas, apie konkurenciją tarpe fabri- ko rinkų perpildymas prekėmis, kurių ne
kantri ir konkui enciją piamonej,, pi įdeda- bega]įma kei išparduoti. Steigimas naujų

1 * T , darbininkų uždarbius . ir, ma§įnų išstumia gatvėn “ličnuosius” darbi-
aplamai,.duoda pilmausį.supratimą apie e- njnkus ir nupuldo dirbančiųjų darbininkų 
konomimų.sąlygų plėtojimosi. ’mokestį. Dėlei šitos priežasties darbiniu-

Nepažįstant Politines Ekonomijos, kai priversti yra mažinti. įvairių prekių 
j reikalavimas prekių sumažėja.

Tuo tarpu ir sumažėjus reikalavimui nau
jai įsteigtosios mašinos pagamina dar dau
giau prekių, negu pirmiau, ir dar daugiau 

n v. i. . i- 2. t i >a’ipadidina pasiūlyjima, prekių pervirši. Tai(rodo siandmnmes pasaulio tvarkos ydai. svai.biausioji kapitalizmo tvarkos ypatybė, 
Tai ve iki kokio laipsnio Politine Ekonomija mokina mus, kaip zmo-’------  * -

sužvėrėjimo daėjo tašai bu-^ija nuolatos nesulaikomai žengė iš lauljzi- 
vęs . socialdemokratas, o 'nio stovio vis prie tobulesnių ir žmoniškes- 
'dabartinis klerikalu bernas, nių gyvenimo sąlygų; ji mums aiškiai parp-

toną bilietą duot”. (Pana- mokslo, sunku yra pažinti klesų kovos pa- naudojimą;
matus. ■ ■: i ..... . j

Politinės Ekonomijos mokslas aiškiau

Yorko laik-
Petrogrado socialistai jam ’raščiai kasdien sako pamok-
priminė apie San Francisco sius “aidablistiškiems” i u- Chicago j puikiausia
kapitalistų aukas. jsams, kurie perdaug smar- ligentiją, Chicagoj didžiau-

Petrogrado demonstraci- kiai veržiasi prie liuosybės. sias dienraštis et cetera, et 
jos yra malonus mums, A- j Didieji N. Y. dienraščiai no- cetera, et cetera.

O aukų Rusijos revoliu 
cijai Philadelphia davė voliucija tokiem ponam ra- 
$400, Brooklyn virš $300, gus aplaužytų. 
Montello $200, mažiuks ĖlTj  
zabeth anie šimtą.

O Chicago bene $130.
Ten, kur daug šnekų, be- 

i galinių diskusijų ir, paga- 
Jeigu Amerika šiandien liaus plūdimosi, reališkas

šių atsitikimų ne vi'enas).
Kuzmos žodžiai tain bjau- --------------------------- ---------------r

rus, kad juos spaudon dėti.šia išaiškina mums įvairias kapitalistiško- 
negalima — sako “Naujo- sios draugijos, kapitalizmo, formas ir ph- 

. , sios Lietuvos” redakcija. inte-: j

merikos darbininkams, žen- ri. kad Rusijos liaudis ir to
kias. Jisai rodo, kad tarp- liau loštų rolę mėsos Angli- 
tautinis darbininkų solida- jos imperializmo armotoms. 
riškumas dar nepalaidotas. Į Tuo tarpu, žinios iš Rusi- 
Gal būti męs susilauksime jos sakyte sako, kad liaudis 
daug didesnių, daug ženkly- nori taikos. Mes žinome, 
vesnių jo apsireiškimų, ne- kad taikos trokšta ir Vokie- 
gu būdavo, seniau. itijoj ir Francijoj ir Austro-

Mūsų skaitytojai jau žino Vengrijoj.
apie Mooney bylą. Jisai nu- ............................
teistas pakarti. Billings nu- nebūtų karėje, tai įvykus darbas visuomet stumiamas 
teistas visam amžiui kaleji- tokiam faktui, kaip Rusijos'UŽDakalin> 
man. Kiti .trįs dar laukia revoliucija, pasaulis stovėtų

dėlei kurios kįla nuolatiniai pramonės nu
puolimai, — taip vadinamas — krizis.

Perpildymas rinkos prekėmis ir skur
dus darbininkų būvis sumažina prekių rei-Reikia tik linkėti, kad re?do, kad ir šiandien ekonominis idėtojimoSi kalavim Q su juo turi sumažėtih ir t ' ,e. 

nestovi ant vietos. Dabartinei kapitaliz-ki išdii;bimas stambieji fabrikantai turi 
mo tvarkai ateina jau galas. Privatines i - - 
nuosavybės ir alginės vergijos panaikini- - ------ . .
mui sąlygos bręsta4 su kiekviena diena. Po • - - - - - - - - — -
kapitalizmo tvarkos, turės būt įkūny„ 
nauja tobulesnė ir teisingesnė tvarka,—vi

matytu, k?dlitai'’šalia^k- *Vomc!15s tvarka-socializmas, kuris pan v **' Irinrt TTifinlrin Iz’i*i o 11 o -i it v\ iii m t n
Pakk?anl-k d?lei Vietos stokas’ .nuodug'!paHuosuodama‘iš “darbo 'darbininku 
i PnhrinpsKknnnmiins crvi npnimn.nor-1 . .

teismo. ’ant taikos slenksčio. Da-
Mooney neva nuteistas už hargi, Amerikai pradėjus 

bombistų suokalbį, bet po karę, • besilpstąs Britani- 
teisybei, tai jisai nuteistas jOs militarizmas žada atsi- OLV11Ll. 
už organizavimą San Fran- gauti ir išpildyti savo troš- qPknqi 
cisco gatvekarių darbiniu- ' • ” ..................... ’
^1’’ t, . , . Visų šalių darbininkai tu-

^taj’iri savo reikalus. Jie negali.
iVaduoties kurios bent šalies 
imperialistų reikalais.

vadovaujant United Rail- ■ 
road of S. Francisco, sūdė-’ 
jo milžiniškus pinigus, kad 
apveikti unijas Pacifiko fca]aut taikos, 
krašte. Ir štai, brolis Moo-\___________
ney puolė auka kapitalistų 
suokalbio.

Čionais męs turime pri
minti, kad Ramaus vande
nyno pakrašty korporacijos 
jau seniai rūpinasi panai
kint unijas. 1913 metais, 
drg. Mooney buvo net 4 
kartus teisiamas laike strei
ko prieš Gas and Electric jVom puikų plakatą, kuria- 
Comp. 1913 metais mieste pTe lietuvių ir ispanų kal- 
Stockton, Cal., buvo daug bose pranešama anie kuo- 
teismų darbininkų vadų. *pos vakarą, įvykusį 21 d.ba-

Laike teismo prieš Moo- landžio. 
ney labai varėsi prokuro- | ,

n sumažinti pramonę arba visai ją sustabdys 
j- iti. Minios rankpelnių—dąrbininkų atsidu- 

gatvėje, kuriems vienintelė išeiga—ba- 
ta do mirtis! Taigi stambioji pramonė, nie

kas daugiau, kaip tik lazda su dviem ga- 
ai Jais, kuri vienok abiem galais muša darbi

ninkus: sykį muša steigdama mašinas ir 1 • • 1 • v 1 I 1 1 • • t ! per- 
viršį, kitą syki muša uždarydama fabrikas. 
Ir tokie nuotikiai kartojasi be perstojimo, 
todėl kad pačiame kapitale eina nenusto
jantis judėjimas.

Kapitalizmo tvarka, kaip jau aiškinome,' 
prasideda ten, kur bendras darbo padali- 

Kapitalizmo tvarkos pamatai prasidie-' nimas padarė patį darbą gausum ir ten, 
karės, kada buvo paleista da manufaktūros išdirbystėje. Manufak- kur darbininkai neteko pramonės įrankių. • 
gandas, ka'd bus kariaujama turą gimsta miestuose, kuomet visuomenėj!
už Kubos liuosybę, liuosno- spėja išsiplėtoti platus darbo padalinimas, (matu yra samdomasai darbas — alginė 
rių skaičius buvo labai dį- kada darbininko darbas tampa tiek našus, vergija, ir didinimas kapitalo dėlei prideda- 
delis. [kad netik gali užlaikyt patį darbininką,b (et mosios vertybės, darbininkų gaminamos.

Na, o kas dabar? ir kapitalistui pelną nešti.' Manufaktūra Manufaktūra iš vienos pusės, pablogina sa-
Jeigu tikėti “N. Y. Worl- jungia po vieno kapitalisto globa tam tik- vystovių smulkiųjų pramonininkų būrį, iš 

d’o” skaitlinėmis, tai pasi- .......................... — -1:
rodo, kad nuo karės pra
džios iki 24 d. balandžio,tai 
yra, per 24 dienas, į regu- 
liarę armiją įsirašė tik 32. 
108 žmonės. Tuo tarpu, rei
kia kad įsirašytų 183.898 
žmonės ir, sykiu su esančia 

Viešpatie, pasiųsk perku- kariumene, susidarytų 300.
nūs prieš Mexikos valdžią, 
kuri atėmė bažnyčių, ir 
klioštoriu žemes.

| Viešpatie, pasiųsk perkū
nus prieš Rusijos revoliuci-

Tai M. Yčas jau pusmini- 
steriu. Sakau, tik tūliems ir 

. . ,T , . .. — — Ir prie senojo caro
kimų parklupdyti Vokietiją. medaiius gaudavo ir prie 

Visų salių darbininkai tu- naujos valdžiog puiki pg(Jg 
-- J Kytras vijurką, bet aš ti- 
VL kiu, revoliucija bus kytres- 

sur ir visuomet jie turi rei- nė, negu jis.
-------  ------- . *
- ■. ■ — — * *

Iš LIETUVIŲ DARBININ
KŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJOS.
Kažin ką veikia kramolos 

naikintojas Laukaitis, 
au kalėjime?

ar

BIZNIAI.BLOGI
' Jeigu Amerikos žmonės

rai gręsia pavojus, kad ant 
šios šalies užpuolė koks ne
labas baisūnas, viską dras
kantis ir plėšiantis, tuomet, 
galbūt, mes matytume daug 
didesnį žmonių plaukimą į 
kariumenę ir laivyną, negu 
matome dabar.

Padėkime, laike ispanų

kins visokią skriaudą ir prievartą.

nesnį PolitinėsEkonomijos gvildenimą,per
žvelgsime tik du svarbiausiu jos dėsniu: 1) 
kapitalizmo tvarkos viešpatavimą, ir 2) Vi
suomenės tvarkos — socializmo įkūnijimą.

Kapitalizmo tvarka.

Svarbiausiuoju kapitalizmo tvarkos pa

Mūsų draugijos 60 kuopa 
randasi Argentinos sostai- 
nėje Buenos Aires. Ir ta 
kuopa gana veikli. Męs ga- 000.

Taigi, faktas liekasi fak
tu— žmones nesirašo į ar
miją ir jeigu jie rašysis to
kiu greitumu, kai]) ligišiol, ’

ra amatninkų skaičių, netekusių pramonės antros pusės — paverčia paliegėliais manu- 
įrankių, ir daro darbą daug pelningesnių, faktūriniu darbo padalinimu savo darbi- 
negu smulkiojoj amatų išdirbystėj. Taip'ninkus. Manufaktūros konkurencija pri- 
atsitinka todėl, kad manufaktūros išdirbys-Įverčia pajiegą ir amatninkų išsilavinimą; 
tėj išleidžiama mažiau dirbtuvei ir instru- iš vienos pusės, jos išmeta gatvėn darbinm- 
mentams, gi pramoninis darbo padaliji- kų perviršį, iš kitos pusės — pajungia kapi- 
mas dvigubina darbo našumą.

Pažiūrėkime dabar, kokie yra kapita- baisėtina darbininkų konkurencija įvedus 
listinės tvarkos apsireiškimai ir kas yra'mašinas teikia kapitalistams neapribuotą 
kapitalu; suraskime taipjau, kokią intaką ant darbininkų valdžią.
turi kapitalizmas ant darbo žmonių sluog- matome besaikiame liginime darbo dienos 
snių ir kokią rolę lošia jis žmonijos bui- ir mažinime darbo mokesčių. Mažinimas 
tyj ?

talistui darban moteris ir vaikus. Pasi-

Tą valdžią męs

ney labai varėsi prokuro- | Ispanų kalboj L. D. L. D. jonierius, kurie jau icngiasi metų 
ras Fickert, kuris vyriausia vadinasi LaSociedad Litua-konfiskuoti 
rėmėsi tūlo Oxmano priro- Literaria. L
dymais, Dabar tasai Oxma-| Mieste Berriso taip-pat gų kalbamo 
nas areštuotas už kreivą yra mūsų draugijos kuopa, 
prisieką. Oxmano ir proku
roro suokalbius išdavė tū

piąs Riegall iš Illinoiso ir ga
lima laukti, kad Mooney 
tuoj susilauks antro teismo. 
, Tai išsipildė žodžiai drg. 
E. Dėbso: “Aš guldau galvą,

A kad Mooney nebus pakar
tas” Tuomet prasidėjo vi-’ 
soje šalyje protestai prieš 
neteisingą Mooney apkalti- K

' nimą. Tos protesto bangos . .
dasirito net iki Petrogrado,] Šiomis dienomis Lietuvos 
Galima laukti, kad naujame Šelpimo Fondas išsiuntė 
teisme kils .aikštėn daug šu- $12.000, kuriuos, pastaruoju 
nybių ir kapitalistų suokai-1laiku gerb. svečiai iš Lietu- 
bininkams nuo to sveika ne-vos buvo surinkę, šeši tuk- 
bus. 'stančiaidolerių-iš tos sumos

Npt viAnaR kitas buržua- iššiusta “Grūdo” draugijai

tai reikės laukti sekančių kiekvienas juk
i rugpjūčio mėnesio^, ninkas turėjo turėti dirbtuvę, instrumen- 

‘ ' 1 bažnyčių ir kad susidarytu reikalauja- tus, medegą ir pramonės įrankius,
klioštoriu žemes. (Iš kuni- mas kareivių skaičius. ;pramones Įrankiai nenupuolė iš dangaus; 

mfiqn’D Koks išvedimas iš to pa- .ne buvo darbininkų pagaminti. 
V X i A VV v) v € t _ _ •“ J

daryti. Mes manom 
toks, kokį padarė

darbo mokesčių priverčia darbininką par- 
Pirm, negu pajungti darban darbiniu- duoti kapitalistui darbo pajiegą moterų ir 
i - 1- - - \ fabrikantas-pramoni- vaikų.

Tie pinties darbo našumu.
Įvedus mašinas, kapitalistas turi ru- 

. Jis turi steigti vis 
naujų ir naujų mašinų. Iš to paeina pra- 

Žemė, bri- monės keitimasis. Kapitalizmas pavergia 
kad rengta dirvai, išauklėta gyvulių bauda,! darbininko sielą pilnai kapitalisto tarny- 

Meyer žemdirbystės padargai, įvairus triobėsiai, bai; to kapitalisto, kuris nežino nei tiesos, 
London. “Jeigu liuosnorių vi šoki darbui instrumentai, mašinos, —]tas nei doros, nei gero, kuriam šventu yra tik-

* 1

su1 anmokėjimuaV^KaVX’ Aš sakiau Rinlkai neik prie nebus? tai'pasirodys, kad ši viskas—žmogaus darbo produktas, 
kauskui, kaipo vertėjui, lė- , “Ateities”’. . „ _ .. .
šaVo pusantro suvirš tūks- tai tiek ir tiek turi bėdos. kac^ žmones stačiai nesu- 
tančio dolerių. “Kovai’ už j 
popierą, spaudą, apdarymą' 
ir t. t. užmokėta $1.313. I

Tie tai vienintelis daiktas — pelnas.
Tuo dar neišsisemia visos tos piktybės, 

negalimas, yra išdalies rankose pačių dra- kurios paeina iš kapitalizmo tvarkos. Ka- 
•» "S-A z-\ -a a 1 r 1 1 a z- J 1 a ra • a k ri 1 v ra rx 4 - rx 1^1.1 <1 ra I a A ra I — — *!..-]? . X _ — . 1 * —. — 1 * * * A. « * w « r* ra • a ar* 1 *•« ara/a « «

, kurie patįs jų nevartoja, bet priver-'ne vien tik ant miesto darbininkų, bet ir 
ba. ant smulkiųjų amatninkų — meistrų. Ne 
an- mažiau už juos kenčia ir ūkininkas.
e j i, 
ręs- (šinerijos išsivystymui, daugelis dalykų,ku- 
tik-Iriuos ūkininkas gamindavosi namie, tapo

Nepaklausė karė nepopuliariška, tai yra visi produktai, be kurių tolimesnis darbas i
1 i i v — i v • • vinnMdimno vvn ičrlnlino mnlrncn nomn nvn..~ nesu- * _ _

pranta, kodėl mes kariau- monininkų, išdalies—rankose tokių asįne-.pitalizmo tvarka gula visu savo sunkumu* • ,, H: J3111 *J Bet kitaip į tą klausimą 
Kapsuko nėr—džiaugiasi žiuri priverstino kareiviu- 

x tūli socialistai. vimo šalininkai. Jie sako,
IŠSIUNTĖ $12.000. i Nesidžiaugkite. Jūs žino- kad žmones reikia prievar- 

■  --------- - . 1 i • • • n 1 • to Irn viii ninrinn T v

Į nu, 
čia dirbti kitus su tų produktų page 
Ret jeigu pramonės įrankiai randasi r 
koše pačių pramonininkų, tai pastari 
juosius vartodami, gali, jeigu nori, paš1

Ačiū manufaktūrinės pramonės ir ma-

te, kad jisai moka gerus lai
škus rašyti, 
mokins savo

Atrašys ir pa- 
vienamanius.

*

*

Aš nemisliau, kad “Nau-
i Al1r. 4- n 1 .A l.-A 11 r\ ZAC

ta imti kariumenėn. Ir agi
tuoja jie už tą priverstiną 
kareiviavimą išsijuosę.

Kuri liogika teisingesnėj

* VAXY Į I UtvlllHJJYdū 1 Vlcl V Uol llCUlllVj vdjJV

ini ir patogiau pirkties rinkoj. Kapitalizmo tvar- į 
, ko-.ka padarė žymią ūkininkystės darbo dalį’

TV 1*0 — ’ r-. . . v . . Z* r-. 1 r- r-v Ii ll T r%”k vi «-» Imi 1 « rJ rx

tai būtinąją vertybę savo pragyvenimu 
palaikymui įrankių tokiame pavidale, 
kiame jie buvo. Visai kas kita, jeigu bra-1 suvis nereikalinga, lyginai, kaip ji daro 
monės įrankiai priguli tiems, kurie patįs jų bereikalingais fabrikantui dalį darbiniu-* 

■nevartoja, bet leidžia juos veikmėn svetimu kų, naujoms mašinoms atsiradus.
Lik sveika penkių centų triūsu. Tokios rūšies pramonės įrankių I Dar labiau plaka kapitalizmo tvarka r 

duonutė. Pirmas patriotiz- savininkai negali pasiganėdinti tuo, kad kininkus tuo, kad kraustosi ir į ūkinink
zijos laikraščių .prisipažįsta, Petrograde, $5.000 Agrono- 
kad Mooney nuteisimas bu- m i jos ir Teisių Draugijai 
vęs be pamato ir laikraš- Lietuvoje ir $1.000 “Žibu
čiai neganėtinai informavo rėlio” draugijai.

Tai irgi ypatybė 
kružkovikų. Tie kad kolio 
jasi, tai sienos rausta.

mo vaisius bus 
rusų žmonės liksis be

Ką jus manot
ponas Wilsone?

tas, Kau darbininkai aikvotų būtinąjį darbą iv tver-(tės sritį. Amerikoj, pavyzdin, stambieji 
duonos. . tų vien būtiną vertybę, todėl kad šitame af- (kininkai ir kompanijos užgriebė milžimš- 
apie tai, vėjyj nieko nepasilieka ir jiems nėra išro- kus da niekeno nepalytėtų žemių plotus.

J kavimo pradėti darbą. Tokios rūšies darbo
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Pagaliaus ir tokie ginklai, kaip saidokai ir vily- 
čios ne visoms laukinėms tautoms buvo žinomi. Aust
ralijos gyventojams ir tasmanams tokie ginklai buvo 
visiškai svetimi; jie turėjo jiešmus ir jaisiais naudojo
si. Reikia pastebėti, kad tie Wundt’o neva pirmieji 
žmonės jau buvo susipažinę su puodžių amątu. Tuo 
tarpu tyrinėtojai nesuranda jokių pėdsakų, kad žilos 
senovės žmonės būtų ^žinoję puodžių amatą. Tyrinė
tojas Burgtas nurodor kad Afrikoj gyvenanti lauki
nių žmonių gentkartė Vatva užsiima puodų dirbimu; 
bušmenai ir andamanai taipgi dirbo puodus. Negana 
to, tos visos tautelės jau seniai veda prekybą su kul- 
turiškesniais žmonėmis, mainydąmos vienus daiktus 
ant kitų. Pavyzdžiui, Veddai gauna nuo Singalesų 
kirvius ir dėl vilyčių geležinius galus ir moka už tuos 
ginklus užmuštais žvėrimis ir paukščiais; Afrikoj gy7 
vonanti laukiniai žmonės Vatva patys moka iš gele
žies kalti ginklus. Negritosai numirėliams į duobę 
deda titnagą.

Wundt ir Schmidt nurodo, kad tūlos laukinės tau
tos ir dabar nevartoja ginklų iš akmens, todėl jos 
esą labai senos, atsiradusios dar prieš akmeninę ga
dynę ir, girdi, jų įpročiai yra tokie pat, kokius varto- 

* jo pratėviai. Šis tvirtinimas nešlaiko kritikos. Męs 
neturime paisyti, kokius tos tautos vartojo arba var
toja ginklus, bet privalome žiūrėti, kaip toli tos tau
tos yra nužengusios progreso keliu. Wundt kaip tik 
savo teorijoj ir tvirtina, kad jos nei kiek neprogresa
vo. Paimkime kad ir Andamanų tautą, kuri, Wundto 
nuomone, veik nesiskiria nuo gyvulių. Andamanię- 
čiai nevartojo ir nevartoja akmeninių ginklų, išski
riant “priekalo” ir “kūjo”, bet visokiais išradimais, 
savo technika stačiai mus nustebina. Jie dirba netik 
įvairių rūšiij vilyčias dėl savo lankų, bet ir jiešmus,. 
tinklus žuvauti, ptiodus dėl virimo, medinius viedrus, 
valteles, pintines, veja virves, dirba torelkas, šaukš
tus, smalines liktarnas, medinius bliu dus, lietsargius 
ir daugybę kitų daiktų. Vadinasi, jeigu jie ir nevar
toja akmeninių ginklų, tai visgi negalima tvirtinti, 
kad jų kultūra dar nėra pasiekus akmeninės gadynės 
h Ui liti U2>.

Ir jeigu męs viršnurodytas laukines tauteles paly
ginsime su medžioklės gadynės žmonėmis, kuriuos 
jau pripažįstame žengiančiais civilizacijos keliu, tai 
jie savo kulturingumu, savo išradimais ir technika 
ne žemiau, bet dar augščiau stovi už medžiotojus.

Eikime prie kalbos. Jeigu laukiniai žmonės ištik- 
rųjų randasi ant lygaus kultūros laipsnio su savo pra- 
tėviąis, tai kaip tuomet yra su kalba? Mums prisi
eitų išrišti sunkiausi kalbos klausimą.' Vienok tuo 
klausimu neprisieina kankintis. Visos laukinės tau
telės, kurios paskutiniais laikais tapo atrastos, var
toja kalbą, paimtą nuo artimiausių tautų, daugiau 
nužengusių progreso keliu. Pavyzdžiui Vedda taute
lė vartoja Singalesų ir Tamilų kalbą, kurie gyvena 
kaimininkystėj su jais, bet daug toliau nužengę pro
grese semangai, senojai ir Philippinų negritosai var
toja malajiečių kalbą, centralinės .Afrikos pigmėjai, 
veikiausia, vartoja monbuttų kalbą; bušmenų kalba 
labai artima su hottentotų kalba. Vadinasi, laukinės 
tautos paėmė kalbą nuo tų tautų, kurios buvo kultū
ringesnės ir su kuriomis kaimininkystėje gyveno.

V irsnurodyti faktai aiškiai liūdyja, kad laukiniai 
žmonės turėjo bendrus ryšius su tpmis gentkartėmis, 
Kurios buvo civilizuotesnės. Męs gerai žinome, kad 
kiekviena tauta niekad neišsižada savo prigimtos kal
bos ir nepradeda vartoti svetimos be tam tikrų prie
žasčių. Tik tuomet būna ištautėjimas, jeigu viena 
tauta pakliūva po įtekme kitos tautos, civilizuo
tesnės. Be abejonės tas pats buvo ir su kal
ba: jos turėjo tamprius ryšius su civilizuotesnė
mis tautomis, buvo po jų įtekme, stengėsi civilizuotis, 
perėjo eilę kultūros laipsnių, išsižadėjo savo prigim
tos kalbos ir pasisavino svetimą. Jeigu dabar tos tau
tos gyvena skyriumi, nieko bendro neturi su civilizuo
tomis tautomis, tas dar nereiškia, kad jos ir nuo pat 
pradžių gyveno atskirai, nesusieidamos su kitomis 
tautomis ir todėl negalima daryti išvedimą arba tvir
tinimą, kad jos nenužengė progrese toliaus savo pra
tėvių.

Tvirtintojai, kad žmogus iš prigimties yra vien
patis, sako, būk karlikų tautelės taipgi nesikeitę nuo 
pat-pradžios. Vadinasi, jų nuomonė, tos tautelės jau 
nuo pat atsiradimo mažos ir jų pratėviai buvo tokie 
pat. Visiškai kitaip tvirtina Schwalbe ir K. Weule. 
Jie sako, kad tų tautelių pratėviai buvo dideli žmonės, 
bet laikui bėgant, skurdas, maisto trūkumas ir kito
kios aplinkybės privedė tas tauteles prie išsigimimo. 
Ir su tuo pilnai galima sutikti, nes męs tą esame pa
tyrę ir iš gyvulių gyvenimo. Kur tik gyvuliai laikomi 
dideliame skurde, visuomet jie eina prie išsigimimo.

, Kaip męs nesvarstysime, kaip negalvosime, bet 
visgi turėsime prieiti prie išvedimo, kad dabartiniai 
laukiniai žmonės pergyvenę ilgus metus ir perėję Čie- 
Ją eilę kultūros laipsnių ir tędėl nieko nėra nuosta-

baus, kad dabar jie linkę prie vienpatystės ir veda at
skirą šeimynišką gyvenimą. Remiantis visais faktais, 
kokius męs turime savo žinyboj, drąsiai galime sakyti, 
kad mūsų pratęviai tos gadynės, kuomet jie iš gyvu
lių virto žmonėmis, buvo ne vienpačiais gyvuliais ir 
negyveno atskiromis šeimynomis, bet gyveno būriais, 
skaitėsi būriniais gyvuliais, turinčiais daugpatystės 
instinktą.

Šį mūsų išvedimą galima pripažinti mokslo už
tvirtintu. Daug sunkiau duoti atsakymą į klausimą, 
kokį charakterį turėjo tos gadynės mūsų pratėviai. ly
tiškuose susinėsimuose.

Jeigu prisilaikyti tos nuomonės, kad iš įgimties 
žmogus yra vienpatis ir kad tik laikui bėgant išsiplė
tojo daugpatystė ir kitokios apsivedimo formos, tuo
met turėtų būti, kad mūsų pratėviai gyveno poromis, 
toliaus, besiplėtojant kultūrai, pradėjo gyventi gru
pėmis irt. t. c./, . •

Morganas, remdamasis primityvių žmonių gi
minystės faktais, kuriuos jis atidengė, po ilgų tyri- 
•^ėiimų ir studijavimo priėjo prie išvedimo, kad apsi- 
vedirnų turėjo būti penki svarbiausi laipsniai bei fa
zes, kurie vienas paskui kitą ėjo sekančiu būdu.

1) Mūsų pratėviai gyveno būriais ir be jokios 
tvrkos, gyvuliškai, atlikinėjo lytiškus susinėsimus.

2) Toliaus įstojo gadynė giminystės, kurios pa
matai yra grupinis apsivedimas—broliai ir seserįs ir 
artimiausi giminės gyveno grupėmis ir bendrai atliki
nėjo lytiškus susinėsimus.

3) Po to pradėjo plėtotis grupinis apsivedimas 
su tolimesnėmis giminėmis — pusbroliai, puseserės ir 
truputį tolimesni gimines susieidavo į grupes ir gy
vendavo; pasitaikydavo ir taip, kad priimdavo įgy
venti ir svetimas moteris.

4) Toliaus, Morgano nuomone, jau atsirado pori
nis apsivedimas, bet jis pirmiausia pradėjo plėtotis 
tarpe turtingesnių, neva civilizuotų žmonių, bet pa
starieji neatkreipė jokios atydos į giminystę. *Tik vė
liaus, civilizacijai augščiau pakilus, buvo nustatyta, 
kad su artimiausiomis giminėmis negalima vesti.

5) To to atsirado poriniai apsivedimai ir įėjo į 
madą reikalauti, kad vyras ir moteris, apsivedę, pri-

io gyventi sykiu iki mirties ir per visą amžį turi 
būt vienas kitam ištikimas.

Bet Morgano-išvedimai bei teorija sukėlė didelius 
ginčus tarpe sociologų. Kadangi Morganas visą sa
vo tvirtinimą remia vien tik giminystės faktais, tuo
met jo išvedimus galima aiškinti įvairiausiais bū
dais.

Is pirmesnių šios knygos skyrių aiškiai matome, 
kad mūsų pratėvių meilė niekuo nesiskyrė nuo gyvu
lių meilės, bet męs jokiu būdu negalime nurodyti, ko
kio charakterio pas juos buvo lytiški susinėsimai, ar 
jie turėjo kokį nors apsirubežiavimą, ar visiškai ne
turėjo, męs neturime jokių faktų ir privalome atsisa
kyti nuo kokių nors išvedimų. Paskutiniai H. Cu- 
now’o darbai veda prie tos minties, kad giminystė ži- 

senovėj nieko bendro neturėjo su plėtojimosi gru
pinių apsivedimų. Pavyzdžiui, jeigu australietis va
dina kelias moteris savo motinomis, tas dar nereiškia, 
kad visos buvo jo tėvo pačiomis, bet tik liudija, kad 
iš to būrio moterų jo tėvas turi paėmęs pačią, todėl 
jis visą būrį vadina savo motinomis.

Vienok reikia pastebėti, kad ir dabar kur tik 
laukiniai arba puslaukiniai žmonės gyvena gentkar- 
temis, visi surišti giminystės ryšiais, ten daugelis jų 
praktikuoja grupinį šliūbą—pavyzdžiui, .pas austra- 
liečius ir dravidus. Daugely vietų męs randame bro
lių poliandriją, o kitur—seserų poliginiją (poligija 
—vieno vyras apsivedimas su visomis seserimis; po
liandrija—visų brolių apsivedimas su viena arba ke
liomis moterimis). Yra prirodyta, 'kad keturiasde- 
šimts indijonų gentkarčių praktikuoja apsivedimą su 
visomis seserimis. Daroma taip: vyras, apsivedęs su 
vyresniąją sesere, turi teisę gyventi su visomis jau
nesnėmis seserimis, kaip tik jos sulaukia apsivedimo 
amžiaus; jos visos skaitosi vyro antrarankėmis pa
čiomis. Jeigu kartais vyrą aplinkybės ir neverčia ap
sivesti su jaunesnėmis seserimis, vienok jis savo tei
sėmis pasinaudoja ir atlieka lytiškus susinešimus. Po
liandrija daugiausiai išsiplėtojus Indijoj; ji apsireiš
kia tame, kad moteris bei mergina išteka už visų bro
lių. Teisybė, tūli norėjo prirodyti, kad poliandrija 
paeina iš biednumo, nes keliems broliams daug leng
viau nusipirkti ir užlaikyti vieną pačią, negu atskirai 
kiekvienam. Vienok tokis išvedimas tik Atskiruose 
atsitikimuose gali būti faktu, nes męs randame poli- 
andrinį šliūbą ir pas turtinguosius. Vadinasi, čia jau 
ne biednumo priežastis. Russel gi .tvirtina, kad poli
andrija ir poligamija yra užsilikus iš žilosios senovės 
gadynės ir kad žiloj senovėj Indijos gyventojų pratė
viai tuos šliūbų būdus vartojo. Su Rossell’io išvedi
mais greičiau galima sutikti, negu su kitų.

Perkračius visus faktus, visus Jaukinu žmo- 
, nių įpročius, nors męs negalime aiškiai pasakyti ko
kios pas pirmuosius žmones buvo apsivedimo formos, 
koks charakteris lytiškų susinešimų linkui, bet drą
siai galime tvirtinti, mūsų pratėviai gyveno grupė
mis. Galimas daiktas, kad žiloj senovėj dar labiau bu
vo išsiplėtojus poliandrija ir poliginiją, negu pas tū
las dabartines tautas, bet apie tai męs turėsime dar 
vėliaus pakalbėti;

(Toliaus bus)
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ŪKĖS REIKALUOSE.
Metai tam atgal laikraš

čiuose buvo aiškinama apie 
apsigyvenimą lietuvių ap
linkinėj Green Valley, Co
lorado valstijoj. Kadangi 
tuomet miestuose dar nebu
vo sunku gyventi, tai lietu
viai į tą paraginimą nei a- 
tydos neatkreipė. Nors tuo
met ir anglų laikraščiai 
kvietė lietuvius į farmas. 
Tuomet atsišaukimai tilpo 
Denver Express ir Rocky 
Mountain News. Dabar, ka
da miesto gyvenimas nepa
keliamas, susipratom ir mes 
jog tiktai turint gabalą že
mės galima nuo bado apsi
gint. Dabar, susiėję 
tas ypatų, nutarėm 
klausimą pakelt apie 
gyvenimą ant ūkių.

Kas gerai apie tai 
teiksis paaiškint per laik
raščius, arba ypatiškai,kaip 
ir pas ką apsistoti nuvažia
vus ūkio pažiūrėti. Ar val
džia laiko savo žmogų, ku
ris suteikia ten visas infor
macijas, ar ne?

Nuoširdžiai meldžiam su
teikti visas informacijas, už 
ką didžiai busim dėkingi.

P. Vincailis.
724 Lipan St., 

Denver, Colo.

pra-

Tegul stojasi L. S. S. na
mas Brooklyne.

Daug, daug klaidų.pada
rius Lietuviu Socialistu Są
jungą. Nejaugi ji dabar vie
na ir benestambiausią klai
dą padarys?

“Kovą” kadaise kvietė Į 
Chicagą ir fenais jai butų - 
buvusi puikiausia dirva. 
Tuomet ten jokio socialisuš- 
ko laikraščio nebuvo. Ge
resnės kolionijos “Kovai” 
ir negalėjo būti, kaip Chi- 
caga.

Bet sąjungiečiai snaudė. 
Ot, kas jiem galvoj. Buvo 
kviesta “Kova” ir į Brookly- 
ną daug ankščiau, negu ten 
buvo “Laisvė”, bet vėlei nie
ko neišėjo. Žmonės patįs sa
vo didžiausios naudos nesu- . 
prato.

Dabar vėlei eina klausi
mas apie savo namo staty
mą ir vėlei, galbūti, 
snaus ta momenta.
Atsiminkite, draugai, kad 
New Yorkas su Brooklynu, 
tai didžiausias pasauly mie
stas. Čia sueina viso pasau
lio siūlai. New Yorkas au
ga ir auga. Čia taip-pąt ir 
darbininkų judėjimo cent
ras. Tą supranta klerikalai 
ir tautininkai. Klerikalai 
jau Įgijo čia sau namą-tvir
tovę, tautininkai pienuoja 
dienrašti. Tiktai musu drau 
gai socialistai neturi aiš
kaus didelio pieno. Kiekvie
nam rūpi savo mažytės ko
lionijos reikalai. Čia, rodosi 
turėtų rūpėti vienas visiem 
svarbiausias reikalas. Atsi
minkite, draugai, kad mi
nios • lietuvių, po karei, 
plauks į Europą, o minios 
plauks iš Europos į Ameri
ką. O per kur plauks ta mi
nių upė? Ogi, per New Yor- 
ką. Visi čia jieškos sau prie
glaudos, vieni išvažiuojant, 
kiti atvažiuojant. Tame 
svieto sujudime Lietuvių Sa 
jungos Centro ir namas turi 
būti Brooklyne. Jeigu ir ši
ta proga bus prasnausta, 
tuomet nuostoliai bus bai
sus.
, / Brooklyno Socialistas.

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
. perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Paraše J. Berlin. Vertė Barabošius

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

Kaina 25 centai. A
183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y.
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ŠOKIŲ MOKYKLA
Inu 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stem 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairųa naujausio* 
mados šokiai moki
nami, privatškai ii 
kliasoje. Mokesti* 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. M« 
tykia atdara nuo 9 ryto iki 11 va 
vakaro, taipgi ir nedėliornig. Mokina 
me balių tokius ir etage'aui. Kiaus- 
atsilankydamas Informacijų.
l’HE STERN SCHOOL of DANCINC 
NSO-52 Broadway, Brooklyn, N. 5

PAIN-EXPELLERIO-|
seno ir ištikimo draugo Mmy* =

V. VAIVADAS
N PORTING CAF»

P*{ltįausta ir ivartanaia 
titsikit ir parsitikrlaki**

Tel. 2320 Green point

J. GARŠVA

Giriansla plrmeiviika n i ai fa

5? 
I

GRABORIUS (Umhfaker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

čbalsamuoju ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių. į

Parsamdau Automobilius ir Karle-j 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7?67 Main.

-
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GEO LASKEVIčU
T71 RANK 8T., Tai. H4-I 

WATERBURY. CONN.

nos, nauttajamo visame pašau* j
I.xje |-r pusę Šimtmečio—25c. į
už bopkute visose aptiekose, 3
arba galite Užsisakyti tiesiai ii f?
F. AI). RICHTER & CO

14—80 Kžcbiogtoo Street, Nev Voi

4*2 Grand St, 
BROOKLYN, N. 1 
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VVaterburio ir apygardų 
lietuviams.

Neužmirškite, draugai 
Waterburieciai ir apygar
dų liet., kad 27 d. .gegužės 
Waterbury bus pirmas “Lai 
svės” bendroves koncertas, 
kuris įvyks Buckingham sa-

vyčiai, jums cicilistams^pa- lizmas neturi religijos. Ka-| Kol vaikas jaunas, kol Draugija dažnai rengia mi- 
siduosim? Mes turime savo pitalizmas nėra katalikišku, dar vaikystės laikai, tada tingus, spauzdina lapelius, 
katalikišką vaiską. Dabar pravoslavišku ar liuteroniš- gali būti nežinojimas, bet auolšaaklma^, 

prašysim iš pono pręziden- ku. Kapitalizmas lupa, kur j kada jisai paauga, kada ji- pykina ministerius, 
• a . . . • i • • * -v-r- • 1 ii* • i • J -4 P* . A  •v'* • V • -A • 

atsišaukimus, kurie labai 
, neno- 

to aficierių, tai musų vais- gali įlupt. Kaip4 nuo katali- sai turi 14—15—16 metų rinčius pripažinti moterims 
ką išmuštravos. Tada mes ko darbininko, taip ir nuo visokie klausimai skverbia- dyigių teisių, 
germanus sufaituosim,o ru- kitų darbininkų jisai lupa' si įgalvą. O mūsų tėveliai ir 
su socialistus sureštisim. 1 * TTVJ ’ 1 —_•

I

‘ Viena iš Turkijos mote- 
devynis kailius. Užtai dar-'motinėlės neduoda į tuos rų Halide surengė pirmą 

— Kol tu mamyte su savo bininkai ir neprivalo žiūrė- Į klausimus jokio atsakymo, moterų streiką Jeruzolime. 
davatkom spėsi socialistus ti religijų, o veikti visi iš- Jie lygir gėdinasi pasakyt Ligi šio laiko nieks nieko 
sufaituoti, tai tave karė ir vien vardan visų tautų bro- savo dukterims visą teisy- Jeruzolime apie streikus nė- 
vargai pirmiau sufaituos. lystės. Gana jau kapitalis- bę. Kada kūdikystė praei- ra girdėjęs. 
Ar matai,kad jau duonos ke tai priskerdė žmonių, gana na, tada turi pasibaigti ir < ----------
palukas kaštuoja 15 centų, jau pasauly ašarų ir krau- nežinojimas. Kad ir sū-1 CTLZLL, 
tonas anglių 9 doleriai, o jo. Taip kaip Rusijos žmo- riausia būtų teisybė ir gy- ■ Dabrauskienei. 
bulvės brangesnės, kaip ka- nes nuvertė tyronų valdžią, venimo faktai, tegul mergi- 
Įrieliai. Jau žmonės visur o dabar verčia ponų valdžią nos ją žino, kad galėtų ge- 
miršta badu, nes neturi ko ir dalinasi žemėm, tai]) vi- .riau prisirengti, 
valgyti. Ar tavo akys 'dar 
■neatsidarė. Ar dar tu nema
tai, kas kaltas? Ar dar tu kraują. Ar neteisybę aš sa 
nematai, kad tai kapitalis- kau, mama? 
.tai šią karę sukėlė? ! — Tavo karšti

CICERO, ILL.
. šiuomi 

pranešam, kad pervėlai ga
vome jūsų pranešimą apie 
progresisčių vakarą. Nors 
gaila, bet negalėjome patai- 
pint.

Sakykite, 
sur turi būti. Revoliucija tėveliai, ar ne svarbiausias 
neša šviesą, o karės neša pasaulyje dalykas motinys

tė? Apie ją reik žinot,’prie, 
jos reikia rengties. Bet tas 

žodžiai, viskas nuo merginų slepia-1 Nėra kvailesnio daikto

I
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— Man nerūpi kapitalis- Rožyte, net mano seną krau ,ma. O kas iš to’išeina. Pa- ^aiP siųsti tą atžagareivį 
tai. Man rūpi dūšios išga- ją užkaitino. O gal tie cici-hmaimoia koks jaunas vai- Klihu Rootą į Rusiją.O Wil-

Pasikalbėjimas Rožytes su Motina
9

Mamyte, ar girdėjai lin- jus jam kilpą užnarinot. 0, 
ksmą naujieną. kad jus per amžius, kaip žy-

— Man negalvoj linksmos dai atklonėse vaikščiotumet 
naujienos. Aš įsirašiau į ir šviesos nematytumėt, 
naują brostvininkų susaidę,i *— Nesibijok mama! Re
tai man geriausia naujiena, voliucijonieriai ne tokie jau• •• |V» Oi • * UCLA A11C411 A 1UUOAC4 liU VtJ IVIIIA* ’ vz J * awa a a Vz vv/axavx J M, vi

lej, pradžia Z vai. po pietų. Mes visi pra§ysįm nuo po. kraugeriai, kaip tau rodosi.
Koncertan laukiama svečių 
iš Union City, Naugatuck, 
Ansonia, Bridgeport, 
Haven, Hartford ir 
miestų bei miestelių 
neetieut valstijos.

Koncerte dalyvaus

New
no dievo, kad duotų bedie- Tai tik šventoji inkvizicija 
viams dvasią šventą. Mes seniau be teismo kankinda- 
melsimės ponui dievui už vo ir užkankindavo žmones.

, Šliu- Revoliucijonieriai dar nepa- 
po, Michelsono ir Pruseikos lietė nei vieno Mikės plauko 

rūpinsimės iš-1 — Tai dar pondziaus los-

v • . 1 * 401A * LA A L4AV ▼

Con 1G r^a^°’ Kapsuko, 

xlušią. Mes ___
.. A TT ”eie įplėšti ju dūšias iš velnio ža- ka. gys muzikantas Haytovic, įanRU

| — Ei mama, tu vis nie
kus pliauški. Brostvininkai, 
ražančiniai, škaplieriniai ir 
kiti dievomukos svieto ne-

kuris dabar daug daugiau 
prie Amerikos publikos pri
pratęs, negu pirmu sykip, 
kada dalyvavo koncerte.

Visi juk susirinks paklau-

nymas.
— Gaila man tavęs, kad 

tu esi tokia žiopla. Kapita-

2)-ec>e'

listai ir geri žmonės! Die- kinas, tankiai žmogus be 
vulis žino, kas čia dabar su doros, saldžiakalbis, ir nu- 
tuo svietu pasidarė. Įveža jauną sesytę į kokį

SVARBIUS DALYKUS e y e©? c)- ■' y

Anądien man teko per- gfield; ji sakė, kad 
kaityti viename laikrašty- kitų New Britaino 
c sekančią korespondenci-'nų ten randasi.” 

ją iš New Britain, Conn. Tas blogo vardo

keletą 
rnergi-

senas ji siunčia, kaipo pir
mininką tam tikros komisi
jos.

Mums rodosi, kad siųsti

myli žmonių su tokiom su
puvusiom idėjom, kaip kad
Rooto. <

kęst visą amžį, ba nežinojo
apie lytiško gyvenimo se
kretus.

Slaptybė ir sekretai pri- Draugės progresistės!Nei 
dirbo pasaulyje daug nepa- vienas laikraštis tiek daug 
taisomų bėdų. Tėvai turi

namas,panaikint slaptybę ir neži- 
“Pastaruoju laiku, keletą ties Springfieldu, bene bus’nojimą.

<ew Britaino merginų pra-.tuo medum prie kurio lim-
dingo iš namų ir nebuvo tik pa jaunos muselės. Tokių

, irai žinoma, kas su joms at- blogų namų Amerikoje yra
. Bet dabar policija, tiek ir tiek.

Kas tame yra kaltas? Tai

Ona Adomaitiene.

nepadėjo jums, kaip- “Lais
vė”. Tai rašykitės į “Lais
vės” bendrovės narius ir vi-

kite “Laisvę”.

TURKIJOJ.
Konstantinopolis. — Čio- 

nais neseniai įsikūrė “Drau 
gija Turkijos moterų, no-

| — Revoliucijonieriai dar S1tiko. 
nenužudė Mikės, o gal nei sako: New Britain Record”!
nežudys, ba jie priešingi mano> kad ar tik neišriš tą svarbiausias bus klausimas, 
mirties bausmei. Revoliuci-,klaasimjb 
jonieriai tik uždarė carą ir 
carienę į klėtką ir rengia 
jiem teismą. Caro teismas 
bus atviras, o neslaptas. Vi
sa žmonija jį nusudys ir 
kai nusudys taip ir bus.

— Tai sakai, Rožyte, kad 
ant biedno caro galvos ren
gia sūdą. Ar tu girdėsi, tai 
turbūt ir tas parmazonas 
Šliupas ir tas Kapsukas išva 
I

ii. Jau Šliupas Rožyte, pra-’ go vardo nam% netoli Sprin- bėdų ir vargų, 
dėjo grįžt prie dvasios šven- 

(tos, jau net ant švenįtų mi- 
;šių sutiko duot pinigų, bet 
dabar tam seniui vėl galva 
susimaišys, kada nuvažiuos 
į Maskoliją. Bet klausyk, 
dukrele, juk caras nebuvo 
toks blogas. Tai jau kad die 
vulis nedavė jam perdaug 

i j - i proto, tai jis nekaltas. Bet’tinka. Ot ka mes padarėm! • . . ’ .. .
į tz 4. . „ v įjuk carehs davė M. Yčui
| — Ką tu sakai . Rožyte/ medalp 0 kunigėlis Laukai- 
ar tai caro Mikalojaus pė- tjs jam į ranka bučiavo 
! a’v Nepah būti. Kunigėlis Qaras išnaikino Lietuvoj so- 
baznycmje par neuzsakė, o cialistUS ir išretavojo šven- 
juk kunipč.iai kasdien pote- įa vjei'.ąe Jeigu ne caras, tai 
nauja už karalių dusias. O, buvę kaput su bažny- 
Dieve, duok jam dangaus įplėm 
karalystę! Biednas Mikalo-į _ Sarmata, tau mama, 
Jėlis kmk privargo užtart carą, kuris gėrė kra-

ii i a dviejų šimtų milionų 
į, o visus laisvės ko

votojus buvo į katorgą ir į 
Sibirą išvaręs. Mikė buvo 
amžinai prasigėręs. Jisai ti
kę io tiktai i kazokų nagai- 
ką ir į arkliavagį Rasputina 
Tasai nemokantis rašyti 
arkliavagis valdė visa Ru
sija. Visi caro ministerial 
buvo paskutiniai girtuok
liai ir juodašimčiai. Rusijos 
žmonės jau duonos kąsnio 
neturėjo. O tu vis dar už
tari už carą, kad jisai ku- 

>nigų bernams medalius duo-

syti to pasakiško smuikinin- iš^lbS?’ Jau du tūkstančiai 
metų, kaip jus poteriaujat, 

? o kaip nieko neišeina taip 
i neišeina. Žiūrėk, mama,
Ijau aštuonis milionus žmo- 
inių išskerdė Europoj, o ką1 
lar padėjo jūsų brostvinin- 
kai?

— Cit, Rože, ba gausi 
šluotų! O sakyk man ką jau 
tie tavo cicilistai ir čevo- 
voliučionieriai padarė nau
dos? Visi jie kaip lapės su
lindę į uolas ir tyli.

— Socialistai ir revoliu-

k0 p i metų, kaip jūs poteriaujat,
Koncerte dalyvaus garsi 

dainininkė Julia Herman.
Kiti vardai bus pagarsin

ti vėliau specialiuose pro- 
gramuose.

Visi “Laisvės” draugai. | 
mes tikime, dalyvaus tame 
koncerte.

NEWARKIEČIAMS.
“Laisves” bendrovės šėri- 

ninkų susirinkimas iš New
ark. N.J. ir apygardų įvyks cionieriai nuvertė caro val- 
3 d. gegužio, apie aštuntą džią! Musų broliai socialis- 
valandą vakare, pas drg. tai ir revoliucijonieriai su- 
Igną Bečj, 221 Ferry .St., triuškino kraugerių sostą ir 
Visi draugai malonėkite su-'caras dabar, kaip pupų pė- 
sirinkti, nes bus kalbamasi das tik žvirbliams baidyt 
apie: . . - .

1) Bendrovės reikalus,
2) Apie redakcijinę dalį.
3) Naujus sumanomus.
Draugai, “Laisves” bend

rovės reikalas yra visuome
niškas reikalas ir visi juo 
privalo rūpinties.

Neužilgo įvyks “Laisvės” 
skaitytojų susi rinkimas,gy
venančių mieste New York.

jelis! Kiek jisai p—’------
nuo tų cicilikų. Taip privar
go, kad vos vos per bėdą 
tik vieną sūnelį padarė, bet 
ir tas sako, kaip ant vištos 

dievuli! 
jau kaip ciesorių ir 

užsakant karalių bebus, tai prapuls ir

kurį reikia išrišti.
Kalčių kalčiausias pana- 

pa- šiuose atsitikimuose mergi-
Mat šiomis dienomis buvo 

suareštuota lietuvaitė, ---- „
nelė Marė D., ant jos tėvų nų nežinojimas ir žingeidi!- Jies gyvemmą^. 
pasiskundimo ir pasiusta į mas. O tą nežinojimą ir žin- draugijos i — 
Gero Piemens Namą. Pane- geidumą pagimdo auklėji- čiai moterų, 
ė D.,kuri yra tik 18 metų mas, blogas auklėjimas. i Prezidentu naujos dra- 
imžiaus, pripažino, kad pas Kaip musų tėvai augina ugi jos yra ponia Nignar 
aruoju laiku ji apleisdavo^merginas? Ogi r---------- 
;avo namus ant kelių dienų Svarbiausi pasauly dalykai, 
r paskui vėl pagrįždavo, lytiški dalykai laikomi di- 
Policija sako, kad ji prisi- džiausiame sekrete ir 2L

", Prie tos 
rašosi tūkstan-

Mes gavome pranešima iš 
Minersville, Pa. dėlei netei
singos korespondencijos, 
tilpusios “Laisvės” N 30.

Tą praneoimą patalpinei“ 
me sekančiam “Laisvės” 
num.

Tai Rusijos moterys gau
na balsavimo teises.

nežinoume 7T v- 1 Kažin kada £aus teises.i.. -Hanum, zmonaN^eisejo ape- Lietuvos moterys?
liacijų teisme.Išviso draugi-
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2]^y0 įg Merikos cai'ci sudy- )Hzino, jogei lankydavo blo~ vai tik žino, kiek iš to buna $ ymj* o^J
’ die- Ja tui'i 30.000 narių ir 50

► ka-'nė moteris Suvienytų Vai- 
$65.000. stijų kongrese,balsavo prieš

Panelė Rankin, pirmuti-

U žmonių f1 . . ‘
Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos Centro kojų. Vai Dievuli, 
Komitetas jau padarė su- Tai 
tartį su “Kova” 
atspauzdint 5000egz. Jonas Dievo karalystė. Bet mažu,
Biliūnas jo gyvenimas ir Rožyte, tik tos bedieviškos 
darbai. Parašė V. Kapsu- gazietos išsimislijo, kad ca- 
kas. ro jau nėra, mažu dar jisai

------------- laimingai karaliauja?
— Gėda mama, nieko ne

žinoti. Gyveni tu ant svieto, 
tarytum akloji višta, tary
tum oisteryje pasislėpus.
Juk jau visas svietas bub-' davo ir socialistus liepė kar- 
nija, kad caras nuverstas ti. Jau, mama, tavo galvoj, 
nuo sosto. Visa Amerika turbūt, nėra smegenų, o tik 
džiaugiasi,kad vienu krau-(žaliabarščiai._Jau tu prapo- 
geriu bus mažiau. |teriavai visus smegenis.

— Oi Jėzusėli, ar tai jau . -— Kaip tu drįsti taip šne- 
jūs jį pakorėtet Oi jus ne- keti, tu plikbajorė! Ar tu 
daverkos, besarmačiai, tai misli, kad mes, davatkos ir

- :

Trįs sufragisčių laikraščiai 
susivienija.

Safragisčių konvencijoj 
Atlantic City nutarta su
vienyt tris laikraščius: The 
Woman’s Journal, The Wo
man Voter ir The National 
Suffrage .News.

Naujas laikraštis eis sy
kį į savaitę iš New Yorko. 
Redaktorium bus Miss. Ro
se Young.

so j e turi jau

- Buvęs rusų caras Mikė H, kaip jisai išrodė vienoje iš savo kelionių BaltijosJū- 
roje. Vienui-vienas, jisai ta ytum,. mislija apie tai, kas jo laukia. Jisai visuomet 
labai bijojo revoliucijos ir ta baimė, kaip matot, nebuvo be pamato.

/-S?

karę.
Ji pasisakė mylinti Ameri

ką, bet nenorinti, kadAme- 
rika eitų'klaidingu keliu.

Ji stoja už liuosnorį ka
reiviavimą. Kas nori eiti, 
tegul eina.

f EISING1AUS1A ir GERIAUSIA 
LIETUVI IK A

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

K. MDLAU8KAB.
\ptiekoriu8 ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018-

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvy* uždėjo mafijos 
dirbtuvę. Dirba visokių ituku daiktu*. Jėt 
nori gauti štukų katalogą, prisiusi štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuviškas

Kon t r aktorius.
K. J. Vasiliauskas, savininkas
Tepliorius, dekoratorius ir popie- 

ruotojas. Darbas yra gvarantuotas. t 
išlygas galimas gauti ant visokių 
darbų. Dirbtuve:

46 Powers Street,
Residence ja:

431 Rodney Street, 
BROOKLYN, N. Y.



LAISVĖ

PRANEŠIMAI.

7=5 KORESPONDENCIJOS Z
šiluma siekia 89 laipsnius:' Latvių benas griežė revo- kriaučių dirbtuvės darbi- 
Išdirbysčių randasi mažai— liucijoniškas dainas. Taipgi ninkai. Darbininkai reika- 
yra keliatas geležies dirbtu- atidavė garbę ‘ kritusiems lauja 9 vai. darbo dienos 
vių ir viena karų. Nors be- Rusijos revoliucijonieriams (iki šiol dirbo 10 valandų) 
darbių nesimato, bet ir dar- —grajino laidotuvių maršą, 
bininkų nereikalaujama., publika sustojo.

| Platon’o liejyklų darbi- Darbininkų algos taipgi

13 d. gegužės, L.S.S. 60 k. 
svetainėj, 376 Broadway, S. 
Boston, Mass., bus 21 kon
ferencija L.S.S. VI Rajono. 
Kuopos, kurios dar nesate 
išrinkę delegatų, sušaukite 
nepaprastus mitingus, išrin 
kite delegatus ir išduokite 
jiems įgaliavimus.

Prieš konferenciją, suba- 
tos vakare, bus perstaty
mas veikalo “Kryžius” Lie
tuvių svetainėj, kampas E 
ir Silver Sts. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visas pelnas 
skiriamas Rajono naudai.

L.S.S. VI Rajono Sekr.
Z. M. Puišiutė.

ninkai taipgi streikuoja. 
Darbdaviai turi nemažai 
streiklaužių. Kuo tas strei
kas užsibaigs, sunku pasa
kyti.

ir $1.00 pakelti į savaitę 
mokesties. Vietos kriaučiai 
darbininkai buvo labai toli 
atsilikę nuo kitų miestų 
kriaučių darbininkų.

Taigi, kitiį miestų kriau- 
nevažiuo-

Buvo išneštos rezoliuci- 
mažesnės, išskyrus viduri- jos' vienoj išreikšta simpa- 
nę ir pietinę Floridos dalis, tija Rusijos revoliucijonie- 
kur kapitalistai atvažiuoja riams, antroj pasmerkta 
iš rytinių valstijų ir apsigy- Anglijos buržuazinė valdžia čiai darbininkai 
vena. Bet už tai ten ir pra- kuri sulaikė grįžtančius Ru kite į čia darbo jieškoti.

Streiko vedimo
Komitetas.

gyvenimas daug brangesnis, sijon revoliucijonierius ir 
negu kitur. Amatninkai vi- dabar laiko nelaisvėj.
si turi atskiras savo unijas, Amerikos darbininkai lau-' 
nors jų ir neperdaugiausiai kia, ką pasakys dabartinė' 
randasi. ministerija; yra manoma, i

Laukai žaliuoja, anksty- kad Rusijos darbininkai1 
bines bulves 

pašelpines draugystes ir a-.kasti. Žemė išrodo* bloga, suoti. 
pie Rusijos revoliuciją, daugiausia geltonosios smil-j 
Drg Michelsonas dar pirmą kalnų visiškai nėra, vi- «Ergkg£iu Taku” 
sykį kalbėjo mūsų mieste ir sur auga pušys, kitokių me- < Balandžio 21 d' 
žmonėms labai patiko, ypa- džių nėra. Labai dideli že- 
tingai išreiškė keliatą svar- J^čs plotai dar neapdii 
bių minčių apie Lietuvą. Ju°se apskritus metus gano- ^įu]į0 dramą. 
Žmonių buvo daug ir visi s* galvijai, 
ramiai užsilaikė, išskiriant 

Tik 
pra- 

iš priežasties apskelbimo Ka kalbose nerinko aukų parė- 
rės. Bridgeport, Conn, dar žirniu Rusijos revoliucijos? 
negavome leidimo surengti 
3 d. gegužės prakalbas ir 
nežinia ar gausime. Todėl 
visos Rajono kuopos pir
miau turi pasirūpinti gauti 
leidimus, o jau paskui reng
ti prakalbas. Kitaip galima 
įeiti į nesmagų padėjimą: 
prakalas surengus, o leidi
mo negavus.

L.S.S. I Rajono Org.
A. Žilinskas.

15 d. balandžio buvo pra
kalbos D. L. K. Vytauto 
draugystės. Kalbėjo St. 
Michelsonas ir A. Žolynas.1 
Michelsonas kalbėjo apie

CLIFFSIDE, N. J.

. ,v. . ... m d. gegužės, G. Pauža
jau pradėjo privers valdžią juos pahuo- svetainėj, Walker and 3-rd 

St., bus koncertas L.D.L.D. 
77 kuopos. Pradžia 7 vai. v. 

scenoje. Programas bus labai žingei- 
Dudley dus, todėl meldžiame vietos 

ir apielinkių lietuvius atsi
lankyti. Įžanga 25 centai 
ypatai.

L.D.L.D. 77 kuopa.

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1Q17 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Zs- 
10.

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

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,
No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York, City. * V

«fe * ♦ $ ♦ Hc

Opera House, 60 kp. L.S.S. 
statė scenoje 5 aktų P. Mi-

Draugai, šiemet surengi
mui gegužinio maršruto gal tūlą vyčių generolą, 
turėsime daug nesmagumų aš nesuprantu, kodėl

NEW YORK CITY, N. Y

N. Vaitekūnas.

GARDNER, MASS.

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.

Veikalas iš musų dienų 
moksleivijos gyvenimo Lie
tuvoj ir Rusijoj. Veikalas 
didelis ir daug spėkų dėjo, 
kad atvaizdinus gerai, bet 
ir pavyko labai gerai. Svar
besnes roles, kaip tai Ony
tės—Tiškų duktės, lošė p. 
M. Krakauskiute, Petro Dė
delio—P. Mockapetris, Tiš- 
kos-jdvarininko— F. N. Ra
manauskas, Tiškienės lošė 
T. Brazaitienė, Broniuko— 
F. Znotas; kiti visi nors ir 

C- menkesnes roles lošė atliko 
gerai, iškiriant vieną-kitą.

Prieš atidengsiant sceną, 
grajino latvių socialistų or-' 
kestra. Vakaras buvo vie
nas geriausių ir kurie atsi
lankė, tai gėrėjosi veikalu 
ir aktoriais.

1 Publikos buvo labai ma
žai; kodėl neatsilankė—ne
žinia. Dailės mylėtojų ir ak
torių iš Bostono apielinkės 
nebuvo, turbūt ’ veikalo ne
žinojo. 60 kp. ketina atkar
toti; buvusieji tą vakarą ža
da visi ateiti.* * ♦ * ♦ $ *

NEW HAVEN, CONN.

“Laisvės” N26 iš mūsų 
miesto tilpo korespondenci
ja, kurioje neteisingai apra
šoma apie buvusias Lietu
vos Sūnų draugystės pra
kalbas. Korespondentas sa
ko, būk kalbėtojas kun. Mic
kevičius pliauškęs visokius 
niekus. Tas neteisybė. Į 
prakalbas atsilankė apie po
rą šimtų žmonių. Kun. Mic
kevičius aiškino, kad mums 
reikalingos pašelpinės drau
gystės, kaip mus slegia da
bartinė kapitalistų valdžia, 
ragino jungtis į draugystes, 
rinkti valdininkus iš savo 
tarpo, šviestis, skaityti lai
kraščius ir tt. Tokios pra
kalbos niekam negalėjo už
kenkti. Kunigui bekalbant, 
tūlas vaikinas visa laika 
krušino riešutus ir jų luk
štus metė ant merginų. Su
prantama, daugelis tokiu jo 
pasielgimu pasipiktino ir j 
daugeliui jis trukdė prakal-; 
bos klausyti.
perspėjo vaikiną ir paprašė viešus debatus, bet laikas 
išeiti, jeigu nenori kiaušy- praėjo, o tautiečiai tyli, ma- 
ti. Vaikinas dar labiau pra- tomai, jaučiasi silpnais.
dėjo riešutus kriušinti. Ta-i *******
da kalbėtojas pasakė kad.
tas vaikinas arba tamsus 
socialistas arba šventakup- 
ris. Prakalbų gi vedėjas tą 
sportelį nuramino ir kalbė
tojas užbaigė savo kalbą. 
Minėtas sportelis . ir buvo 
tik iš vardo socialistu.

L.S.S. kuopos reporteris 
v. . . v .. . sako, būk prakalbos neat-

ISuvažiavimui^ užsibaigus,ta- ne§ę jokios naudos. Čia vėl 
neteisybė. Prie draugystės 
prisirašė 12 nauju ir tas pa

Rodosi 
vertėtų

tokiose pramogose 
visuomet parinkti, 
balandžio mūsų ka- 
pašventino naujaitalikai

statomos bažnyčios kampinį 
akmeni. “Newark Evening 
News”, aprašydamas 'apie 
tas ceremonijas, pažymėjo, 
būk pašventinime dalyvavę 
apie 3,000 žmonių. Vienok 
tas laikraštis perdaug dide
les magaryčias uždėjo: pa 
rodoj dalyvavo nedaugiau 
1.000, o jis parašė net trigu
bai tiek.

Pradėjus bažnyčią staty
ti. tarpe parapijonų ii' kuni
go iškilo kivirčiai. Davat
kos pradėjo pasakoti viso
kių galų. Dabar kunigužis 
išvažiuoja ant vakacljų ir 
savo vietoj palieka kun. 
Švagždį iš Patersono.

Hukuru Bukum.

pas 
Dr. 
tau

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

lietuvį akių ir akinių specialistą: 
H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
pageltą, Jo aptiekoje, teisingiau- 
geriausius patarimus kiekvienamšia sutaisomi vaistai ir duoda 

lietu', iui.
A plieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,N y.
I

McKEES ROCKS, PA.
S. S. III Rajono visuoti

nas suvažiavimas.

(Nuo mūsų korespondento)
Visi sako, kad New Yor- 

kas snaudžia taip, kaip se
niau Philadelphia snaudė. 
Bot palaulcitol K’iup Philo, 
delphia pabudo, taip ir .New 
Yorkas pabus.

L. S. S. 52 kuopos susi
rinkime drg. Mingila įnešė, 
kad reikia sutvert vaikų 
draugijėlę. Išdiskusavus tą 
klausimą, pasirodo, kad rei
kia tvert. Per vasara ma-! 
noma vaikus suorganizuoti:
ir laikas nuo laiko gabenti 22 d. balandžio įvyko vi- 
ant tyro oro, j žalumynus,o suotinas suvažiavimas L. S. 
atėjus rudeniui pradėti juos S. III Rajono. Nuo 9 kuo- 
mokint. pų pribuvo 32 nariu. Gal

Tūli draugai mano, kad .būtų buvęs suvažiavimas ir 
New Yorke reikia sutvert skaitlingesnis, bet nežinia, 
dvi draugijėles—vieną že- kodėl apie tą suvažiavimą 
mai mieste, o antrą Bronxe. niekas nieko negarsino. 
Tuomet ir męs turėsime' Suvažiavimas apsvarstė 
jaunųjų Soc. Lygą. daug svarbių klausimų.

Geistina būtų, kad tėvai Svarstant klausimus, buvo 
leistų savo vaikus j mokyk- gyvos ir rimtos diskusijos, 
lėles.

Žiūrint į p. Šimkų, net darbininkams išmelsti lais- 
gaila daros žmogelis nori vės, o dabar darbininkai pa- 
tautiečiams įtikti, nori juos tys tą laisvę įgijo. Tais kal- 
apkarunavoti liaurų vaini- bėtojo žodžiais įsižeidė ke- 
ku, bet neturi už ką. Šimkus lėtas katalikų, kurie paskui 
seka Širvydo pėdomis. Štai atsisakė aukauti parėmi- 
keli išsireiškimai iš jo mui Rusijos revoliucijos, 
prakalbos: “Musų tautinin- Kalbėtojas taipgi pasakė, 
kai nuėjo velniop”... ”Kas kad gal greitu laiku ir Vo- 
bjauriausia, kad tie pieme- kietijos darbininkams prisi- 
nys, kurių gal ne vienas ant eis kaizerį su visa jo dievo 
bėruko į Lazdijus nujojo, duotąją valdžia nuo sosto 
čia vadovauja mūsų vytau- nugriauti.
tūlėmis”. I Baigdamas kalbą nurodė,

Koks iš to išvedimas? kad mes privalome visomis
pu pribuvo 32 nariu. Gal

ipo pakeltas klausimas, ar 
i tokie suvažiavimai atneša
i naudą ii ’ ar reikalinga j*uos rojo> kacĮ prakalbos pilnai 
į ir ant tohaus saukti. Pri-

Jau keliatas savaičių,kaip Plinta, kad jie labai nau- 
čia streikuoia Ivory Botton f1"*1 ’ssireiksta, kad ant 
dirbtuvių darbininkai.Svar- 
biausi jų reikalavimai — 
pripažinti uniją ir prie ne
kuriu darbų pakelti mokes
tį. Darbdaviai sutinka mo
kestį pakelti, bet unijos 
baisiai bijo. Kadangi strei
kas jau nuo seniai tęsėsi, 
tai daugelis streikierių nu
ėjo kitur dirbti, bet streik- 
laužiauti atsisakė. Darbi-: 
ninkai streiką mano laimė-' 
ti, nes tik tris dirbtuvės tu-’ 
ri streiklaužiu ir dirba, o 4 V 7

stovi uždarytos.
Reikia pažymėti, kad ir. 

lietuvių atsiranda streklau-j 
žiu. Liet. Jaunuomenės 
Kat. Pol. Kliubo vienas na
rys streiklaužiavo. Kliubas 
’šrinko tam tikrą komisiją, 
kad patirtu, kokios priežas- 

* tįs jį vertė streiklaužiauti, 
kuomet daugelis kliubo na
rių streikuoja. Komisija 
šaukė tą narį pasiaiškinti, 
bet jis nepribuvo.

NEWARK, N. J. 
Margumynai.

pavyko.
Jonas Ivonaitis.

toliaus būtų kas mėnuo šau
kiami.

| Po suvažiavimui buvo su
rengtos prakalbos. Kalbė
jo draugai J. Semsis ir D. 
Lekavičius; pertraukose 
drg. Bolys padeklamavo ir 
tūlas draugas pasakė juo
kingą monologą. Publika 
viskuo likosi labai- užganė
dinta.

Reikia ištarti širdingą a- 
:čiu A. P. L. A. 2 kuopai, ku
ri be jokio atlyginimo su

keikė savo svetainę.
W. J. Wance.

JACKSONVILLE, FLA.

Šiame miestely randasi a- 
pie 38,000 gyventojų; di
džiuma jų anglai ir juodvei- 
džiai. Yra ir du lietuviu. 
Miestas gamtišku žvilgsniu 
labai dailus, viskas pasken
dę žaliuojančiuose me
džiuose. Balandžio mėnesį 

» ' "ii

SO. BOSTON, MASS.

Pastaraisiais metais mū-|" 
su miestas buvo plačiai pa- I 
garsėjęs amunicijos išdir- ( 
byste, todėl iš visų pusių 
privažiavo daug įvairių dar
bininkų. Lietuvių taipgi ran 1 
dasi nemažas skaitlius-apie i 
4000. Veikimas tarpe lietu
vių silpnas.Svetainę “stato” 
jau ketvirti metai ir niekaip 
negali pastatyti. Aukų su- 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės lietuvių surinko tain-1 
gi mažai. Teisybė, “Lietuvių 
dienoj” surinko nemažai,, 
bet viskas su “Lietuvių die-į 
na” ir užsibaigė. ;

' Katalikai paliko vienus 
tautininkus, nusikraustė į 
pobažnytinį skiepą, užsida
rė ir pradėjo darbuotis :sta- 
to scenoj veikalus, rengia 
prakalbas ir'keikia laisves- 
nius žmones ir tt. Tautinin
kai pasijuto užgautais ir S. 
L. A. kuopos susirinkime nu 
tarė šauktis,prie socialistų.

60 kp. L.S.S. buvo užkvie- endromis jiegomis pradėti 
Kalbėtojas tusi Bostono tautiečius į darbuotis ir tokiu budu at

keršyti savo priešams. So
cialistai su tuo sutiko ir iš
rinko atstovus, kurie pasi
tartų su tautininkais apie’ 
bendrą veikimą. Pirmas su- £ja gyvuoja D. L. K. Vytau jiegomis remti Rusijos re- 
sirinkimas pavyko kuopui- to (]raUgyStė; tos draugys- voliuciją, nes jeigu neremsi-

. kiaušiai. Nutarta bendro- pirmininkas socialistas me, gali vėl reakcija užvieš- 
mis jiegomis.rinkti aukas Jonas Latvys. .1T ‘ J . .................................

suselnimui • nukentėjusių 
nuo karės, rengti prakalbas.
kviesti abiejų sriovių kalbė
tojus, o kur aukas siusti— 
nutars vėliaus.

Antrame susirinkime vi
sai kas kita pasirodė: tau
tininkai sutarė laikytis Cen- 
tralio Komiteto ir pasiūlė 
socialistams, kad ir jie išsi
žadėtų L. Š. F., savo politi
kos ir eitų paskui tautie
čius. Socialistai kaip greit 
išklausė tautininkų praneši
mo. taip greit jį ir atmetė. 
Tokiu būdu Vienybė ir neį
vyko. *******

60 kp. L.S.S. antru kartu 
užkvietė į debatus klerika
lus ir paskyrė 5 d. gegužės 
Įžanga 25c. Na, žiūrėsime, 
ar vėl Kemėšis su . Rama
nausku tylės?*******
• Liepos 4 d. 60 kp. pengia 
pikniką Charles River,West 
Roxbury, Mass. Vieta vie
na gražiausių Bostono apie- 
linkėj. Lietuviai turės pro
gą pasilinksminti.

MAHANOY CITY, PA.

L.M.P.S.A. 33 kp. rengia 
draugišką vakarienę su pa- 
marginimais—bus ir šokių, 
ant 10 dx gegužio. Prasidės 
7:30 vai vakare, Lenkų sa- 

Peoples lėj, S. Catawissa St. • I
Širdingai kviečiame visus Mūsų tautininkai visuo- 

draugus ir drauges šios a- met giriasi, kad jų partija 
pielinkės dalyvauti. Norin- yra plačiausia ir turi dau- 
tieji dalyvauti gali užsire
gistruoti pas nares 33 kp. 
arba pas sekretorę per laiš
ką, nevėliau 6 d. geg.

Lietuviškai Geistina, kad užsiregis-
Pruseika. truojant užsimokėtų dalį ar

(Nuo mūsų korespondento)
Balandžio 15 d., ~

Temple salėje, buvo apvaik- 
ščiojimas paminėjimui Ru
sijos revoliucijos, kurį su
rengė šių tautų socialistai: 
lietuviai, latviai, jrusai, fi
nai, žydai irS. P. Jaunuo
menės lyga. Buvo visų tau
tų kalbėtojai, 
kalbėjo drg. I 
Kadangi daug kalbėtojų bu- ba visą įžangą, 
vo, -tai jie trumpino savo j Įžanga porai $2.00, pavie- 
kalbas; drg. Pruseika paša- niui $1.25. 
kė trumpą prakalbą, bet re- 
voliucijonišką, kvietė socia
listus energiškai kovoti. Ru
sijoj sociąlistai nuvertė ca
rą nuo sosto ir ant caro rui
mų plevėsuoja raudona vė
liava, todėl turime ir čia ko
voti, kad raudona vėliava 
užplė vėsuotų. '

L.M.P.S.A. 33 kp. Sekr.
E. N. Jeskevičiutė 

300 E. Centre St

MT. CARMEL, PA. 
Kriaučių streikas.

giausia pasekėjų. Pažiūrė
sime, ar ištikro taip yra. 
L. Š. F. skyrius surengė 
prakalbas ir pakvietė Bulo
tą* kalbėti. Tose prakalbose 
aukų surinko virš -50 dole-! 
rių. Tautininkai surengė 
prakalbas, pakvietė Šliupą 
kalbėti ir aukų surinko tik 
$30. Pagalios vieni - tautie
čiai surengia prakalbas ir 
užkviečia kalbėti St. Šimkų; 

i aukų surinko $33. Kada vi
si bendrai rengė prakalbas

. Tautininkai patauti ir tuomet darbinin- 
Šimkui pranešė, kad Vytau-kų padėjimas žymiai pablo- 
to draugystė savo susirin- gės.
kime nepripažino ju Cen-1 Viso aukų tapo surinkta 
tralio Komiteto, todėl Šim- $27.38.
kus ir pavadino Vytauto Visiems aukautojams ta- 
draugystės vadovus arklia-riu širdingą ačiū, 
vagiais. ;

Ant galo Šimkus paragi-, 
no publiką, kad ji mokėtų kautoji] tilps vėliaus, 
mėnesines duokles sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių. Publika tam 
pritaria, bet laukia infor-Į 
macijų. Šimkus sėdi ant 
pagrindų ir taipgi laukia 
Valandėlę patylėjęs,pasako: 
’’Kurie neaukavote po dol 
eikite laukan”! Publika pa- 
kila ir eina laukan; svetai-' 
nėj pasilieka apie penki 
tautininkai. Šimkus supra
to, kad negerai padarė, su
sigėdo, bet jau buvo vėlu.

Balandis.

“L.’ Korespondentas. 
Nuo red.— Pavardės au

RED. ATSAKYMAI

MIDDLEBORO, MASS.

L.M.P.S. 25 kuopos agen
tui.— Jūsų straipsnelio ne- 
galime sunaudoti, nes užve
dama polemika su “Moterų 
Balsu”, o kas neskaito “M.

L Balso”, tas negalės supras- 
j ti anie ką dalykas eina. Po

lemikos straipsnius visuo
met reikia siųsti į tuos laik
raščius, su kuriais varoma 
.polemika, kitaip jie neturi 
vertės.

A. Bieliauskienei, Anso
nia, Conn.— Apie L.M.P.S. 
15 kuopos prakalbas tilpo 
anksčiau. Rašykite daugiau.. 
apie vietos motėm veikimą.

i Singeliui, Minersville, Pa.

15 d. balandžio buvo pra
kalbos L. S. S. 139 kupos 
Kalbėjo drg. K. Žiurinskas 
iš Norwood, Mass, apie re- Apie moterų vakarą koresp. ' 
voliucijos istoriją ir nuver- jau tilpo. Kaip ir kam su- 
tįmą nuo sosto Romanovų naudoti pinigus.—tai mote- 
dinastijos, kuri virš 300 me- rų pąčių dalykas.

Rušinskui, Chica- ' 
ir kvietė Šimkų kalbėti, tuo- kankino. Kalbėtojas paša- go, Ill.— Apie koncertą pa- 
'met surinko po $130. Vadi- kė, kad darbininkai ir už talpinome anksčiau gautą.

tų viešpatavo ir žmones

24 d. balandžio išėjo naši, tautininkams mažai dievą galingesni, nes per Atleiskite, kad. negalėjome 
į streiką P. G. F. Sanauskokas pritaria. tiek laiko kunigai negalėjo sunaudoti.
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LAISVĖ

Užrašydami “Laisvę

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.
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Adresuok: A P OWENS
Dept, 42—E,

Tai. IIS Graeapaixt.

0INIAU81A UŽEIGOS 
TIKTA PAS ‘

2nd St.,
WiOKI.IA

ca fe. Pa
keleivingus 

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

pulki** d*acd 
efie Ir skanaus vyne* Pv 
Karsta vltaiia puUdaaaia*, »< 
ulkito,

Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 
žodžių.

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

TEISINGIAUSIA UJEIG-
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st St, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

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

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

gi?

— Klausyk, tamsta, ne-

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

TELEGRAMA ŠVIESIAU- .niauti. 
SIAM ORAKULUI.

Pastarasis, besika- 
bindamas ant scenos, sako:

— Labai esu tamstai dė
kingas, bet meldžiu palauk
ti valandėlę, nes man dar 
turi pirmiau galvą nukir
sti, o tuomet jau galėsiu ei
ti vakarieniauti.

Los Angeles, Cal. — Sei, 
mister Orakule, kogrei- 
čiausia atvažiuok į mūsų 
miestą Los Angeles (kas pa
sidarė, ar ne gumbu susir
gote?—Orakulas), nes mū
sų miesto lietuviai-tautie- 
čiai rengia iškilmingą balių, 
kuriame pardavinės viso
kius tautiškus tinksus,kaip 
tai rudį (ar šunį? — O- 
rakulas), vyžas, nagines, - -
beržines tabakerkas ir tam Ihcnionas tą pastebėjęs, sau-
panašius daiktus. Rudžio 
(ar tik vieną šmotą? — O- 
rakulas) turi užtektinai,bet 
vyžų, naginių, tabakerkų ir 
kitų tinksų neturi, todėl tu, 
Orakule, atsivežk tos mede- 
gos, tai padarysi ^gerą biznį 
ir dar pamokysi mūsų tau
tiečius, kaip reikia biznį ru- 
nyti.

Beje knygų ir laikraščių 
nesivežk, nes męs čia turi
me? savo žandarą, kuris už 
tokius daiktus smarkiai 
baudžia, todėl ir tave galės 
į belangę įkišti.

Laukiame atvažiuojant.
O. O.

Aš jokiais bizniais neuž
siimu ir jums tame reikale 
negaliu padėti. Čia. Ame
rikoj, randasi Lietuvos 
prekybos ir pramonės mi- 
nisteris p. Martus. Jis turi 
sutvėręs daugybę kompani
jų, kurios išdirbinėia viso
kius tautiškus tinksus, ro
dė! ir kreipkitės pas jį. Gir
dėjau, kad Lawrence, Mass., 
yra sutverta kompanija ir 
jau audžia lietuviškas, vy
žas ir jūs galėsite gauti ke- 
liatą vagonu.

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

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

skaityti socialistiškus raštus.
|$| * Kas turi savo giminių ir draugų Ru- 
hgį sijoj, padarykit jiem dovaną,

Telephone 19bU ureenpomt.

Dr. H. Mendlowitz
□71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu 

tai moterų lijjos.
Gerai įsitčrnykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-inos gatves, i

SERGAMIEJI!
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AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ H 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsieny gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite saa, kiek aš išgydžian, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimus įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktaru ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
.J’s jums be pinigų patars, ką da- 

rvti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visidiius lies# su dužiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
KiL '.rtlsn•' kraujo, p’hu, širdies, plau
čių iaknų iv tl.

Dėl gydymo ^nervy ir lytiškų ligų 
turiu visiems gebu žinomą elektrišką 
r.p.uatą >r X-spind diai, per kurią 
in<‘iyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 

aparatus, dėl 
Chemiškas 15-
Nca t įdėliokite

bet tuojau ateikite pas

kiaurai kūne, 
b turi tokius 

to k -i kibai hr:n»;3. 
1 vrinejHuas Šlapume, 
ant t 
gerai

J ieško durių.
Žmogelis išėjo iš saliuno, 

iššiėmė iš kišeniaus raktą, 
ir, prieidamas prie kiekvie
nų durų, bando’ rakinti. Po

— Klausyk, kodėl tu ban
dai duris rakinti?

— Jieškau savo namų,— 
atsako girtuoklis.

‘— Bet tu ir svetimas du
ris nori atrakinti?

— Matai, aš užmiršau 
kur gyvenu, tai bandau kie
kvienas duris rakinti ir ku
rias atrakinsiu, ten ir 
mano namai, nes savo 
tu juk negali svetimų 
rų atrakinti.

bus 
rak- 
du-

Pavojingai serga.
Kur tamsta dabar

— Pas daktaru.
O kas atsitiko?

— Mano vyras pavojin
gai serga.

— Kas per liga:
— Staiga susirgo nervais, 

džiova, plaučių uždegimu, 
branchitu ir daugeliu kitų 
Jigii. kurių ir vardus už- 
niršau.

— Ir kur jis tiek ligų ga
lėjo pagauti ir dar staiga?

— Vakar buvo atsilan
kęs tūlas agentas ir parda
vė jam medirinišką enci
klopediją. Jis nusipirkęs 
enciklopediją, visą dieną 
skaitė, o šiandie pajuto, kad 
jau tomis ligomis serga t'* 
pareikalavo tuojaus dakta
rą pašaukti.

Ant tilto,
f)u sporteliai, eidami 

tiltą, perskaitė apskelbimą, 
kad jeigu kas išgelbės skęs
tantį žmogų, tas gaus nuo 
miesto 10 doleriu dovanu. 
Jiedu sutarė padaryti biz
nį: vienas įkris Į vandeni, o 
Kitas ištrauks ir tuorūet 
gaus 10 dolerių. Ilgai nelau
kus, vienas jų įšoko į van
denį ir ėmė šaukti:
• — Gelbėk, gelbėk, aš jau'sušuko;
skęstu. ■ v ,

— Palauk, brolau, aš up-.j^ugj čia mano paveikslas? 
sirvkT?.. rėra išrokavhnor _ tamstos.

— Bet aš išrodau kokia 
dvidešimčia metų senesnė!

Garbus piešėjas.
Tula moterėlė užsakę pįę- 

šėjui nupiešti savo paveik
slą, už kurį žadėjo gerokai 
užmokėti. Kada pamatė sa

vo nuveiksią, nusistebėjus

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’’Birute” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 35c 
“Kregždelė” — duettas — 30c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio.

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

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETRA U SKA S, 
Broadway, So. Boston.

vai.
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Kryžiaus 
skaudėjimai
dažniamia gema n io ink
stų b'. i \ arkC-w. Del nuo- 
sa’-aus giro yra reikalin
ga, J<a«l i tokias slogas 
butų atkreipta didelė doma.

veri r) 
i iikst i;

yuųauš 
Žtr.G.tH: 

D R. L f
nuo

140 E. 22.'d
5: d ?

’ va!, r via iki 8

SILPNUMAS.
.TeJ jautiesi netekęs spPkų. 

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

Severa’ą Balsam of Life
(Scveros Gyvasties Balsainas)

Sustiprina jis visą organizmą ir 
praAalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptiekose.

svera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
era pasiūlyti tokiuose atsitikimuose,
arba | u>)< s uždegimo, apsunkinto ir skausmingo slapini- 

, nuo kojų suputimo, geltligės 
ir į 1.00.

o taippat gvdvme

ir rukšturno skilvyj. Kainos

Kryžiaus skausmas Išnyko.

i 
į

£
Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet 
0—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y,

x K. Miliauskus, 11 High" 
ve., Newton L’ppe 
praneša mums taip 
skausmus kryžiuje 
bet skaityd 

ėmiau v 
! nuo in) > 
)>m.- veikim

Falls, 
‘Ken- 
r šo- 

jūsų ka- 
S.-voros 

.iaknų ir

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų “Sere* 
ros" gyduolių, bet ueimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

si ryk t?., r-ė ra 
tave gelbėti, nes štai apa
čioj to paskelbimo pridurta, 
jeigu kas ištrauks iš vande
nio negyvą žmogų, tas gaus 
20 dolerių. Tokiu būdu tu 
nuskęsk, o aš tave tuomet 
ištrauksiu ir mudu daugiau 
pelnysiva.

Alkoholio blčdingumas.
Blaivininkų susirinkime 

pirmininkai pasakoja apie 
alkoholio blėdingumą ne 
vien tik iš vidaus, bet ir iš 
lauko. Kad geriau priro
džius savo nariams, jis sa
ko > " W

Gerbiamieji, aš manau, 
kad iš susirinkusių kiekvie
nas yra patyręs' alkoholio 
blėdingumą: kada pasigeri

V” I If Giriu tokį gausų tikėjimą j tuos stebėtinus 
I tlx diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jūsų 

' f teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo-
** A KiiCs pigių uiržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais,
Stf S. Tri 1 U darančias ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek-

* V • tričKp uiržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos, 
reumatizmo, paralyžiaus, nerviškumo, Lipomi ar 
inkstų negerumo, nesuvirinimo, y^lvog Skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj, kūnų daly, 

nuovargio, nustojimo, vyrlšk;<mo, nemiegio, mo
terų mčnęsjnfų negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
gerlausj diržą, kokį pinigai gali nupirkt. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. pačios ženkleliais arba money orderiu tik
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
pačios, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tųojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį
---------------------- - ner 00 dienų. Tuomet, jeigu visiškai išgydytas, 

nalonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neesi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tmijaus ir, jei jūs tą padarysile, aš sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu dužų ir. 
paėtos. ,vc-

%

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIESKOT JOS GIML 
NES, VIETOSE UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBa RusijOJK.

Reikalaudami informaciją (dėkite atauipą ai 2 centu.
Pabtgeliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus n«s p«r mana 
Banką galit* siųst į vi e as vietas, užimtas vokiečiais. • tikrai nu- 

sis.
Kurie turit saro gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, rallt «1uk1 

pinigu r ir 'aišku t per mano Banką.
Ras norite atsiimt ®avo gimines į Ameriką, Kreipkitės pn« mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - AJFhORTES ant visą linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką tai aš moka 4 oauiimci 

Ir galite gaut tavo pinigus ergą, »nt kožno pareikalavimo.
Mano bankoa yra gv.»rantuotos, p*r New Yorko steit* užtat jfi> 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farniaa. iotua ir naiaaa Padams ir uftvirtiftr «t*okia* 

dokun<entu8-mšti.iB ir išjiekkau dalis.
Padarau apdraudimas (Insurance > gyvasties nuo ugnica t» tt 

VISOKIOS RODOS-PATARIMA! DOVANA!
Kreipkitės šiuo adresui

BA^KEP 40HN &OV4U8
, Hlia: 155 CLJNfUN AV»..$6 Grano Street, maspeth l i n

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU RFIKALU

Tas nieko nekenkia, j 
kada tamsta išgyvensi dvi
dešimts metų, tuomet šif 
paveikslas bus naturališkas 
ir tokiu bildu nereikės kitą

Teisme.
Sufragistė apskundė savo 

vyrą, kad pastarasis parodė > 
jai Špygą ir pareikalavo 
perskyrimo. Teisėjas klau
sia sufragistę:

— Kokias priežastis tam
sta statai reikalaudama 
persiskyrimo?

— Vyras sū manim labai 
niauriai apsieina, pereitą 

- . - . v * ; įsavaitę fnan špigą parodė.
•ir paskui susipęsęs suduodi—Už špigos parodymą,netik 
žmogui buteliu į galvą, tai negalima persiskyrimo gau- 
ir galva sprogsta. Vadinasi, įr vyrui jokią baus- 
alkoholis veikia ne tik iš vi- nię nevalia uždėti,—atsakė 
daus, bet ir iš viršaus. 'tpiqpiaqteisėjas.

Sufagistė pasijuto labai 
Palauk, dar galvą nukirs. įžeista ir norėdama atker- 

Teatre laike pertraukos, syti, prie'visų parodė špigą 
tūla mergina užsikviečia ak teisėjui, savo vyrui ir išėjo. 

MMiMMMive...navakarie-! M. V.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $1 >5.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 

[Ligoje pašalpų .............  $52.813

Moka pomirtinių $150 $3°°. $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę.

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
niis, Imigrantus ir n mia' visus prakilniuš lietuvių tiš

kus ir įculturiškus reikalui

■ĮMONIŲ fipšvktai leidžia cavaitraŠtį „TĖVYNĘ” su iliur,- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

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

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

__________________ _______ ___________________________Z ■ ______ • .... .,*■■■ • ■■ ■ - '

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautalų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendroves nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų tautų savo praktišku 
išdirbimu. Męs išdirbame dėl 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 bendrove turi agentus visose didžiose lietuvių kol 

. iionijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARUNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant šėrįis. Šero 
kaina $10.00. Su

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

Šukaitis, 805 Bank Str. Waterbury, Conn. ' 
P. Rasinskis, 143 Moultrie st. Pittsburgh, Pa. 
P. Stanley, 115 Weyl st. Rochester, N.Y7.

V Vashnes, 332 W. Raspbery ave. Shenandoah,Pa, 
A A, Rėklaitis, 391 Wayne st. Jersey City, N.J.

i C. Shates, 222 N. Darien st. Philadelphia, Pa.
ArzKairys, 3131 Emerald ave. ChicagQ, Ill. į
J Mazuronis, 74 Spring st. New Britain, Conn.

visokiais reikalais kreipkitės pas: 
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 avė. 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. 0. Box 788, Courtney, Pa. Keliaujantis Agentas.
f .
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1220J — 7th 
Finansų sekretorius

Knygius Pranai Tumotaa, 
8570 E. 72 SL

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

Cicero, III,
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

ni nedėldienį kiekvieno mėnesio J. 
Neff® ivotainėj, 1500 So. 49th ava, 
deer®, III, I vai. po pietų.

Skausmą 
antiyk,. 
tkauime. ______
pai wait dantie talil. ■

Per “Naujienas” su

IR DUKTERŲ
J , ILL.

kp, J W.
P 

kp. A Žvirblis

LIETUVIŠKA APTIEK. A

IIIIIH

DR, BUKKIS,

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

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai.

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

GREATER
lift Grand Str.. New York.

PABĖGĖLIAI JIEŠKO GI-; 
MINIŲ. Lietuvos šelpimo Fondo Fi

nansų Sekretorius nuo TZ* 1 ry • T)Pranė Piliauskienė iš Ma
hanoy City, Juozas Piliaus- 
kas, kuris gyveno New Yor-' 
ke ir Emilija Vaitkevičiū
tė, lai atsišaukia šiuo adre
su: Voronež, Staro- 
kovskaja N19, Russia.

Marijona Tamulioniutė 
po vyrui Pagonienė) Morta 
Tamulioniūtė (po vyrui 
Zenkienė), Anelė Tamulio
niutė (po vyrui Jesionienė), 
Jonas Gelbužinas, Juzė Gel- 
bužiūtė, Martynas, Kara
lius, Vincas ir Antanas Ta- 
mulioniukai lai atsišaukia 
pas savo gimines šiuo adre
su: Minsk, Kolominskaja ui. 
N30132, Litovskij 
Ignatiju Valinosu,

AUKOS RUSIJOS
VOLIUCIJAI.

Kovo 1,1917, iki Ba
landžio 1, 1917.

Kovo 1, 1917, balan
sas ...................... $14270.42

San Francisco, Cal. — 
Nuo S. L. A. 106 kuopos $5.

Už 86 egzemp. “Socialde
mokrato” jubilėjinįo nume
rio $12.90. Viso $17.90.

Turtų raštininkas J. J an gausa** 
, 23z rrunc tfu.

izttmuiaan j. juzapaius, 
434 Clark. Place 

iza»» giuoejui; E. Makuueua*, 
14^ Clark Place, 

" d. įMorkiukia 
109 So. Para

Maršalka B. Budrus, 240 
Viii Elizabeth, i\. 4.

skyrių Baltimore, Md., 
nuo pp. Bulotos-Žemai- 
tės prakalbų $17.01 ir 
nuo kitų įvairių rengi
mų $17.27

N. Balsevįch iš St. 
Charles, III., nuo krikš
tynų pas I. Rajunčių . 4.61

Per F. Pikšris nuo 
Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 
4 kuopos darugiško va
karėlio, Pittsburgh, 
Pa.......... '.................. 39.15

Per “Keleivį” nuo var
duvių K. Rinko, Mon
tello, Mass.................... 5.00

pajieško Per “Keleivį” nuo

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

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

gaus knygų už 50 c.

TREJOS DEVYNER1OS

Komitet 
Russia.

DRAUGIJA SUNŲ IK 
MhLKUhh rAha, 1JLU. 

ElrmlnUikMa ik JauiaunLM, 
P. U. Boa 749, Melreee /MrK, 

Pagili bluing.** V. Klxat*.
r. U. B«x 04», Meireia Para 

Pr*t*K*l« raltlMl*M*a tv arrui
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130 

Melrose Park, Ill.
Fin. rašt. W. Strumilla, 

1814 So 50th Ave. Cicero, Ill.- 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Samalionis. Box 613,

Melrose Park, Ill.
Maršalka: A. Plėštis, P. 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.

Pr. Žolynienė 
brolių Karolio, Jono ir Mar- 'krikštynų pas Julijona 
tyno Končių, paeinančių iš Valantina, Montello, 
Suvalkų gubernijos, Juozas Mass............................. 7.00
Česinas pajieško Mortos A-, Per A. Prakevičia iš 
lututės, paeinančios iš Su- Mt. Carmell, Pa., likę 
valkų gubernijos, Kalvari- pinigai nuo lietuvių die
nos pavieto. Atsišaukite nos ........................... 3.35
šiuo adresu: Minsk, Wolo- | Per p. Dapkus nuo 
minskaja ui., Litovskij Ko- šeimyniško vakarėlio 
mitet, Russia. 'pas p, Putrimus, Detro-

-------- .it, Mich....................... 10.50
Povylas Rušas, paeinantis: Per Liudviką Gudzin- 

iš Kauno gub.,Kupiškiu val- 'skienę nuo teatro ir pu- 
sčiaus, Račiupėnų sodžiaus, blika suaukavo (nepažy- 
jieško giminių ir draugų. mėta kas rengė) Sche- 
Prašo atsišaukei šiuo adre- neetady, N. Y............27.50
su: Štab 35 Armeiskago, Per Lietuviu Dienos 
Korpusą,motociklistu P.Bu- 1<omitetą, Roseland, 
zasu- ’ .PI., apielinkės nuo pa

rengto vakaro pelnas 62.35 
Per “Naujienas” kū- 

čia pas Gagelius, Chi
cago, Ill. $4.20, vestuvė
se Krušeliausko su Pi- 
ragutes, Chicago, Ill. 
$6.80, surinko Liet. Rau
donos Rožės Kliubas 
Chicago, Ill. $11.45, su
rinko Liet. Draug. Kliu
bas (iš kur?) $6.46, Tur- 
nelio vestuvėse $19.25,

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelb.

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

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

Pittsburgh,
J I Alexis P O Box 344 Diamond 

Pittsburgh,
F Pikšris. 1331 Penn Ave.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adjesai; I
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

Pikszrius 1331 Penne ave.
Pittsburgh, Pa.

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa.

,, ii228 Forbes str,
' Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

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

Millsboro, Pa.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITL 
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilai,

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

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

93i Ferry st, New York, City, 
Draugiškai A Petricka,*

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkai,

ris atnaujins, 
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 pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

TREJANKA
c
cj

• M

<D

DAUNOROS trejanka yrt tfkref 
lietuviška. Saugokitčs padirbi- 
mų-imitacijų. ,

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdarni 35c. 9aI'rP r ženkleliais (markėm)

k - VinČAS a

TAI PAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
Įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žuLų ir 1.1.

Rl’lKALAl'KJ 1 rašydami, kokiu norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

A M pas! NOR TH. 4 G aTv Ė

Ona Tarvidavičiūtė jieško 
savo giminių, dėdės Mikolo 
Lapinsko, paeinančio iš Ka
uno gub., Zarasų pav., Svė
dasų parapijos, šlapiašilio 
sodžiaus. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresuė Ona Tarvi
davičiūtė, Staro-Moskov- 
skaja ui. N19, Voronež,Ru
ssia.

Pajieškau OnosSprindai- 
tės (dabar ištekėjus, bet 
vyro pavardės nežinau) ir 
Martyno Povilionio—Praš
iau kaimo ir Jokūbo Žemai
čio iš Druseikiu. 
atsišaukti šiuo

Meldžiu 
adresu:

lidonis $1.75, per M. D. 
Paliavičius, Collinsville, 
Ill., $15.59, surinko Liet.
Scenos Mylėtojų Rate
lis, Chicago, Ill., $17.03, 
viso

Nuo A. Bulotos prakal-

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEAAOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas VV. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelb'ininkas P. įsėda, 

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

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

1227 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 39 10th 

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

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

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

lietu vos SUNŲ 1 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuoiybės svetainėj, 801—8th 
St., 4r. bhendau Rd. Waukegan, Iii.

Žemiau na ydneles galima

/isokii) 1
-lėtos, ga:i»ia

P. A. UR BON/
151 METROPOL!

BROOKLYN, N

.... $1.06 

....... 1.00 

.......  1.00 
....... 50c. 
1.00.

gyuvoles nuo 
dar nepaml- 

per r^’tą. 
A VYČIUS,

N AVĖ.

1 LIETUVIŠKA APT1EKA
f 4tuoml pranešame, kad gavome daugybę daiktą, reikalingą ilau®
2 tironui. Pirkdami daug lavoro antsyk dėl dviejų aptiikų, gali** 
a parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi ėit®- 
R klų vaistų: 1) MIXTURAS, labai geraa nuo kosulio valksme ir did* 
ff ’’emu, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentaa dėl reumatizme. B*»- 
i ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir M* 
f tUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų Žiemos laike. 5) JVAJ- 
a RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIKAS.
| KVEPIANČIŲ MUILŲ. įvairiausio pauderlo, odekolonoa, perfumes b 
» Anokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl H 
f lurlų. . Bonka 50c. Kraujo Velytojaa — bnnka $1.00. Mūsų aptiek* 
R -.v kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atailaa* 
j kvti V1r*b persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškam 
g galima liųsti pinigais arba įtampomis.
Z I. SHAPIRO, IJetwriikas Aptiekorioa
J M? 8o. 2nd Street, karnpaa Union Av*
K s Skyrius: 745 Drlgga Ava., kampa* 2nd St., Brooklyn, N. Y

Petrograd- bu iš Rumford, Me... 65.75' 1 T v 'skoj gub. Segaleva ui. dom, Pel. «Tėvynę» nuo 146 
N63, kv. 1. Russia, Emilija s L A h. 218 g L A

ia 1S’ : kuopti iš Minden, W.
-------- Va. ............................ 70.55

pienė, Marė Briedienė pa- rinko D L K Gedemino
' Dr-stė, Chicago, Ill. 63.00 i 

es.Lt’| Viso su balansu $14745.98 ads- TV1 -jIšlaidos.
T. L. Dunduliui, L. Š. 

F. finansų sekretoriui i cuž techniška darba už 
i 1917 

$10.00 ir už štampas, po- 
piera ir smulkios rašti
nės išlaidos $6.88 .... 16.88 

i pp. Bulotai ir Žemai
tei už kelionės lėšas, pra- 

y’ gyvenimas ir smulkios 
’ išlaidos už du mėnesiu 

Sausio ir Vasario, 1917 
metu ...................  426.88

Juozas Brudms paeinan- A ‘ ž ntui už Bulo.
tis is Suv gub Marijampo- t(] h. žcmait5s paveiks.

8.00 
Pasiųsta į Petrogradą 

.“Žiburėliui” $3,500 rub
lių, kursas $29.25 .. 1023.90 

Viso išlaidų per Kovo 
• mėnesį ................. $1475.66

dom! Balandžio 1, 1917, lieka 
pas L. Š. F. iždininką 

•K. Šidlauską .... $13270.32 
i Viso įplaukė į L. Š.

* ° F. iki balandžio 1, 1917
metų ..................  $35434.84

L. Š. F. Finansų Sekr.
T. L. Dundulis. 

Chicago, Ill.

jieško savo giminių ir mel
džia atsišaukti šiuo adresu? 
Stacija Ligovo, Petrogrt..„ 
ko j gub., Segaleva ui. N63, 
kv. 7. Z. Pelanienė. Russia.

JETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STfiS 
“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- 

I iurėtojas Alex Vituris
! 223 So. Maple St. Easton, Pa.

52 Finansų rašt. Mar. Urba,. . 676 Church gt Easton, Pa.
SasĮerius F Vituris

311 i Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:

I A. Biga, 1021 Elm St., Eaiton, Pa. 
JA Meškauskas, 1222 Pine st. Easton. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

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

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkąjuskai, 
5823 Superior Ave

Pro£. sekr. M Misiaviciuti, 
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. Kvedhravičius, 
1543 Oregon avė. , 

Dainų ripiticijoi atsibuna 
viena sėreda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainei, 6131 St. Clair nv» 
Mėnesiniai susirinkimai atiibima kx< 
trečią pėtnyčią kiekvieno naaneaii 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab iva 
tainėi. 6131 St. Clair avi. Knygynai 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
mil ton avė. Knygos išduodamos kle 
kvieną P medelio vakarą, nu 7:M ♦

DR. I. A. LEVITT
4URGKON DHNTI8TA*

dantų I'aztHfofixw 
litraakia be jotae

Paklavikita,

Nusipirk getus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvu 

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

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., 

BROOKLYN. N. Y.

DORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonai su dabartinė mii lietuviškomii dalnemli, lab^J 

<1*1, kurti kreipsis pas mui.
OTULI

Kafre Jokubonienė paei-iVasarį m5nįsį 
nanti is Daukmiskiu kaimo, 
Biržų parapijos, Elzbieta 
Banečis jieško giminių ir 
pažįstamų. Meldžia atsi
šaukti šiuo adresu: St. Li
govo, Petrogradskoj gub..
Segaleva ui. N63, 
Russia.

lės pav.„ Klebiškiu kaimo, j * 
jieško brolių ir pažįstamų 
ir Pranas Vėžys, paeinantis 
iš Kauno gub., Leckavo mie
stelio, jieško brolio Igno Vė-t 
žio. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: Moskva, selo 
Bogorodskaja ui., 
Cvetkova N23, kv. 2.

Nuo nelaisvių
Franko, paeinančio iš Kau
no gubernijos ir nuo Antai 
no Savicko gauta laiškai,ku
rie išsiųsti 1 d. gegužės,1916 
m. Jie jieško giminių

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main 8tr. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

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.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st. 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno mėnesio, 101© S®. 
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 
1029į Lockwood av*. 

Turtų nekret. S Gelumbauskai,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia.
921 Herrick Avi.

Iždo Globėjai: A. Pųkterli,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas.
LBD. laiko savo susirinkimui

trečią nedėldienį kiekvieno mėncil®, 
Winter Hall, 412 6th St. Racini, Wii.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL, 

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

E. Molini, III.
Vice prez. M Dackus, 354—8th įtr., 

Moline, III.
Prot_ sekretorius S Rusteika, 

avė. Moline, III. 
W Vapsevich, 

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

Moline, III
TM D-tė susirinkimui laiko pirmą 

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

. Moline, II
AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ
58 Skyriau. KOMITETAS.

Pirmininkas A. Mačaitis, 
109 Grund Str. Brooklyn, N Y

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

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

I Idai aka h Kazimiera* Aiaakua,

221 So. 4th Street
Brooklyn, N. Y

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISW 

ANT LYTIŠKU ORGANU

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, like
riuos užmokėsite prie atsiėmim®. 6m- 
fafonas su didele triuba, pauk 
kraštais, mechanizmai grafafen® ge
riausios konstrukcijos, kvri g IHm 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. T įsa i>d«e» 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir ai*- 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų -krautuvę, kuri atidaryta aee 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tai© 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų Initnuaaatų aat 
pareikalavimo.

IV

Adresuoki: «i
NEW YORK PHONOGRAPH.
N. Y. Dipt. L.

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
pilve,

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Conrt it.
Pirmininko pagelbininkai S. Lntkna, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Merkti, 

255 Bond Str.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL, 

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

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South both Court, 
inansų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th avė,
ĮCasierius 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,

Prlslunskite mums tik 50c.
Nusllpnojie ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nervlu, paliks lAgydynti ant visa
dos per vartojima, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo Jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nervlu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejeslain 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, u^kotejlina i viduriu, nevlrinl- 
ntai skilvio, inkstu ligą arba kitos ilgos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
Amonius, kelp tai daro nekurto, palikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas 1 trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais Ir laimingais, tada gk 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus anie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, issiunsinc Jums DYKAI komplettšką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlsiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima llcšu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigy’dymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldeliokite, taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinlma ir mes 
Igsiunsme jums tuojaus tas gyduoles. (

' NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa-

Daktarai D. Waterman, kuris pasekmingai gydo ligai 
širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumui 
bo gydome be operacijos Ir j va irias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingai. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskit! mana 
kurią suteikiu dykai, taua galėsiu eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant Įdek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jumi pagel
bėt.

r®d®t.

AS GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos Ir įrengimai man® 
ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išekzamlnuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatui, kuri® 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomii sergančių, kaly 
nervų liga ir kitokių, lygias, galit® matyti mano ofii® naujau— 
eioa madoi mašinas, kuriai ėla negalima aprašyti, dėl "toko* Vie
tos.

Nepraleiskite tokios progai, bet tuojan ateikite Ir duokit save 
išegzamlnuot. ir gausit® iąži>ingą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti 

Ofiso valandos: Kasdien 
Šventadieniais i nu® lt i 2 vai p® pietų. Egzaminavimas dykai. 
Roda dykai. . * Kalbam® lietuviškai.

Broad St. Philadelphia Pa.



LAISVĖ

Iš kriaučių gyvenimo.
Įvykusiam extra kriaučių 

susirinkime 25 d. balandžio,! 
buvo svarstyta' ir nutarta 
daug svarbių dalykų.

Ilgai buvo diskusuojama

IŠRADIMAI!
JT ‘•■r

——»

MILIŪNUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekviėriam; gal but turite koki 
išradimą dėl užpatentavimo, gal norite ”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDEJO IŠRADIMŲ, ką išrasti,^ 
Ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkųs ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu
viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patert Offi L 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir 

403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C
.t

buvo nutarta, kad už virš
laikį turi būt mokama lai
kas ir pusė. Buvo atsišau
kimas prašalintų’narių iš e- 
xecutive board, kurie reika
lavo “trečiųjų teismo”, bet gR 
po išsikalbėjimui pasirodė, 
kad jokio jau trečiųjų teis- gg 
mo negali būti, nes visas da- įjįg 
lykas užbaigtas New Plaza 
svetainėj 21 d. kovo. Prieg-

ŠVĘSKIME PIRMĄ 
GEGUŽĖS!

Kadangi Pirmoji Gegužės 
yra viso pasaulio darbinin
kų šventė, todėl kiekvienas 
darbininkas privalo ir švęs
ti.

Jau daugelis metų, kaip 
Brooklyno darbininkai 
švenčia Pirmą Gegužės; ji 
jiems jau ne naujiena, jie iš
moko ją švęsti. Viena iš
didžiausių organizacijų, A ‘ 
malgameitų kriaučių unija, tam jie juk nėra nubausti, 
kaip visados, taip ir šįmet ,tik prašalinti už nesutiki- Jg 
nutarė švęsti 1-mą Gegu- mus, kuriuos jie įnešė į exe- 
žės. Todėl ir kitos unijos' eutive board tarpą, 
turėtų daryti tai ir sykiu vi-j Kalbėta taip pat apie nu- ’ 

baudimą tų unijos narių,' 
kurie praneša neteisingai 
šmeižiančius pranešimus 
geltonspalvių spaudoj apie 
uniją. Bet pasirodžius, kad Į 
tie laikraščiai, kuriuose til- [ 
po tie neteisingi pranešimai;' 
kaip ir jų neteisingi korės- ! 
pondentai, ant tiek visuo
menei neįtekmingi, ant tiek 
mažai turi skaitytojų, kad 
su jais neužsimoka visiškai i 
rokuotis, juk visi žino, kad; 88 
jie tik ir leidžiami melams gg 
ir šmeižtams. Su “grands- gg 
tryčio močiute” arba Darbi- gg 
ninku” kriaučiams perdaug !£g

Šį apvaikščiojima rengia prasta susidėti; jie juos ge-f88 
Didžiojo New Yorko Drau- rai pažįsta... ' gg 

Sąjunga. .... I Vienbalsiai buvo nutarta'gg 
Taigi visi į prakalbas! š^ęsti> t. y. bedirbti pirmą 8§ 

Užmuštas lietuvis Rukštelis Ciegužės. gg
26 d. balandžio tapo nu

šautas lietuvis Juozapas 
Rukštelis, gyvenąs po N64 
So. 2nd St. Jisai paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pavie
to. Anglų dienraščiai, pa
duodami žinią apie jo nušo
vimą, vadina jį Smithu, bet 
jo tikra pavardė Rukštelis.

JĮ nušovė kareivis 47 pul-? 
ko, stovinčio Brooklyne. Į 
Dalykas buvo tame. Rukš-, 
telis' ėjo pro .ammunicijos Į

siems susirinkus išnešti sa
vo protestą, tuom parodant 
svieto galiūnams, kad jų 
dienos jau suskaitytos. Šie
met parodos ant gatvių ne
bus. bet įvyks didžiausios 
prakalbos, todėl kiekvieno 
pareiga ateiti ant prakalbų, 
kur kalbės drgg L. Prusei- 
ka, J. Perkūnas ir kiti.

Prakalbos bus 1 d. gegu
žės Tautiškam Name, 101— 
103 Grand St., Brooklyn,N. 
Y. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Apart prakalbų, dainuos 
“Aido” choras ir griežš or
kestrą.

Taip-pat buvo pakeltas 
klausimas apie parėmimą 
Rusijos revoliucijos, ir kad 
visi tris skyriai kriaučių, 
prese rių ir merginų nutarė 
paaukauti $100.00. Tai yra 
auka, su kuria negali susily
ginti bent iki šiam laikui jo
kia organizacija. Garbė už 
tai Rrooklyno kriaučiams!

Jonas Guoga.

kur buvo
palą ir 

kas vidui 
vienas ka-

s

d

LIETUVIŲ DRAMATIŠKOSIOS DAILĖS DR-JA
Po vadovyste artisto A. VITKAUSKO

3^/)“ Stato scenon geriausio pasaulinio rišėjo S 1 LER I O 5 veiksmų, 9 atidengimų tragediją 'tysrt

glL

g:

GO Svarbiausią Ferdinando rolę lošia A. Vitkauskas.

SEREDOJE, 2 GEGUŽIO-MAY, 1917. VK’
McCADDIN MEMORIAL HALL 

Berry St., tarpe So. 2 ir 3 gatvių, Brooklyn, N.Y'.

PASARGA:
Tas pats veikalas bus loštas Se

Waterburyje, Police Teatre, 6 Gegužės. Pradžia 1.30 v. po pietą. ||
Taippat bus lošiama tas pats veikalas ir S?

Bridgeport, Lenkų Sokolų salėj, 6 Gegužės. Pradžia 8 vai. vak. ||

Dramatiškosios Dailės Dr-i zi barsi duoda 
jos susirinkimas.
nariui maloniai mel- 

atvykti susirinki- 
Susirinkimaš

, Barzdaskutykia 
•(barbernė) geroj vietoj, daug lietu- 
! vių < 
nėra, 
čius. 
platesnių 

bllS adi ’esu:
I Palace Hall, 93 Grand St. J .> . ’ v ’ 621 Mam'seredoje, 9 d. gegužės,-8 v. į 1 X T • • **1— I* • - _ ■ ■■ „

Visi 
džiami 
man.

čia gyvena, o lietuvio barberio 
šalimais lietuviška*- kriau- 
Puiki prago daryti biznį. Dėl 

paaiškinimų kreipkitės šiuo

nešioja
MANHATTAN HATS
žino, kad jos yra geriau

sios. Jeigu dar nenešioji, tai 
tuojau pabandyk ir persitik
rinsi. Mes galime parduoti 
daug geresnės rųšies, 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.

L. M. P. S. Reikaluose.
L. M. P. S. Pild. Kom. su-'vakare. Visi nariai būtinai 

sirinkimas įvyks gegužės 2 privalo atsilankyti, nes yra 
d., apie pusę po septynių va- daug svarbių reikalų.

V aldyba.

K. 
st.,

Randarčikas
Edwwardsville, Pa. 

(34—36)

sui. Tą dirbtuvę saugoja ka
reiviai. Jisai priėjęs prie 
vienos palatkos, 
kareiviai, pakėlė 
pradėjo žiūrėti, 
dedasi. Tuomet
reivis liepęs jam atsitrauk
ti, bet *Rukštelis parbloškė 
kareivį, o paskui ir antrą. 
Tada trečias kareivis dūrė 
jį durtuvu. Rukštelis leido
si bėgti, o kareiviai į jį šau
dė.

Taip papasakojo “Laisr 
ves” reporteriui tie žmonės,
pas kuriuos jisai gyvena ir ' 
kurie su juo dirbo. Rukš
telis, kaip sakoma, visuomet 
buvo lyg ir nepilno 
Apie visuomenišką 
mą nieko neišmanė, 
pie karę jisai nieko 
jo.

kare, pas A. Jurevičienę. Ši
tas susirinkimas yra šau
kiamas todėl, kad Pild. Ko
miteto narėms galima būtų 30 ų. balandžio, TautišKa- 
perskaityti drg. V. Kapsu- me Name, bus “Rožių Ba
ko parašytą rašinį — “Šei- liūs” Lietuvaičių Unijos 54 
myna seniau, dabar ir atei- skyriaus. Pradžia 7 vai. 
ty”. Kad būtų ir daugiau vakare. Įžanga 15 centų y- 
nuomonių kaslink to rasi- patai.
nio, sykiu kviečiame netik-j Visus vietos ir apielinkių 
tai Pild. Kom. nares, bet ir lietuvius meldžiame atšilau-

Rožių Balius.
30 d. balandžio, Tautišk

PARSIDUODA PIGIAI!
Saliūnas ir stuba galima pirkti 

: ną ar kitą atskirai. Savininkas 
reikalautas stoti į Suv. Valstijų 

jriumenę. Atsišaukit koveikiausiai,
lies tokia proga gal daugiau nepa
sitaikys. Adresas: “Laisve” 183 Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y.

(34—36)

kitas L. M. P. S. drauges.
Pild. Kom. Sekr.

A. Jurevičienė.

proto. !
gyveni-;
Net a- 

nežino-.
‘vak., bus

Skubinkitės! Šillerio veikalas “Veidmai- 
Ar jūs žinote, kad jau ar-’nystč ir Meilė”, ši tragedi- 

tinasi 19 d. gegužės ir kad turi užinteresuoti brook-

PARSIDUODA bučernė labai 
roj vietoj, biznis nuoseniai išdirbtas, 
įtaisyta dėl darymo dešrų, skilan
džių ir rūkinimo jų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Priežastis parda
vimo—savininkas turi kitą bizni. Ap
gyventa tarpe lietuvių, lenkų ir ru
sų. Dėl sužinojimo, kreipkitės f 
kančių adresu: 

S.CHEGAUS & AMBRAZIEJUS 
Real Estate and Insurance 

, v_ . TT 168 Grand St., Brooklyn, N.3 d. gegužes, Palace Hall( (34—36)
svetainėj, 93 Grand St., bus 
susirinkimas Lietuvių Labo 

i Bendrovės. Visi nariai ma-“Veidmainystė ir Meilė”.
Brooklyniečiai, nepamirš- (lonėkite atsilankyti, nes. tu- 

kite, kad seredoje, 2 d. ge- rime daug svarbių reikalų; 
■gūžės, McCaddin Hali, 8 v.,taipgi kviečiame ir pašali- 

; suloštas naujas nius.

Pajieškau draugo Antano Kairia-, 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Raudėnų 
parapijos, Patiltės kaimo. Girdė
jau, kad gyvena Pittsburgh, Pa. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu atsišauk
ti

Sekr. G. Kudirka.

Liuaoi AU VI. 11 XYCIVl ” . v. . , u vu VWJVM, v c*x>.va.x v,,

toj dienoj L. S. S. 19 kuopa Jyme?ius> nves ypa ^a^ai K^", Plaza Hall svetainėje, bus

X14

K. Hensas
I*, o.

prp-

LOXOL

E 3190

EI 3191

E 3192

F

p
431

vie- 
pa- 
ka-

ir pr* 
veido 

Pinigu*

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

VISIEMS
ŽINOTINA

Moteriškų Drapanų

Kostu mieriš- 
kasKriaučius

CAFE IR POOL ROOM 
‘.takumai laiką pratalit.

Tai yra giriami* vis

K. HENSAS
Ž9 Gold S L, 

BROOKLYN ft 
Tjtlephona: Main 7ižl.

Mokslo Nereikia Jieškot
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikj- 

t».uk-albos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmofrjrt. < 
Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresas.
KoresooBdenciiiae Mokvxia 1327 M. Bobev St. Gbw'

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

.$6.00 ir augrščiau 
$5.00.
$1.50 ir auRŠČiau
$5.00 už dantį

60c.
50c.

♦»7. ALCOHOL V
FAiBICHTERiCo

HEW YORK

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirbi 

Meniholatum Co., Prieš eisiant gult 
šiepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaia- 
ėiu baltu. Toji mostis išima plėtmui 
raudonus, juodus arba šlakus 
šalina visokius spuogus nuo 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. 
zalit siųst ir stampotnta.

J. RIMKUS
Box 36. Holbrook.

33—36

C. S. Sparas
23 Devine St:, Schenectady, N.Y.

____________ NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su-

3 d. gegužės, vakare, New rinktos visokios notos (gaidos) iš ku- 
, ' rios gali išmokti notas be mokytojo,

statys scenoj puikiausi vei“ mLls ^ra^us veikas. V ei- mėnesinis susirinkimas L. 
kalą “žmogžudžiai”? Jei- kalas^ yra labai ilgas, todėl(M. P. S. 1 kuopos. Visos 
gu žinote, tai pasiskubinki- meldžiame publikos nesivė- narės malonėkite atsilanky
to iš anksto nusipirkti tikie- lįnti. . ti. Kurios norite prie kilo
tus, nes paskui gali pritruk-' Panašus veikalas yra sta- pos prisirašyti, taipgi kvie
ti. j tomas pirmu sykiu lietuvių čiame ateiti.

Tikietų galima gauti šio- scenoje.
se vietose:

te iš anksto nusipirkti tikie- Hnti.

Grand St.

Martinaitį—157 po pietų, o vakare 8 vai., tą

224 Berry

PAJIEŠKOJIMAI
į Pajieškau Antano Taškevičiaus Jis • -»■» • v m • a « •

Bridgeporte, i sišaukti arba kas žino pranešti. Jo 
brolienė Justina Jakštienė, 598 Rich
mond St., Toronto Ont, Canada, 
ST—35

greit.
J. Markauskas
St., Brooklyn, N.

(34—35)

, REIKALINGAS geras šaučius 
(kurpius) prie kostumieriško darbo. 
Atsišaukit

“Laisvės”Redak-' Tas Pats veikalas bus pa- 
ei joj, pas K. Liutku — 131 kartotas 6 d. gegužės Wa- 
Grand St., Lietuviu Labo terbury, Conn, gražiam Po- 
Bendrovėj—425 Grand St., H’s teatre. Pradžia 1:30 v. 
pas J.
Grand St., Medoff’o aptie- pačią dieną 
ko j—500 Grand St., pas-^ K” 
kriaučių delegatą .J. .

Conn., lenkų Sokolų salėje, i 
‘ “ ~t Be-1 Waterburieciai ir Bridge-
kampj ir pasY. Š. S. 19 kp. portiečiai, nepraleiskite 
narius. Visi Williamsburge. progos pamatyti Brooklyno 
Pas J. Jušką—79 Hudson Dram. Dailės Draugijos lo- 
Ave., Central Brooklyn. ,šimą. Šf veikalą vadovauja 

Rengimo Komisija, 'artistas A. Vitkauskas.

ant kokio 
dainavimo 
Pasakykit 
G.

T t i • ; McKees Rocks, Pa.Iz. Jakimavičiene.1__________

r

8va.........

tik nori instrumento, arba 
$1.50 parduodu tik už $1, 
ir draugams. Adresuoki!

Baronas, P O Box, G D

'fe-

JOSEPH LIPMAN, M. D
. Specijaliatai moterą Ityą 

J14 1£. ROth Sto New York, N. Y 
OFISO VALANDOS i

Iki 10 vai ryta; nua 1 iki i rai. 
piet Ir nuo 7 iki B vai. vakar*

Ntadčliomli pa^al sutarti.
Egzaminavimai DYKAI. Męs iit> 

riam* ir pasakomo vilai ligai ir pa 
gelbitlmo. Ii kitur atvažiavuaiaifii Ii 
gontams parūpinama vietą, kol gyds 
si. Reikalui esant kreipkitės m* 
apžiūrėsima Ir duosime prieteliiką r« 
dą. Patarnavimai visai pigus. 
oilrikite mane antraie.

DR. J. LIPMAN
8. B9th St„ NEW YORK, M 1

Kalbas** Ii ęta vilksi

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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

Kreipkitės prie manęi, e aš 
užtikrinu, jog buVlt užganidla- 
tt

F. KUDIRKA, 
Lieiavio Aptiek* ir Sarialakas

64 GRAND ST.
Brooklyn N. T.

Utrauklu RVIČ Al tarpe 11 Ir 12
Dantis ’ r\rt' vai. kasdien,,

kad tuom parodyt, jog Ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkiti robiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekviena.! burnai Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų ....
22 kt. auks.kepuraitė. .
Pripildymas auksu ...
Tiltelio uždėjimas.......
Pripildymas platina .. $1.50 ir auRŽČiau 
Pripildymas sidabru be gydymo 

., cementu .,
Dantis egzaminuoju dykai.

DR, J. G. COLE, Dentistas.
292 Bedford Av., Brooklyn, N. Y.

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLER, 
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- 
čėtvti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent, 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. A D. 
tUCHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

N. Y.

IN-EXPELLE

Naujausi Columbia 
Rekordai

$1.00 ANT 
savaites

DYKAI! .DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem 

t“ kurio duoda taisyti ir naujus indšti.

T Visiška” ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- 

I timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
■pacialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži- 

•/’■hbthaa kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki
muose siunčiama pas JI. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ir tO. 
tukai yra 22 karato čysto aukso bu dubcltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedfiliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dentistas 
500 Grand St.» kampas Union Avenue, Brooklyn, N.Y, 

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,Rusiškai Telephone Stagg 8698.

S. SHERTVITIS (SHERRY)
Lorimer St. Brooklyn, N.Y,

Kampas Ten Eyck St

štai naujausios daineles
E 3188. Ant kalno karklai siūbavę. 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motulė.

MotuŠ, Motuš.
Tris berneliai.

Vakarinė daina;
Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
3193 Linksmo kraujo (Polka)

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

Annie Laurie (smuiką solo)
Reikalaukit augščiau paminėtų r* 

kodų pas
J. GIRDĖS

170 Grand St„ Brooklyn, N. T,
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Gteenpoin*




