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šelpkite Didžiąją Rusijos 
Revoliuciją, linkdami aukų 
ir patįs aukaudami. Kalkit 
geležį, kol karšta.
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Prie “Laisves bendroves 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

Siųs kariumenę Francijon. GegUŽiDB
FRANCUZAI NORI MILI- 

ONO KAREIVIŲ.
Dabar jau aišku, ko atvy-

IR INDI JONUS SIŲS 
Į EUROPĄ.

Tūlas Californijos kong- 
ko į Ameriką francūzų ir resmanas įnešė billių, kad
anglų komisijos. Jos atva- Europon reikia pasiųst 10,- 
žiavo pasakyt Amerikos po- 000 indijonų. Jie yra geri 
litikieriams, kad pačios vie- jojikai, tai bus puikiais ka
nos Francija ir Britanija valeristais. Valdžios kvies- 
nepajiegia apsidirbt su kai- liai turi apvažiuot visus in- 
zerio kariumene. Francijai dijonų sodžius ir 
ir Britanijai reikia pinigų, juos armijom 
žmonių, maisto ir ammuni-i -------------
cijos. 'AMERIKOS SOCIALISTAI

IR ROOT.
Amerikos valdžia, 

; žinoma,siunčia Rusijon 
tikrą komisiją, kurios 
mininku skiria didžiausią 
atžagareivį ir biurokratą 
Rootą iš New Yorko.

Socialistai jau pasakė,kad 
tai įžeidimas nišų revoliuci
jos siųsti tokią asabą.

Profesorius A. Petrunke- ’ • v -r r • • 1 l-rF r» tvicius is Yale universiteto, 
kalbėdamas dideliam New 

| Yorko kapitalistų baliuje, 
į pasakė, jisai girdėjęs, kad 
’Amerikos socialistai siun-

Ir Amerikos politikieriai,’ 
su Wil^onu priešakyje, 
gramzdina Ameriką į Eu
ropos balabainę.

Francūzų misionierius ge
nerolas Jo f f re jau pasakė, i 
kad Francija laukia net mi- 
liono Amerikos kareivių. Ir 
nirma Amerikos kareiviu1 
partiją žada siųst rugpjū
čio mėnesį.

BLOGAS DERLIUS 
FRANČfJOJ.

Paryžius. — Žemdirbys
tės ministeris pranešė, kad 
Franci jo j šiais metais lau
kiama blogiausio derliaus. 
Mat, trūko dirbtinių mėšlų, 
trūko darbininku ranku ir 

i lietaus.
I ______________________

kviesti “GOD SAVE THE KING”.monstracijose dalyvavo veik

kaip 
tam
pir-

NENORI, KAD ŽMONĖS
BALSUOTŲ APIE PRI
VERSTINĄ KAREI

VIAVIMĄ.
Washington, D. C.—Kaip 

jau žinoma, Amerikos kon
gresas Įvedė šios šalies žmo
nėms priverstiną kareivia
vimą. Wilsonas dar nepasi
rašė po tuo billium, bet tuoj 
pasirašys. 
Wisconsino senatorius La 
Follette buvo įnešęs, kad tą 
klausimą atiduoti nubalsuo-' 
ti visos Amerikos žmonėms. v. . „n, i • r v _ ciamon i Rusija,- ir vienaTegul, girdi, žmones paša- 1
ko, ar j* 
kareiviavimo.
balsavo tą pasiūlviimą — 4 
balsavo—už, 
prieš, reiškia 
toriai užsitiki

Reikia dar 
kad išviso senatorių yra 
o baldavo tik 52,

Žydu RespublikaVOKIETIJOS VADOVAS 
VĖL KALBĖS APIE 

TAIKĄ.
Vokietijos žmonės taip iš-’ 

v troškę taikos, kad Vokieti-
QvPlllP '’os kancleris Bethman - 
UvUlIlUi Hollweg vėlei žada pasaky

ti ilgą prakalbą apie Vokie
tijos taikos sąlygas.

Bethmaną Hollwega spi
ria prie to socialistai ir Au
st rija,kuri taip-pat nori tai
kos.
Vienuos dienraštis “Frem- 

,denblat”, kuris yra pusiau 
'oficialis valdžios laikraštis, 
pranešė, jog Austrija tiktų 
taikinties be jokių prijungi
mų svetimų teritorijų.

PIRMOJI GEGUŽES.
Rusija. — Pirmoji Gegu- 

|žės buvo apvaikščiojama vį- 
Įsoj Rusijoj. Petrograde de-

a _  - i • pilietis. Kareiviai naudoja-Amenkos ir Rusijos žydai . , . . . J T! u • j z . si pilna laisve žodžio. Įlabai dauc šneka apie istci- iv i • • • •* 1 * (bažnyčią kareiviai eina ne
1 prievarta, bet liuosu noru. 
Kareiviai gali gauti nečen- 
zuruojamą pačtą. ' Visi pa
garbos ženklai panaikina
mi. Kareiviai turi pilną va
lią sveikint ar nesveikint a- 
ficierius.

IŠEINA Iš MADOS. imilionas žmonių.
Ir Britanijoj prasideda a-l Visos dirbtuvės, visos 

gitacija už respubliką. Gar- krautuvės, net restoracijos 
■ sus rašytojas H. G. Wells ir cafė buvo uždarytos. Vi- 
savo straipsny, 
Londono “Times’e” šaukia

tilpusiam sas svietas išėjo ant gatvių. 
O diena buvo labai graži. 
Demonstrantai nešė 
vas su įvairiausiais 
šais:

Tegyvuoja respublika!
Tegyvuoja žemė ir laisvė!
Daugybė benų griežė

vėlia- 
užra-Britanijoj.

Tasai straipsnis padarė 
labai didelį įspūdį Anglijoj, 
ypač darbininkuose.

i Anglijos unijistai vis la
biau pradeda bruzdėti prieš marsalietę

1 George, Britanijos Ant buvusio carų palo- 
diktatorių. iciaus ir ant Marijos palo-

ciaus iškabinta užrašai:, 
(“tegyvuoja Internaciona-!

. las”.
1 Semionovo pulko
* viai, demonstruodami 

vėmis, nešė vėliavą su 
šu: “mes mirsim, bet 
siduosim”.

PRILYGINO LENINĄ 
PRIE RASPUTINO.

Rusų- patriotai stačiai 
siunta ant socialdemokratų 

, kuris rcika-.čia i Rusiją platų praneši- 'vacj0 Lenino,
mą, kuo yra Root, kad Rusi- iau"ja tarptautiškos taikos

■ ir darbininkų klesos dikta
tūros Rusijoj.

Telegramos veik kasdien 
mini apie Leniną. Tūli ru- 
[Sųpatriotai šaukia, kad ji
sai yra kaizerio agentas ir

Socialistu
Konferencija

publikos.
! New Yorko bankierius 
žydas Jokūbas Schiff sako
si remsiąs tą sumanymą pi- 
nigiškai.

i Žydų patriotai Amerikoj
labai daug tarėsi su prezi-. 
dentu Wilsonu. Wilsonas 
ir pirmasai ministeris Lan
sing pritaria žydų respubli
kos idėjai.

I Anglų kariumenė šiuomi' 
laiku jau randasi Palestino
je. Jeigu ji užims ir Jeru- 
zolimą, tai, galimas daiktas,—Valstybės departments 
kad žydų respublika ištik 
rujų bus įsteigta.

GUATEMALA RESPUB
LIKOS VALDŽIA INTEI- 
KĖ VOKIEČIŲ AMBA

SADORIUI JO PAS- 
PORTĄ.

Washingtonas, bal, 29 d.

SOCIALISTŲ TARP-!DĖL 
TAUTINĖS KONFEREN 

CIJOS.

RUSIJOS ŽYDAI NORI 
KULTŪRIŠKOS AUTO

NOMIJOS.

oficialiai praneša, kad Gua
temala respublika pertrau- 
įkė diplomatinius ryšius su 
I Vokietija. Guatemala res
publikos prezidentas sako, 
ikad ryšiai buvę pertraukti

Žydų socialistų dienraštis nevien tikslu paremti Sti- 
i“Forward” praneša iš Pet- .vienytąsias Valstijas, bet ir 
Jrogrado: dėlto, kad vokiečių valdžios

Ji turi įvykti Stockholme Rengiamas didelis žydų agentų suokalbiai statę 
daly- suvažiavimas, kuriame pri- nuolatiniu pavojuncentrales 

vo- taria ir “Bundo” socialistai. Amerikos taiką...
kiečių, austrų, olandų, nor- ^ydai žada įsikalanti sau

karei- 15 gegužės. Joje 
gat- vaus delegatai iš rusų 

užra- 
nepa- vegų, francūzųjos žmonės neapsigautų.

I Petrunkevičius todėl sa- 
ė ko, kad būtų daug geriau, ’ 

;kad-Root liktųsi namie, nes 
i jisai, nuvykęs į Rusiją, pri
virs košės.

.' Washingtono valdžia Lia-(iygUS užmuštam minykui 
no pakviest komisijon, siun- Rasputinui

......., ..... čia™" i Rusiją ir vieną -j žinoma> tas tik parodo> 
jie nori priverstino !k,t' S0ClahsV’,ad?k,m J kad Lenin turi didelę įtek- 
ivimo. Senatoriai d . mę. _ leužės streiku nebuvo ir vis-vas tarptautinio biuro, jau Dienraštis),
fn nocti'ilvnnin __  /t ' aI gldl JUOCIU V dZlUOS V1C- /1A A T?TZ^TT?I>TTT 1___ ________________ rp^ FUVyko į Švediją. r> „

Žinoma, tas tik parodo,

Sykiu su tuo Guatemala * 
i, švedų, bei- kultūriškos autonomijos, tai respublikos valdžia pasiūlė 

.gų ir iš italų. i yra teisės savystoviai tvar-‘Suv. Valstijų naudojimuisi
I Būtinai kviečiama pribū- kyti savas mokyklas, turėti savo geležinkelius, prieplau- 

ikas ir visa, kas reikalinga i _i----  —• • —.Vokietija. — Nc’t nėr O- ir Amerikos delegatai, y- savus seimus ir t. t.
ndija ir atėjo žfe būk pąč'drg. Hillųuith, betftyar-.; žydai sionistai unikalau-;bendram gynimui nuofe būk P|e drg. Hillųuith, bet^.yąr-,|

Vokietijoj .^ai .l’au galima bus suspė- ja, kad Palestinoje būtų su- 
Hilquith telegrafavo tverta žydų valstybė su Je- 

, būtų ati- ruzolimu, kaipo sostaine.
Tai amerikiečiai joje i Petrograde įsikuria du 

nauju žydų dienraščiu: sio- 
Belgas Huysmans, atsto- pistų ir socialistų (Liaudies

pirmą gegužės
streikavo milionas darbiniu- ti.
kų, bet ta žinia nepasitvir- ^af^ konferencija 
tino. Telegramos iš Berly- dėta. m
no trumpai praneša, kad &’a]5s, ^a^Xau^- 
Vokietijoj pirmą dieną ge-1

kiečiu.

48 balsavo 
tik keli sena- 
žmonėms.
ta pažymėti,

96, 
vadinasi, 

kiti net posėdžiuose nedaly
vauja, kuomet eina tie svar
bus klausimai.

noj kompanijoj su Rootu.
Profesorius Petrunkevi

čius misli, kad jeigu Rusija 
paskyrium susitaikintų 
Vokietija, tuomet karė 
tusi dar kokius penkis

’ Ąus.

su 
tęs- 
mc-

ROOSEVELTAS RAŠO 
LAIŠKĄ Į RUSIJĄ.

Pulkininkas Rooseveltas admirolas Nepenin. 
matėsi New Yorke su grafu’y 
Ilija Tolstojum (sūnum gar- i 
saus Levo Tolstojaus).

Rooseveltas parašė per
Tolstojų laišką Rusijos

BLAIVININKAI.
Įvedus priverstiną karei

viavimą, tūli kongresmanai 
tariasi, kaip čia dabar įve
dus blaivybę. Įnešta jau 
billius, kad karės laikui už
drausti vartoti grūdus alko- žmonėms, kviesdamas juos 
holiaus gaminimui. [nesikarščiuoti perdaug. Ro-

-- ioseveltas sakosi, esąs liuo- 
NEW YORKO VALSTIJOS sybės draugas ir didelis de

mokratas. Kaslink revoliu-KARIUMENĖ
New Yorko valstija turės ‘cijos, tai Rooseveltas kvie- 

pristatyt dešimtą dalį visos čia neiti pertoli, *o pasiten- 
kint trupmenom.

FRICO ADLERIO 
TEISMAS.

Ziurich. — Fricas Adle- 
' ris, Austro-Vengrijos soci
aldemokratas, nužudęs mi
nister} 
sveiku 
m as.

18 d.
teismo diena.

Sturgkhą, atrastas 
protu ir bus teisia-

RUSIJOS SKOLA SIEKIA 
$20,000,000,000.

Rusijos kariškoji skola 
įjau siekia 20 bilijonų dole
rių.

• Pasibaisėtina suma!Rašytojas Maxim Gorky 
rengia revoliucijos muzėjų.

UžMUše 40 AFICIERIŲ. kas perėjo ramiai.
San Francisco.,— Čion at-'ną laukta didelių susirėmi- 

vyko G. Westman, pirklys iš mų. 
Finliandijos. Jisai sako,kad------------- -
pradžioje didžiosios revoliu-: Oląndija. — Didelės ge- 
cijos Rusijoj, Baltijos laivy- gūžinės demonstracijos įvy-1Vokietija savo 
no matrosai nužudė 400 a- ko Haagoj ir Amsterdame, organuose paskelbė, kadi 
ficierių ir generolų. Žudė Rotterdame gegužinėj paro-'dar ji nekariauja su Suv.!
tik tuos, kurie žmonėms bu- do j dalyvavo kuopos rusų, | Valstijomis, nes, girdi, nuo skandina kas^savaTti'i r^ kas

> mėnuo vokiečių submarines, 
retkarčiais pasigirsta,

Itai vienas, tai kitas balsas, 
kad submarinų darbas esąs 
labai skaudus.

Admirolas Beresford,kal
bėdamas Londone, pripaži
no, kad nuostoliai dėl sub
marinų yra begalo dideli. 
Jisai sako, kad Britanijai 
gręsia didelis pavojus. 

I Amsterdam. — Per Kovo 
i ir baladžio mėnesius vokie- 
'čių su binarines paskandino 
11.600,000 tonų.

Tokį pranešimą ] 
Karolius Helfferish, Vokie
tijos vidurinių dalykų mi
nisteris.

(Nuo red. — Pradėda
ma neapru bežinotą kovą!

i submarinom Vokietija sakė- j greičiausia pasiųstų į Euro- 
'si skandinsianti į mėnesį l’Q 500,000 kareivių, 
milioną tonų. Augščiau pa
rduotoji skaitlinė rodo-, kad 
[nedaug ko trūksta iki tos 
! normos).

VOKIETIJA DAR “NEKA
RIAUJA” SU AMERIKA.
Haaga, 2 d. gegužės. — 

oficialiuose

SUBMARINOS DARO 
BAISIUS NUOSTO

LIUS.
Nors Anglija ir negarsi

na, kiek laivų ir kiek tonų
vo labai įsipykę. | lenkų, vokiečių ir belgų. Vi- Suv. Valstijų negavus jokio ”"'

Tarpe užmuštųjų yra ir sos tos kuopos maršavo bro- oficialiu pranešimo, kad jos /L/ 
liškoje santaikoje. apskelbia karę.

RUSAI APLEIDO MIES
TĄ MUSH.

Konstantinopolis, 2 d. ge
gužės. — Iki šiol iš Užkau- 
kazio fronto nieko nesigir
dėjo. Bet dabar turkai pra
neša, kad rusai apleido 
miestą Mush. Šis miestas 
randasi 38 mylias į pietus 

!nuo Erzerumo. Iš šio pra
nešimo galima suprasti,kad 
Užkaukazio fronte rusai 
traukiasi atgal.

KAREI PABAIGOS 
NESIMATO.

Atvažiavęs iš Londono di
rektorius “Daily Mail”,kal
bėdamas New Yorke pasa- 
|kė, kad karės pabaigos dar 

padarė nesimato ir kad Anglija ir 
” ' * ‘Francija privalo rengtis 

prie ilgos ir sunkios kovos. 
Norint nuveikti savo prie
šus, būtinai reikia reikalau
ti, kad Suv. Valstijos ko-

gegužės bus pirmoji

SUSTREIKAVO BELAIS
VIAI.

Kijeve, Rusijoj, išėjo į

kariumenės Suvienytose 
Valstijose.

Ligi 1 d. rugpjūčio reikės, 
kad New Yorkas turėtų 
100,000 kareivių. Pusę iš 
jų manoma gauti liuosu no
ru,o antrą pusę paimti prie
varta.

Išviso reguliarė armija iri 
nacionalė gvardija turės tu-i 
rėti 500,000 kareivių (visoj1 
Amerikoj).

Naujoji nacionalė armija, 
paimta prievarta, susidės iš 
pradžių iš 500,000.

Ligi šiol visoj Amerikoj
jo 1 d. bal. iki 1 d. gegužės

.,auta liuosu noru tik 40,000 streiką karės belaisviai, ku- 
kareivių. Jeigu žmonės rie dirbo ammunicijos dirb- 
liuosu noru nesirašo kariu- tuvėse. Jie reikalauja 8 va- 
menėn, tai, vadinasi, jie ne- landų darbo dienos ir ge- 
nori karės. resnitp darbo sąlygų.

—Aocx'lal Photocrapb® N. Y. n. 8ervie» 

Vokiečių jūrininkų tipai.

RUSIJOS KAREIVIAI 
LAISVI.

Rusijos karės ministeris 
Gučkovas išleido cirkuliarą, 
kad visi Rusijos kareiviai y- 
jra liuosi piliečiai ir gali da
ily vau ti balsavimuose. Kiek-

PER BALANDI MĖNESĮ 
ŽUVO 117 ORLAIVIŲ.
Londonas, 2 d. gegužės.— 

Vakarų fronte per balandį 
mėnesį tapo nušauta 717 or
laivių. Vokiečių žuvo 369, 
francūzų ir belgų—201 ' ir 
britų—147.

Nuo karės pradžios dar 
pirmas toks mėnuo, kuria
me tiek daug orlaivių tapoDdlSdVimUOSe. JtxlvlV* Illv VXVIV. v.

», (vienas kareivis yra laisvas nušautų žemyn.

s
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Į
—I   ----------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------- --------------■ — .

MARGOS 
MINTIS

Jeigu tai teisybė, kad p. I Bet socialpatriotiškos u- koma, kad ant New Yorko 
, socialpatriotiški Broadway—hotelių ir kaba

retų vieškelio—puotos eina 
dienomis ir naktimis. Bro
adway dar niekuomet neda
rė tokio biznio, kokį Ji daro 
dabar. 7

Tai ve kur viską/ pralaka 
ir praėda aukso dievaičiai 
ir ammunicijos išperos.

Bet męs privalome dar šai nugaiš badu. Tai dievo

Jau vokiečiai badauja! 
Jau jie nugaiš iš bado — 
džiaugiasi Franci jos, ^Angli
jos ir Amerikos kapitalis
tai.

Bet dabar ta pati viešnia 
prasivėrė duris į Ameriką, 
Franci ją ir Angliją.

Ir štai, vokiečių karinin
kai jau šaukia: mūsų pne-

o v x 1M. Yčas paskirtas Rusijos nijos, 
apšvietos ministerio padėji- Scheidemano bernai, social- 
ku, tai kiekvienas Amerikos patriotiškas “Vorwaerts”, 
lietuvis socialistas gali pa- išvien su visa kapitalistų 
sakyti, jog yra labai didelio klesa šaukte šaukia: “Susi- 
1 amato abejoti apie nuosek-mildami, nestreikuokit! 
lų demokratiškumą dabarti- Dirbkime Hindenburgui 
nės valdžios. ’ammuniciją. Jeigu nedirb-

----- ’site ammunicijos, liksite ant 
Daugelis iš tų šiaudadū-1 amžių vergais!

šių, kurie pereitą lapkritį; Kitaip sakant, socialpat- .pažiūrėti į pono prezidento malonė.
balsavo už Wilsona, kaipo riotų komanda liepia: žu- miestą, į Washington, D. C. Velnias žino, kurlink eina 
“taikos apaštalą”,dabar kad dykitės, žudykitės, žudyki- Juk tenais tai randasi liz- žmonija. Pasiuto, ar ką? 
įmanytu, tai nusikastų sau tės! ponų senatorių, ponų
piratus/ V | Paplukę kraujo klane, jau kongresmanų, ponų diplio-

Ir akli mato, kurlink va-nebemato išeigos, nebemato (matų ir ponų ministerių. 
žiuoja ponas 
profesorius.

Jeigu bent milionas tų jimas su kaizeriu ir jo vai 
balsų, kuriuos šiaudadūšiai džia.
padavė už Wilsona, būtų bu
vęs pavestas Socialistų Par
tijos kandidatui, taikos rei
kalai būtų buvę daug geriau 
apsaugoti.

P. Kartulis.
(Medcga ifi Bach’o, Bogdanovo ir Ferri)

Iš Politines 
Ekonomijos 

Mokslų /

kame duodama šiltas kambarys ir 
Perdideli turtai, išdykumas, taipjau 
kia daug prasikaltimų, dar baisesnių, 
skurdas ir badas."

Kapitalizmas, kaip męs į jį nepažiūrė
sime, taip-pat lygiai veda prie piktadary
bių, ištvirkimo, mirties. Prasikaltėliai sė
di kalėjimuose. Moterų ten mažiau. Jas 
badas varo gatvėn ir į paleistuvybės na
mus, — žūsta jos miestuose pardavinėda- 
mos savo kūną, apsėstos baisiausių ligų.

Apdirbinėja juos patobulintomis ūkio ma-, Visuose didmiesčiuose atvirų prostitučių 
šinomis ir kitokiais tobuliausiais įrankiais, priskaitoma dešimtis tūkstančių, o kiek yra 
tuomi darydamos didelę žmogaus darbe e-1slaptų? — nesuskaitysi. Vienose tik Jung. 
kohomiją. Jie pripildo rinkas duona ir ne-(Valšt. 1,5000,000 moterų užsidaro grabe 
svietiškai pūldo ūkininkamskainas. žodžiu gyvos būdamos. Jom nepanieka, bet ašara, 
ūkiniko darbas lieka negausus, ir jo lai- krintanti iš protaujančio žmogaus akių... 
mė, kuri remiasi jo paties darbu, turi nuo Skurdas verčia mergaites prie to, stumia 
jo vis toliau ir toliau traukties. Į į ištvirkėlių turčių nagus, kurie ir žudo jas

Miesto darbininkų ir ūkininkų skur- < tūkstančiais.
Kas metai į vaikų priej laudas patenki

laudami laisvės ir taikos. | žmones, nors, ir 
Ar negana praliejo savo kiekvienas, — kad 

sūnų kraujo darbininku kle- kas serga

*

__ _____ ... . “New York World” gąs- 
Princetono'savo klešos reikalų. Tai I Męs radome ,\ kanitalistiš- dina socialistus: per rimu- 

ial- 
kelį iš Washington, D. C., su, o jeigu nebūsite gerais 
.kur ne kokis socialistas, bet patriotais, tai visai be žmo- 
Įpaprastas kapitalistų klap- nių liksite.
cinkas piktinasi, kad niekur ( Tylėkite, Wilsono pluriKs- 

(trip išlepusiai žmonės negy- nabraižiai. Jeigu kas pavo- 
jvena, kaip Washington, D. gė nuo socialistų balsus, tai 
C. “Table d’hote” pietus— Wilsonas, užsidėjęs taikos 

paštalo kaukę.
Žmonės, vengdami karės, 

xw.? “pullman” balsavo už Wilsona.
karuose važiuoja ponybės I Jeigu Wilsonas taikos dė- 
grietinėlė, steliuojama ge- ka padarė gerą politišką 
riausi skanumynai ir mėto- show, tai daugiau jau nepra- 
mi didžiausi pinigai. darys. Tegul socialistai tik 

Tai tiek apie kanitalistiš- gerai stovi už taiką, tai jie 
kus ir aristokratiškus ėdū- atgaus savo įtekmę 
nūs. Tai jiem, o ne darbo padidins ją. 
žmonėm, reiktų apynasrio.

Iprie ko nuvedė juos susidė- kame New York World laiš- mus nustojote trečdalio b

AR BUS GERIAU, KAD 
JŲ SKAIČIUS PA

DVIGUBĖS?
_ P.^0£ra(k) Patriotai įtai- pavyZjyS smaguriavimo. 

Išpradžiu p Wilsonas pa-|Se ls^iesa. Ant garsiųjų Washingtono !ispiauzių p. V> nsoiias pa monstraciją. Surinko kehs 
rase savo garsiuosius mani- tūkstančius koliekų ex-ka- 
festus apie žmoniškumą, a- ■ sudarė iš tų beran- 
pie pasaulio taiką, apie vals- k^g> įr bekojų pusėtiną mi- 
tybių sandorą ir apie tai ą -a, dav- ųem patrjoįišku 
be pralaimėjusių ir laimėto- > f r. , it. o 1 zm zl t r r, 41z X X * z\ 4-
jų-

Tai buvo Amerikos kapi
talistų farizėjiška deklara
cija, tarytum,_ paskelbusi išėjo labai impozantiška,

j vėliavų ir paleido vaikščiot ( 
po gatves.

Pasak telegramų, ta be- 1 
rankių, bekojų demonstraci-

pasauiiur. “Žiūrėkit, kokie 
męs teisingi ir kaip męs my
lim artymą”!

O paskui prasidėjo dar
bai.

1) Pertraukė ryšius su’

ir dar

*
* t

Gyre klerikalai Kapsuką.šii-clj sugraudinanti. ------------- klerikalai Kapsuką.
Ne aimingųjų kares aukų .“NAUJOSIOS GADYNĖS” gyrė, bet oi kaip tas Kapsu-

paroda turėjo sukelti karin
gąjį ūpą. Demonstrantai, 
tarytum, norėjo pasakyt Jau išėjo “Naujosios Ga- 
žmonėms: pažiūrėkite, ką iš,dynes” N4. Tai, ištiesų’la-

No. 4.

Vokietija, bet to nebuvo ga- mQsa padarė vokiečiai! At-(bai turiningas numeris.Męs 
na. I-A votzIzi M iinm Iznin'nnbil-A I f 00 m vicitim cnvn

2) Paprašė kongreso, kadi 
apskelbtų “karės stovį”, bet* 
to nebuvo gana.

3) Įvedė priverstiną ka- p(įaios 
reiviavimą, bet to dar :
gana. / j

Dabar jau eina šnekos a-' 
pie aktyvišką prisidėjimą !p]gst’u* 
prie karės, siunčiant Euro
pon vyrų, maisto ir 
jau karės reikmenų.

Ar klaustasi žmonių, 
skelbiant karę?

Ne!
Ar klaustasi žmonių,c ”

keršykite jiem, kariaukite! < pa tariam visiem savo skai- 
Ir, kaip sako tos pačios tytojam jį įgyti. Kaštuoja 

telegramos, Amerikos am- tik 15 centų.
basadorius p. Francis ir

prezidentas Ro- ,niai:
ne'.dzianko, labai pasekmingai! Internacionalo šventei at- 

-lįpylė alyvos j tą patriotišką ėjus, 1905 m. revoliucija— 
,ugnį, kad ji dar labiau išsi- V. K., Darbininkų biurokra- 

,tija ir dabartinis krizis.—G. 
Kaip jum, žmogui dar ne- Zinoviev, Istorinis materia-

Jame telpa šie straips-

kas jiem atsirūgo
I Jo paskutinė dovana A- 
merilos darbininkams yra 
geres agitatyviškos knyge
lė.? ‘Kunigai ir revoliucija”, 
ir “Kaip kun gal rūpinasi 
darbininkais”.

I *

das veda prie to, kad jiems darosi vis sun nas metaj į vaikų priej laudas patenki 
kiau ir sunkiau pirkties fabukoj gamina- (|egįmtįs tūkstančių kūdikių, bet ar daug 
mų reikmenų tiek, kiek jiems reikalinga. ja išgyvena ir išauga į žmones?
Kapitalistams gręsia krizio pavojus. Kad 
nuo jo išsigelbėjus, kapitalistai ima rūpin- 
ties įgyti savo prekių išpardavimui naujų 
rinkų; dairosi, kur patogiau būtų užvesti 
karę, spėka užgriebti svetimų žemių, pa- ’ 
vergti svetimą liaudį. i

Taip mokina apie karių priežastis Po
litinės Ekonomijos mokslas.

Kas tame kaltas?
Taipjau tas pats kapitalizmas, kuris 

savo besočia žiotimi rįja ir nuodija žmo- 
,nes! Sunku su tomis visomis piktadarybė- 
■ mis kovoti prie šio visuotino iškrikimo, ku- 
! rį kapitalizmas pagimdė.

Ar gali plėtoties ir tobulinties žmo-
Jeigu kapitalistams pasiseka sukelti PŲgmihs, Jcnda, kova uz gyvastį už

karę, tuomet jiems vėla prasideda rojaus 
gyvenimas. Į naujai užkariautas žemes 
jie gali vežti savo prekes be muito, be mo-j~~j - ---------— ~:~
kesčių, o jei pasisuka svetimžemis pirklys,Isus^°Jan^1 kova, kare visų pries visus, ko
jis turi mokėti ant rubežiaus didelį muitą,i,va uz. tuntus, valdžią, gaibę, o užvis dau-^ 
arba “griozdoti” su vežimu atgal. Aiaysia uz_ sausos duonos plutą. Kova, ku-

Didindamos savo kariumenę, stiprio-, rio.]_zmonės uzsmnista skirtumą taipe tei
sios valsybės priverčia silpnesnias daryti |sy^es 11 melo, doios n. istviikuno, veda 
su jomis sutartį, sųlyg kurios jie prižada,l>ne baisiausių pasekmių, begailestingu- 

šalį tu valstijų prekes šiek- mo’ ziaurum°, begalimo sielvarto. . _
- - - . ” 1 . . . Kokia kaina nupirkta žmonijos laime-

^^sais'Sis'ptdūtrplėto- jįmai.apie tai žino tik sieroj i. žemelė, kuri 
--- - - - -'tik viena mate darbo žmonių skausmus,

" bur^adjaf'būtinai\^linga|vis? liaudies nuoskaudą. Visi tie laimėji- 
’ * <• i • -• -t. nuo]anJmai kabo ant darbininkų nugaros—laikas

i jau ir darbininkams jaisiais naudoties. 
Darbo našumas milžiniškas, lai tatai ir 
darbininkai turi laiko proto lavinimui, ati- 
tiesia savo nugaras; lai ir jiems nebūna iš
plėšiamas kąsnelis, kurį jie prie burnos ne
są.

Dabar mums bus jau aiškiau, kokią 
rolę žmonijos buityj sulošė kapitalizmas. 
Mums jau suprantama, kodėl darbininkui 
prisieina trankyties po pasaulį jieškant 
duonos kąsnelio. Galop, mums jau aišku 
ir kokią rolę dabartinėse sąlygose lošia ba- 

(das. Jisai išplėtė savo galę ant žmonių 
žmonių klesa ištisai. Nėra tokio blogo pa- (kapitalizmo gadynėj, kurioj viešpatauja vi- 

J smily,kuris nebūtų arba stačiai kapitalizmo suotina karė, konukrencija visų prieš vi- 
Usmiktns zorba snstinrintasio intaka. Je sus> prįe kurios žmogus žmogui priešas!

. 1 Dabar pažiūrėsime, kaip gali būt su-
jžėdnam skirta. Bet ir mirtis, kaip žinoma, faisyta žmonijos tvarka ant kitų pamatų, 
skurdžiose darbininkų apylinkėse daug prie kurios visi tie kapitalizmo gimdomi 

! tankesnė viešnia, negu tose miesto dalyse, priepuoliai nebeatsikartotų.

valdė visą žmogaus sąmonę? Apsidairy
kite aplink save ir jus pamatysite, kad vi

ešoj draugijoj, ištisai, nuolatos verda ne-

įleisti į savo
tiek patogesnėmis išlygomis, negu kitų val
stijų prekes, ir
ties prekybai. Galų-gale, didelė nuolatinė 1 
kariumenė.
da ir todėl, kad palaikyti baimėj ii 
kūme liaudį, kuri savo darbo perviršium 
teikia kapitalistams pridedamąją vertybę,

Užlaikymas milžiniškų armijų, valdi
ninkų, visokios rūšies policijos, be kurios 
nepasilaikytų kapitalizmo tvarka, gula ant 
darbininkų sunkiausiu slegiančiu jungu.

I Badas prikausto ūkininką sykiu su 
miesto darbininku prie katorginio karuko

• vergiškam darbui ant naudos kapitalisto 
\valdžios ir įvairios rūšies dlkaduonių.

Kapitalizmo tvarka slegia visą darbo

Kokia kaina nupirkta žmonijos laimė-

tik viena matė darbo žmonių skausmus,

Knygelės turi po 32 pus
lapiu kiekviena ir kainuoja 
po 5 centus. (Reikalaukite 
iš “Kovos”).

Draugai, platinkite tas 
knygeles. Pasius klerikalai 
ant Kapsuko. ^esa’ .^ai iššauktas, arba sustiprintas jo intaka.

pV0' 1S av^ Jam bent viena tik mirtis, kuri pačios gamtos cicihko diphomą. 
$ 

*
___  — Vardūnas, Rusijos . Brooklynas 

d^ir ilgesnio kariavimo. Jie revoliucijos audra, eilės. — vietoje.
vėl galės rodyti savo žaiz- Merkynės Vaidyla. — Frag-j Vieną dieną
das ir kviesti keršyti už jas. 'mentas, eilės. — Merkynės

Tokias jau demonstraci- i Vaidyla. — B r. Vargšas. — 
jas galima surengti ir Ber- Proletaras. — Nusidėjo, . . ' .11. -n

v • a * J a * • J x.<***vz VI A V < VV £ H V    v v , y w

siaiP.apkvaitusiam karės svaigu- lizinas ir K. Marksas. — Z.
liti, patinka tas viskas? !Aleksa, Raudona aušra, ei-

Jeigu karė tęsis dar ii- lės. —Vardūnas, Geologinė 
giau, tai tie patįs berankiai evoliucija. — C. A. Herman, 
ir bekojai galės surengt se- Am. darbo unijos.—A. Kur-, 

Perkančiais metais dusyk taip šaičiūtė,M.D., Darbininkas, |

ap-

dąnt priverstiną kareiviavi- didel oda h. §aukti • eilgs- 
ma? - •’ • ’ - - -

Ne!

Socialpatriotizmas Prūsų
Lietuvoj turi daug pasekė-^ _ ____ o___
jų. Berlyniškis “Vorwa-ilyne, ir Paryžiuj°ir Londo- vaizdelis. — Muragas, Ok- 
erts” praneša, jok tik Ka- ne. Už metų laiko tas de- tav’as Mirbeau. — V. M.,Ja- 
raliaučiaus(miesto ir pavie- monstracijas galima bus pa- ponijos socialistai. — L. 
to) socialdemokratiška or- daryti dar labiau “įspūdin- Pruseika, Armija Rusijos 
ganizacija perėjo prie opo- gom”. revoliucijoj. — Fridolin,
zicijos (prie Haazės-Lede- Sakykit, kur žmonija nu- 1905-1906 m. Lietuvoj. — V. 
bouro frakcijos), o šiaip eis, jeigu ją ves šita begali- K., Liet, demokratai ir liau- 
jau, Tilžės, Klaipėdos, Gum-'nio keršto liogika. dininkai. — V. K., Liet, s.-d
binės ir Įsručio (Insterbur-’ Prie 
gio) < 
prie socialpatriotų. “Vor- 
waerts” sakosi imąs tas ži
nias iš “Leipziger Volkszei- 
tung”.

revoliucijoj. — Fridolin 
Sakykit, kur žmonija nu- 1905-1906 m. Lietuvoj. — V

skurdžiose darbininkų apylinkėse

pirmoje kuriose turčiai gyvena. Ypatingai tas pa
liečia kūdikius; dėlei tėvų skurdo, neturė- 

“Aido” cho- darni reikalingos priežiūros, gero, sveiko 
ro koncerte padaryta Liet, maisto, tinkamo drabužio, bėdinųjų vargšų 
Socialistų Sąjungos namui 
virš $100.

Kitą dieną kriaučių unija 
paskyrė revoliucijos fondui 
vėl $100.

Smagu žiūrėti į tą 
tikrai realį darbą.

H:

*

vaikai miršta, kaip muses. Įvairios ligos, 
ypač užkrečiamosios, pirmiausia susisuka 
sau lizdus tirščiausia apgyventose miesto 
dalyse, kame pusiau aplūžusiose lūšnelėse 
darbininkai gyvena. Dideliuose miestuose, i 
tose paauksintose bado sostinėse, jų tam
siuose, drėgnuose rūsiuose, kame darbinin- 

, ko šeimynos merdėja be šviesos ir oro, pur
ve ir darganoj, — ten giltinė savo pokylį

Tiek, kiek seniau lietuviu švenčia. Ten, tose milžiniškose dirbtuvėse 
galutino sužvėrėji- atstovai ir demokratai — V. laikraščiai'prirašydavo apie ^abrikose, kame darbininkai moka savo

VISUOMENINE TVARKA — SOCIA
LIZMAS.

Priepuoliai ir vargai, slėgiantie žmo
niją, vieni paeina nuo grynai gamtinių 
priežasčių (pav.. mirtis iš sensftvės), kiti 
paeina iš žmonijos tvarkos, nuo jos suti
kiu. Pirmieji negali būti panaikinti, o tik 
sumažinti, — jie yra gamtos įstatu, kiti ga
li būt ir turi būt panaikinti. Kapitalizmo 
tvarkos apgynėjai, drebėdami už jos nepa- 
liečiamybę, stengiasi prirodyt, kad panai
kint kapitalizmo tvarką taipjau esą negali
ma, kaip negalima panaikinti mirtį, tokie, 
girdi, jau gamtos įstatai. Esą, lai darbi-

organizacijos likosi mo, prie galutino sumišimo. K., Soc. Partijos suvažiavi- V. Kapsuką, tiek dabar A-<cluokle badui paskutiniu savo gyslų syvų. * neša savo krvželi o kapitalistai —
_ • 1 x . j  irti  I ... . . tt T r T? • ■>  — • i > i .. v v • . olzio n-ircl non Irvon 1 n O ■ •' *’ *

RIOTAI IR PIRMOJI 
GEGUŽĖS.

Męs dar nežinome, rašy
dami šias eilutes, kaip nusi- 
duos Vokietijoj pirmoji ge
gužės. Kairieji Vokietijos 
socialistai ir išbadėjusios 
darbininkų minios rengiasi 
apvaikščiot savo šventę mil
žiniškom demonstracijom.

' Jie nori praverst gegužinę

z v

Imas. — V. K., Iš visuomenės-- jmas. — V. K., Iš visuomenes merikos anglų laikraščiai 7~^e.n raiPsta akis> džiūsta gyslose kraujas,’ 
“MAŽIAU VALGYKITE”! politikos gyvenimo. — K. prirašo, apie Lenina, didžiu- e“ia trumpyn nukankintų moterų ir vai- 

(Vd • miečiu vada " lku gyvenimas. Pasirodo, kad net toki pri-Žymus specialistas maisto ’ '* ...........
klausimuose p. A. R. Marsh, 
redaktorius “Economic V. Kapsukui, “N. Gad.”

savo. Ponams kapitalistams, suprantama, 
jų kryželis perlengvas, be užsiganėdinimo, 
jie nieko kito nuo jo nejaučia; todėl j‘ie ą- 
bieiomis rankomis laikosi to^ nuomonės, 

. . .. 1 j ikad kapitalizmo tvarka — gamtos įstatas;
11 <U1].0’ -j. .... ir gvolto šaukia, kada tik prisieina kalbėtApie kitokius liaudies priepuolius ir l ., , ,. _ . 1 . ... „, 1 _ m ! . J n .. . . ame dabartines tvarkos perkeitimą. Dar-
y( as jau . nei a i ei a o nei a e . jie vis Į-)įnĮnj<u Aliases užtarytojai jiems tvirtai 
auga is vienos sakmes, is kapitalizmo tvar- fo atsako kad neįutvgy€ vienų 

• 'rankų nuolatiniam dykinėjimui, kitų nuo-
Tūkstančiai žmonių, sėdi kalėjimuose latiniam darbui; vieno pilvo—visokiems 

<Jungtinių Valstijų kalėjimuose 1915 m... skanumynams valgyti, kito—sausai duo- 
buvo arti 800,000 kalinių). Iš kur gi toji naį graužti; gamta negimdo kapitalistų ir 
nelaimingųjų minia? Badas, štai kAs ver-1darbinjnkų! Ji tveria tiktai žmones; to- 
čia žmones negerų’darbų! Žmogus iš pri- dėl gyvenime žmonės visi turi būt lygus, 
gimimo yra šventas; kapitalizmo pasmerk- n jeigu męs gyvenime matome priešingu- 
tinas surėdymas stumia žmones prie nuo- ma Įaį ne gamtos čia kaltė. Ne gamta su- 
dėmių. _ Nėra darbo vieną dieną, nėra kitą įVerė kapitalizmo tvarką, bet žmonės, to- 
—atsidūręs skurdo glėbyj nei nepasijunta žmonės gali ir privalo perkeisti ją, jei 
darbo žmogus, kaip iš apmaudos nueina gU jį pasirodo didžiumai sunkiu slegiančiu 
prie blogų darbų. Yra prirodyta, kad ba- 1 i* 1 1 • * *1* ***11

miečiu vada. |ku gyvenimas. Pasirodo, kad net toki pri-
| Kiekvienoj telegramoj iš gimti priepuoliai, kaip mirtis ir senatvė 
Petrogrado vis Lenin ir Le-1 daugiausia plečiasi iš kapitalizmo tvarkos
nin. Ir nors jie rašo, kad 

! redaktoriui, apleidus Ame- Lenin jau įtekmės neturi, 
l jau bet tas faktas, kad jie nesi-

>, 
nuo redagavimo. “Nauj. kad Lenin turi labai didelę 

si’edagavimo reikalai įtekmę. Kitaip juk apie jį 
'atsidūrė kritiškam padėji- nei neužsimintu.... *

* *
Massachusetts valstijos 

legislature 
ė, jog tai nebus prasi- 

“Naujosios Gady- žengimas prieš dievą, jeigu 
'žmonės dirbs nedėldieniais, 

kad laik- kol karė tęsis.
Žemės parėdymai paliečia 

r dangaus nustatytą tvar-

World”, sako, kad niekuo
met dar maisto krizis taip rd<a> 0 p Qrjgai£iui jrvclu J1C 

kaip.daug anksčiau pasitraukus liauja apie jį rašę, parodo^negręsė Amerikai, 
šiuomi laiku.

“Situacija dabar tokia, » 
kokia buvo tais laikais, I 
kada pirmutiniai koloms-1 me Tačiaus, sekantis nu- 
tai atsikėlė į ‘ Ameukos merjs vįstik išeis. Bus pa- 
kontinentą . ’daryta didelė talka. Vidi-
Paskui duodama patari-kas- Herman, Pruseika ir dievobaiminga 

mai sodyti kuodaugiausiai energiška.! darbuo- nutar
bulvių, kornų, žirnių ir t. t- dėl 

nes”.
Męs manome, 

raštį būtinai n 
iti. Jisai nešąs daug

šventę perkūnišku protestu Antras patarimas: taupyti,‘n- 
prieš kaizerių Hohehzoller- kuomažiausia valgyti.
nų dinastiją ir prieš Vokie-! Tuo patarimu labiausia 
tijos imperializmą, reika-.kreipiamasi į _ bėdinuosius iK eikia išlaiky-Į 

s daug nau- 1
jeigu Rusijęs šiaurės didmiesčiuose šimtai žmo-' 

nių kėsinasi žiemos metu prie blogų dar
bų, visiems matant, kad į kalėjimą patekti,!■

Turėdami tą omenyje, socialistai su
pranta, kad reikalinga sutverti kitokią 
tvarką socialistinę, prie kurios tie visi 

(Toliaus bus).



- kimas labai didelis. Vyrai tautelės batua nebaudžia 
savo moterų, jeigu jos atlieka lytiškus susinešimus su 
“savo” žmonėmis, bet aštriai baudžia tuomet, kuomet 
suseka, jeigu jos atlieka su “svetimais” (svetimos tau
tos, bei gentkartės); tarpe jų persiskyrimai būna labai 
tankus, net ir tuomet gali persiskirti, jeigu pareika
lauja uošvis. Daugelis moterų -ir merginų, pastoju- . 
sios nėščiomis, vartoja visokias žoles ir kitokius bū
dus, kad panaikinus vaisių ir vyrai į tai neatkreipia 
jokios atydos. Vatvos tautelės vyrai savo moteris už
laiko kaipo verges: jos dirba sunkiausius darbus ir 
net sykiu su vyrais neprileidžiamos prie valgio. Vy
rai paprastai dykauja arba užsiima medžiokle. Abel
nai, visgi šios tautelės su moterimis elgiasi truputį 
geriau, negu negritosų gentkartės. Atbulai pas^ved- 
dus viešpatauja vienpatystė. Tas pats yra ir pas an- 
damaniečius. Bet kaip pas vienus, taip ir pas kitus 

'tiški susinešimai tarpe nevedusių išsiplatinę. Port
man sako: “Jeigu mergaitė tampa nėščia, jos giminės 
arba globėjai stengiasi surasti kaltininką; nors sun
ku surasti kaltininką, bet visgi lengvai pavyksta pri
kalbinti vieną tų, su kuriais ji turėjo lytiškus susine
šimus, kad jis su ja apsivestų”. Nors tarpe nevedu
sių nėra susilaikymo nuo lytiškų susinešimų, bet kuo
met jau apsiveda, vyras ir pati būna vienas kitam iš
tikimais; daugpatystė irgi nepraktikuojama; taipgi 
nebūna ir persiskyrimų, jeigu tik susilaukia kūdikių. 
Nors vyrai savo moteris skaito vergėmis, vienok ne
paniekina jų taip žemai, kaip kad kitos tauteles ir 
net sykiu su jomis valgo.

Tarpe australiečių, kurių gyvenimas yra gerai 
patirtas ir kurie užpildo net čielą dalį pasaulio, labai 
išsiplatinus daugpatystė ir ji egzistuoja nuo senų lai
kų. Tik tie prisilaiko vienpatystės, kurie negali dau
giau vienos užlaikyti arba, iš priežasties moterų tru
kumo, negauna daugiau vienos. Niekam įstatymais 

‘“nėra aprubežiuotas skaitlius pačių, jį aprubežiuoja 
tik gyvenimo aplinkybės. Kadangi gyvenimo aplinky
bės sunkios, todėl didžiuma jų prisilaiko vienpatys
tės. Yra daugelis tautelių, kurios išimtinai prisilai
ko vienpatystės, nes tarpe jų nesiranda turtingesnių 
vyrų, kurie galėtų užlaikyti po kelias pačias. Vyrai 
užlaiko moteris nei kiek negeriau, kaip kad ūkininkai 
arklius. Jos neturi žmoniškų teisių ir privalo šven
tai pildyti vyrų valią. Vyras, pavyzdžiui, žiūri į sa
vo moterį, žiauriai ją muša ir tankiai net užmuša, 
jeigu tik ji išdrįsta jo valiai pasipriešinti arba suseka, 
kad slaptai apgaudinėja, tampa neištikima meilėj.

Nepaisant to, kad abelnai australiečiai labai pa
vydus meilėj ir saugoja savo pačias nuo svetimų vy
rų, atsiranda ir tokių tautų, kur vyras savo broliui 
pavėlina pilnai naudotis pačia, arba, geriau sakant, 
du broliu naudojasi viena pačia, nors pastaroji oficia
liai skaitosi tik vieno.

Grenlandijos eskimosai taipgi naudojasi bendro
mis pačiomis ir praktikuojama daugpatystė. ’ Taip, 
pavyzdžiui, F. Nansen pasakoja apie eskimosus: “Jei
gu geras žvejys gali lengvai užlaikyti vieną pačią, jis 
stengiasi tuojaus ir kitą įgyti. Ir veik visi geresnieji 
bei gabesnieji žvejai turi po dvi pačias”. Dalager pa
sakoja, kad jis, būdąmas Grenlandijoj, tyrinėjo eski- 
inosų gyvenimą ir jam pavyko sužinoti, jog vakarinėj 
daly viena dvidešimta dalis vyrų užlaiko po dvi pa
čias ir labai mažas nuošimtis turi po tris, daugiausia 
vis po vieną. Rytiniame krašte, kur gyvenimo aplin
kybės neapsakomai sunkios, ten net dvylika vyrų už
laiko vieną pačią ir visi bendrai ja naudojasi. S. 
Holm knygoj randame apie eskimosus tokį išsireiški
mą: “Eskimosė Utukuluk išbandė aštuonis įvairius 
vyrus ir, ant galo, vėl ištekėjo už savo šešto vyro”. 
Jeigu kūdikių nėra, persiskyrimai labai lengvi, bet 
jeigu susilaukia kūdikių, ypatingai vaiko, tuomet jau 
šeimyniški ryšiai pasidaro stipresni ir ilgesni. Gren- 
landietis tuojaus stengiasi apsivesti, kaip« tik pama
to, kad galės jau išmaitinti pačią. Jis stengiasi tą pa
daryti todėl, kad jam reikalinga darbininkė, kuri pa
dėtu skūras išdirbti ir atliktu kitokius darbus. Tik 
tankiai apsiveda labai jauni, dar nesulaukę lytiško su
brendimo. Būna tokių atsitikimų, kad vaikinas iki 
lytiško subrendimo spėja kelis sykius apsivesti ir per
siskirti. Bet kaip tik subrensta lytiški organai ir 
silaukia kūdikio, tuomet jau persiskyrimai būna 
tesni. Aborigenai taip lengvai persiskiria, kaip ir 
eina į poras. Jeigu tik moteriai įkiri vyras arba 
bulai (nors tokie apsireiškimai būna labai retai),
moteris susirenka visas savo skūras ir keliauja atgal 
pas tėvus, nesirūpindama, kas su ja bus toliau ir koks 
likimas laukia. Jeigu vyrui patinka svetima pati, jis 
tuojaus ją pasiima. Tas, iš kurio ima pačią, tik tuo
met pasipriešina, jeigu pamato, kad savo priešą nu
veiks. Kadangi tankiai apsiveda kūdikiai, todėl vyres
nieji nuo jų nuolatos atima pačias ir nusiveža.

Ir taip męs matome, kad tarpe senovės laukinių 
žmonių labai įvairus apsivedimų būdai. Pas tūlas 
laukines tauteles viešpatauja vienpatystė, o pas di
džiumą tautelių plačiai praktikuojama daugpatystė. 
Kiekvienas vyras ima tiek pačių, kiek tik jis gali jų 
išmaitinti. Ir jeigu gyvenimo aplinkybės priverčia

Generolas Sherwood prieš Naujausi Columbia
priverstiną kareiviavimą Rekordai

APSIVEDIMAI PRADŽIOJ PIRMOSIOS GADYNĖS
Kadangi pirmosios gadynės visi įitstovai jau se

niai išmirę, todėl istorijoj yra pažymėta daugelis 
gentkarčių taip vadinamos akmeninės gadynės ir tos 
gentkartės priskaitomos prie pradžios pirmosios ga
dynės. Tos gentkartės nežinojo nei žemdirbystės, nei 
gyvulių auginimo ir maistą sau gaudavo užsiimdami 
medžiokle, rinkdami visokias šaknis ir laukinius vai
sius. Jie gyveno giriose ir laukuose, kur tik galėda
vo daugiau sau maisto rasti. Svambiausios tų tautų 
bei gentkarčių, kokios tik mums yra žinomas žemiau
siame laipsny kultūros, yra australai, tasmanai, buš- 
inenai, centralinės Afrikos pigmėjai, kalnų veddai ant 
Ceildno salų, minkopai ant Andamanų salų, aetai ant 
Philipinų salų, eskimosai ir t. t.

Pas visas tas tauteles męs jau užeiname atskirus 
porinius šliūbus ir atskiras šeimynas. Bet, abelnai 
pažvelgus į apsivedimus, pasirodo labai margas pa
veikslas. Pirmiausia męs pradėsime nuo karlikų, nes 
tūli tyrinėtojai, tarpe jų ir W. Schmidt’as, pasirem
dami jų gyvenimu ir įpročiais, ėmė skelbti, būk žmo
gus iš įgimties vienpatis, o ne daugpatis. Apie kar
likų gentkartės, išskyrus pietinių andamanų ir bus- 
menų, męs labai mažai turime žinių. Ir tos žinios, ku
rias turime, išdalies neteisingos ir prieštaraujančios 
nekuriems faktams, o vietomis ir nepilnos, nutrauk
tos. Ir ištikrųjų tie žmonės laukiniai, baugštus, slaps
tosi nuo civilizuotų žmpnių, todėl labai sunku patirti 
jų gyvenimą, ypatingai surištą su lytiškais reikalais. 
Jeigu ir pavyksta tyrinėtojui papulti į jų tarpą ir 
klausinėti apie jų gyvenimą, įpročius, tai, veikiausia, 
kuomet prieinama prie lytiško klausimo, daugelis da
lykų pasilieka slaptybėj ir todėl jsunku mums pilnai 
užpildyti tas spragas, su kuriomis susiduriame šia
me klausime. Vienok dėl aplamo ir teisingo išvedimo 
męs visgi turime faktų, ypatingai daug jų gauname 
iš “pradinės medžiotojų” gadynės. Visųpirmiausia 
tos visos tautos bei gentkartės gyveno bendrai arba 
bendromis šeimynomis. Tarpe jų męs nerandame at
skirų ypatiškų bei individualių šeimynų. Kad geriau 
galėtume tą viską suprasti, eisime prie atskirų gent
karčių. D. H. Worcester apie Philippinų salų negri- 
tesus sako: “Praktiškai negritosai prisilaiko vienpa
tystės, vienok įstatymais daleidžiama ir daugpatys
tė ir daugelis praktikuoja ją”. Priežastis vienpatys
tės tame, kad didžiuma negali išmaitinti dideles šei
mynas ir nenorėdami save apsunkinti, prisilaiko vien
patystės. A. W. Reed nurodo, kad oficialiai persisky
rimai pas juos būna labai retai, bet už tai tankiai vy
ras su pačia geruoju persiskiria. Vienok pas tūlas 
tauteles, pavyzdžiui, pas dumagatus, vyras su pačia 
negali persiskirti iki mirties. Moteris laikoma di
džiausioj vergijoj ir vyras su ja elgiasi kaip su kokiu 
daiktu bei naudingu įrankiu. Vyras užsiima medžiok
le, o moteris atlieka visą namų darbą. Jeigu vyras 
suseka, kad moteris jam neištikima, susideda su ki
tais, ją baudžia mirčia. Kaslink lytiškų susinešimų 
tarpe nevedusių, pažiūros labai skiriasi. Pas bušme- 
nus taipgi praktikuojama daugpatystė. Tūli bušmenai

„ turi po tris ir keturias pačias; jaunesni paprastai už- 
ignnėdina viena, bet kaip tik pradeda senti, ima kitą, 

trečią ir t. t. Juo senesnis, tuo stengiasi gauti jau
nesnę pačią. Stow nurodo, kad bušmenai labai grei
tai persiskiria. Pas semangų tautelę apsivedimų for
mos mažai patirtos. Tyrinėtojas Skeat-Blagden nu- 
i odo, kas pas juos tarpe nevedusių lytiški susinešimai 
pildai esą praktikuojami ir jie neturi supratimo apie 
susilaikymą. Bet kada apsiveda, vyras ir moteris bū
na ištikimi ir labai retai pasitaiko, kad vyras arba 
moteris pradeda paleistuvauti. Už neištikimybę mo
teris baudžiama mirčia, bet nuo tos bausmės gali ją 
išgelbėti tas, kuris vyrui pinigų duoda. Apie centra
linės Afrikos karlikus gauname žinių labai nevieno
dų. Pavyzdžiui Hutereau nurodo, kad batujų ir tan- 
gavikų tautelės prisilaiko vienpatystės; tuo tarpu 
Johnstown nurodo, kad Congo girių gyventojai pig
mėjai retai veda dvi pačias, daugiausia prisilaiko 
vienpatystės. Vadinasi, pas juos yra jsigvvenus 
daugpatystės tradicija, bet tik retai ją praktikuoja. 
Tyrinėtojas Burgt sako: “Pas tautelę vatva vyrai ga
li imti tiek pačių, kiek tik nori, bet jie labai biedni ir 
negali daugiau užlaikyti, kaip tik vieną”. Le Roy .sa
ko, kad faktiškai ten praktikuojama vienpatystė, vie
nok jeigu atsiranda vyras, kuris gali išmaitinti ant
rą ir trečią pačią, niekados nuo tos laimės neatsisa
ko. Reiškia, ten visgi egzistuoja ir daugpatystė. Da
vid nurodo, kad tik vambuttai, gyvenanti Ituroj už
ginčija, kad pas juos yra praktikuojama daugpatystė. . tuos vyrus užsiganėdinti viena pačia, ,tokį apsireiški

mą jie skaito priešingu jų norui. Pas tūlas laukines 
tauteles nėra jokių apsivedimo ceremonijų ir fornia- 
liškumų; pavyzdžiui, pas bušmenus vyras susieina su 
moteria. nadaro neva tam tikra sutarti ir evvena.

Netik socialistai, bet ir bent tik paukščių pieno 
daugelis iš švaresnių, dores- trūksta. Aš tik ką sugrį- 
nių buržuazijos žmonių di- žau iš Ohio valstijos ir ga- 
džiu balsu šaukia prieš įve- liu pasakyti, kad mano val
dinių priverstino kareiviavi- stijoj už priverstiną karei- 
mo.

Klausykite, ką sako ge
nerolas Sherwood, vienas iš 
to nedidelio būrelio, kuris 
išliko dar nuo laikų civiliš
kos karės 1860-63 metų. Ge
nerolas Sherwood dalyvavo daugelis jaunų vyrų prieši- 
toje karėje. Šiuomi laiku 
tasai senelis yra kongreso 
atstovas iš Ohio valstijos.

Neseniai Sherwood kalbė
jo kongrese ir pasakė daug 
įdomių dalykų. Jisai priio- 
de, kad laike didžiosios pi
lietiškos kares geriausiais 
kareiviais buvo tie, kurie 
ėjo liuosu noru kariaut su 
pietų vergininkaiš.

Tie, kurie agituoja už 
konscripciją (priverstiną ė- 
mimą kariumenėn) saKo, 
kad tuomet biednas ir bage
tas patampa lygiais. Tai ne
teisybė. Biednas kareivis 
palieka savo pačią ir vaiku
čius be jokios paramos. Jo Aš priešingas konscripci- 
šeimynoje prasideda dižiau- jai, todėl kad noriu, idant 
sias skurdas. Tuo tarpu, šalį valdytų liaudis, 
bagotyriaus šeimynoje vai 
go nėra.

iviavimą labiausia, varosi 
tie, kurie patįs jau negali 
stot kariumenėn.

1963-64 metais, kada Ame
rika pergyveno opiausias 
savo gyvenimo valandas,

nosi, kada juos prievarta 
ėmė kariumenėn. Tuomet 
kilo daug sujudimų ir riau
šių ir aš manau, kad pana
šus sujudimai atsikartos ir 
dabar, kuomet mūsų jauni
mą gabens už 3-4000 mylių 
į svetimą šalį. Męs einame 
ant pavojingo kelio. Mums 
nori įkalbėti, kad męs sių- 
sim. kariumenę Europon, 
idant kovoti už demokrati
ją ir nuversti kaizerį. Na, 
gerai, nuvertę kaizerį, męs 
paskui turėsim kariaut su 
Anglija, kad nuvertus jos 
karalių, paskui su Ispanija 
ir t. t.

o ne 
spėka. Aš priešingas kons- 

J o pati ir vaikai cripcijai, nes nenoriu, kad 
visviena gyvena, kaip inks- Amerikoj 
tai taukuose ir jiems ne-

KOKIŲ ESAMA “TAUTIŠ
KŲ” KORESPON

DENTŲ.
Štai du fakteliu:
“Laisvės” red. neseniai 

kalbėjo Central Brooklyno 
lietuviams apie revoliuciją. 
'Papasakojęs įdomesnių fak
tų iš rev. bėgio, charakteri
zavo spėkas, kurios veikia

Apie L. Pruseikos prakal
bą “Vienybes Lietuvninkų” 
koresp. ve ką parašė:

naujausios dainelėsŠtai
E 3188. Ant kalno karklai siūbavę.

Pasisėjau žalią rūtą. « 
3189. Oi motulė.

Motus, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių krantelio.

Saulutė' tekėjo.
3192 Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
3193 Linksmo kraujo (Polka) 

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

Annie Laurie (smuiką solo)
Reikalaukit augščiau paminėtų ra- 

kodų pas
J. GIRDĖS

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

Telephone 4659 Green point
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JOHN KULBOK 
C A Fl

CMde’la hot*lit, ^era vieta 
kalaivingiemi, kambar* ( 
• jrti pagal nuaja aiad#, I 
Wualt užganėdinti.

įsiviešpatautų 
kaizerizmas.

tgi noro. Jeigu kam nors 
išrodo, kad Šliupas toks 
ikaržygis, jog apie jį reikia 
kalbėt net revoliucijai pa
švęstose prakalbose, tegul 
sau mano. Pruseika mano, 
jog apie Šliupą geriausia

JOHN lULnua MavlaiafcB*
ffl Wythe Avės Cer. Be. 1 o*. 

BROOKLYN, N. T.
Tei 279 Greenpelnl.

redakto- žkai
Kalbėjo apie Rusi-

Žmonių I)adary2_6

DR. BUKKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas 
šokiomis die- /j 
nomis ir ne- / f 
dėldieniais nuo / t 
9 vai. ryte iki į J 
8 vai. vakare, j 

Gydimą? y-' 
ra ypatiškas. \ 

Kalbame an- 
gliškai, len- 'i* 
kiškai ir rusi-

Europos gydytojas, duodu

“Balandžio 3d. čia buvo
L. S. S. 83 kp. surengtos 
prakalbos, kalbėjo L.Pru
seika, ‘Laisvės’ 
rius.
jos revoliuciją.
buvo gana daug. Kalbė
tojas nieko neužgavo, o 407 
kalbėjo apie revoliuciją. į_
Kalbėjo tą patį, kas laik- 
raščiuose buvo pranešta.1 į THE MAGIC SHOP. 
Žinoma, gyrė socialistus.
Paskui buvo renkamos 
aukos dėl socialistiškos 
spaudos, surinkta $17.5b”. 
Kaip matot, parašyta ga-( 

na trumpai ir mandagiai.

savo

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Jei 
nori gauti štukų katalogą, pr’siųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS

Hutereau nurodo, kad tarpe nevedusių lytiški susinė
simai labai išsiplėtoję. Dar jaunos mergaitės, nesu
laukusios pilno subrendimo, jau pradeda su vyrais 
užsiimti ir i tai niekas neatkreipia iokios atvdos. Pig-
mejų tautelė, gyvenanti centralinėj Afrikoj, pasižy
mėjus nepaprastu ištvirkimu; tyrinėtojai yra pastebė
ję, kad vyrai, susiėję su moterimis, daugiausia rodo 
rankomis nemorališkus ženklus. Tarpe vatvų ištvir-

• Telephone 69S Greenpelnt.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistae Širdies Ir 
Plaučių ligų.

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

12—2 po plet

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notas be mokytojo,

ant kokio tik nori instrumento, arba 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir draugams. Adresuokit 
G. A. Baronas, P O Box, G D 
McKees Rocks, Pa.
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Bet pas tūlas tauteles yra tam tikros apsivedimo 
refnonijos 
remonijos atliekamos tokiu būdu: susirenka giminės, 
uždega smalines šviesas, pasodina jaunąją, atveda

Tasai pats* “L.” red. kai-, 
bėjo apie tą pačią revoliu-! 
ciją, išreikšdamas tas pa
čias mintis Nashua, N. H.1 
Ir štai tūlas “Ateities” ko
resp. ve kaip rašo:

“Kalbėtojas visoje kal
boje gyrė socialistus, kad! 
jie vadovauja Rusijoj 
revoliucija, o tik valdžia 
pateko į svetimas rankas. 
Caro čebatlaižiai Ro- 
dziankos arba Miliukovai 
paėmė valdžią. Ją gyrė ir 
peikė. Revoliucija tai tik 
prasidėjo ir męs’ turime 
remti pinigais prisidėda
mi. Gabrį ir Šliupą la
biausia išniekino. Turiu 
pažymėti vieną kalbėtojo 
ypatybę.
tai net prie grindų pri- 
siriečia.
baigia ir prašo pinigų pas 
žmones”. ;

į 

Tas pusgalvis skandališ-

Kalbėdamas

Išniekinęs už-

kai meluoja. Pruseika pa
prastai savo prakalbose as
menų neliečia. Niekint ką 
nors jam nėra reikalo, nei-1

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystp ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams **•*•.*

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

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

Tel. 1723 Stagg

Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO

Veselijas, grupas ir visokias kitas fotografijas padarom kopuikiausiai 
Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų

Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitemykit adresą.

M
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ATYDAIKas bus?

išnešimui protesto prieš ne-

Komitetas.

Komitetas.

Published by the Lithuanian
Cooperative Pub. Soc. (Inc.) 

■very Tuesday and Friday
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Tbe Lithuanian Semi-Weekly

“LAISVĖ”

kiolikcentines! Paskui visuomenės labo. Bet ką ki-' 
duoną seks ir kiti produk- tos veikia? Visos kitos pra-:
tai. Ant ledo ir anglies jau leidžia liuosą laiką prie bač-, .. . . .. . . . . . ----

Kur tik nepasiklausai,kur pakelta kainos ant 25 nuo- kūčių ir t. t.” | E 1 a Jc “VIU. “Z a‘‘. kuoPa
tik nepasisuki, visur išgirsti šimčių. Zeceris, bestadydamas tą

du sykiu savaitėj, Utarninkais, viena ir ta patį dejavimą: Ir kas bus toliau? Ką dar- korespondenciją, ] 
Ir Pėtnyčioms, 183 Roebling Str.'«

■raaklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo ■ -
•watyviška Spaudos Bendrovė, 183 brangsta?” Ypatingai de- 
Vaabling St.. Brooklyn. N. Y. . . x • j u* • 1 -

Prenumerata metams: Amerikoj JUOja moterjS darbininkes.
-"12.5°, Kanadoje ir užrubežiuose Ų. i§tikrųjų, kaip nedejuoti.

— $3.50; pusei metu Amerikoje — . . ■ v . V
•1.15. Kanadoje ir užrubežiuose $1.75. jeigu Vyras Uždirba dešimtį 

dolerių į savaitę, atiduoda 
tą uždarbį moteriai, o ji pri
valo per visą savaitę 
tinti savo šeimyną, 
miau didesnių miestų 
rįs buvo pradėjusios pro-

st!" Brooklyn, n. y. Į testuoti prieš maisto L.....
Yearly subscription rates: in U. S. gumą.

Bt.50. to foreign countries $3.50 < -i t - ■

•»l«>h«na Grenpolnt M31
bininkų šventės Pirmos Ge- atsilankyti

’gūžes, kurias rengia suvie-Į Varde draugijų
nytomis jiegomis L. S. S. 59 -D. L. Pilka

cuxirxo vej 4 d. gegužės, P. A. Liutvi- dr-stė, šv. Jono Krikštyto- EKSPLIOZIJOJ UŽMUŠĖ 
praleido no salėj, 69 So. Park St.,bus jo draugystė, Liet. P. Kliu- Į 5 ŽMONES.

Philadelphia, Pa., 2 d. ge
gužės. — Ant West Phila- 
delphijos stoties eksplioda- 
vo garvežis ir užmušė 5 

Kiek sužeistų,tuo 
apielinkiu lietuvius tarpu 'nesužinota.

Kas bus, kad taip maistas bininkai turės daryti? Juk porą eilučių, o korektorius prakalbos L. D. L. D. 54 kp. bas, Birutės draugystė, L.D. 
dvasia šventa negalės būti nepastebėjo f ‘ 
sotus. Maižis pas dievą klaidos ir tokiu būdu išėjo 
“išprašė” savo žmonėms nemaloni klaida, 
mannų, o mūsų kunigai mel- Todėl persiprašome 
džiasi, kad dievas suteiktų respondentą 
daugiau švininių kiliku. Ma- Moterų Progresyvio 
tomai greitu laiku darbinin
kus pradės maitinti švino 
kulkomis, nes kitokio išėji
mo jau nebelieka. O' kol- 
kas darbininkai ir jų šeimy
nos privalo labiau pilvus 
susiveržti, kad į juos koma- 
žiausia maisto tilptų.

išmai-
Pir- 

mote-

ko- 
ir Lietuvių 

Susi- 
vienyjimo kuopą, kuri,, įsi
skverbus tai klaidai, tapo į- 
žeista. Red.

tos stambios Šios prakalbos rengiamos L. D. kuopa ir kitos. Pra-' 
džia 7:30 vai. vakare. Kal- 

teisingą nuteisimą JP. Moo- bės L. Pruseika. Įžanga už
dyką. Kviečiame visus Vi'e- žmones, 
tos ir

ney. Kalbės L. Pruseika. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus atsilanky-, 
ti.

i bran-
, Tuomet ant nekmių 

produktų kainos truputį nu- 
“Entered as second class matter puolė. Bet dabai’ VČ1 pašė- 

^Brooklyn.1 n r" 'untou,™ a" lūšiai pakilo. Ir kas dary- 
•f March a. 1879 ti ? Protestuoti jau negali-

----------- -“ ~~~ ma, karė apskelbta, valdžiaPrea. Chas. Lutkus. Secretary A. Ju-! .,v. r . . . . , |
revičlus. Treasurer V. Paukštys, neleidžia SUSirinkimil dary- 
•lUtor L. Pruseika Ass’t editor V.
Paukštys.

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

Bayonne lietuvių atydai.
6 d. gegužes Hooper Con

ner Hali? 94 E. 22nd St. ir 
buojasi. Štai Lietuvos Dūk- J’ Avė., bus prakalbos L. S. 
terų Draugyste 5 d. gegu- S. 36 kuopos. Pradžia 6 v. 
žės, šv. Jurgio svetainėj, vakare. Kalbės J. Šaltys. 
stato scenoj veikalą “Mūsų Kviečiame visus atsilankyti. 
Gerasis”. Ši draugystė tan-t

NEWARK, N. J.
Vietos moteris visgi dar-

STAMBI KLAIDA.
“Laisvės” N30, Moterų Idai parengia ir kitokių pra

sti, neleidžia “maištų” kelti, Skyriuje, tilpo iš Minersvil- mogų.
liepia ramiai glūdėti. Ge- lės korespondencija, kurio- Į 

je, per neapsižiūrėjimą ko
rektoriaus, įvyko labai ne-

liepia ramiai glūdėti. Ge- 
(ras patarimas, bet ką dary- 
iti, kad pilvas revoliucija ke
lia?

Valdžia buvo paskyrus 
komisiją, kuri užsiėmė ty- ' 
rinėjimu, kodėl taip mais
tas brangsta. Tyrinėjo ga- 

Pirmeivišką^ chorą galima na ilgai, žmonės laukė, ką 
būtų suorganizuoti tarpe ta komisija pasakys. Šio- 
Jersey City ir Hobokeno mis dienomis ji užbaigė sa- 
lietuvių arba ir pačiam New vo darbą, išdavė raportą, 
Yorke. .kuriame pažymėjo, kad iš-
Choro vedėjas galėtų gau- tikrųjų nekuriuos .

ti įvairių darbų ypač New tus kompanijos tyčia laiko Į 
kad galėtų 

augštesnes kainas imti. Bet i 
toliaus komisija priduria,' 
kad, girdi, daugelis gaspadi- 
nių nemoka 
gyventi, daug 
kalo išmeta^ 

i dūktų supūdo 
nos brangios.

REIKTŲ DAR VIENO 
CHORO MOKYTOJAUS.
New Yorko apielinkėj tik

rai dar būtų galima turėti 
dar vieną dainininkų chorą, 
bet nėra mokytojaus.

Yorke, jei būtų reikalinga, sandėliuose,
Todėl prašoma pageidau

jamas žmogus atsišaukti. 
Žinoma, geriausia būtų 
mums gauti draugas socia
listas. Rašykite J. Pilkai, 
L. S. S. IV rajono sekreto
riui.

KLERIKALŲ LAIKRAŠ
TIS APIE SOCIALISTUS.

V. Jersey City lietuvių atydai.
I 5 d. gegužės, “Lenkų Tau
tiškame Name”,187-9 Bush- 

Pulaski° wick St., Jersey City, bus 
maloni klaida. Apart kitko svetainėj, 607 State S,t., bus pp^kalbos paminėjimui dar-

NEW
6 d.

HAVEN, CONN, 
gegužės,

buvo pasakyta: prakalbos lietuvaičių Ap-,
“Prie L. M. P. S. priklau- švietos Draugystės. Pra

šo nedidelis būrelis moterų džia 2 vai. po pietų. Kal
iu jos visos liuosą laiką pra- bės K. Petrikienė, “Moterų 
leidžia prie bačkučių ir t. Balso” redaktorė. Geistina 
t.”. į būtų, kad vietos ir apielin-

Turėjo būti sekančiai: jkių lietuviai, ypatingai mo- 
“Prie L. M. P. S. priklau- terįs, atsilankytų į šias pra

šo nedidelis būrelis moterų, kalbas.
produk- ^et jos visos darbuojasi dėl Komitetas.

pas 
D r. 
tau

lietuvį *kių ir akinių specialistą: 
H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
pagelbą. Jo aptiekoje, teisingiau- 
geriausius patarimus kiekvienamšia sutaisomi vaisiai ir duoda 

lietuviui.
Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,R,,mpa’ ',ni"nB^klyn, N T.

NAUJA MINTIS

ekonomiškai 
maisto .berei- 
daugelį pro- 
ir todėl kai- 
Jeigu gaspa- 

dinės ekonomiškiau gyven
tų, nemėtytų ir nepūdytų 
produktų, tuomet nereiktų 
taip dejuoti. Vienok komi
sija visgi pataria valdžiai 
pasirūpinti įkurti miestuo
se turgavietes, kur žmonės 
galėtų nusipirkti iš pirmų 
rankų sau maisto.

i Dabar kįla klausimas, ar 
valdžia užsiims įkūrimu 
turgaviečių? Atsakymas — 
vargiai. Dabar valdžia už
imta kitokiais reikalais — 
karės reikalais, o apie mai
sto brangumą jai negalvoj. 
Apart to, juk komisija pa- w •« • a*

Bostono klerikalų laikraš
ty skaitom:

“Kiekvienas socialistas 
yra uoliu savo partijos a- 
gentu, rėmėju ir gynėju. 
Atkakliai jis už savo par
tiją agituos, nežiūrint, 
kad ir dižiausių pasiprie
šinimų susilaukia. Uja
mas iš vienos stubos, neš 

savo laikraščius, knygas į 
kitą ir pagalios suranda 
tiek pasekėjų, kiek yra 
reikalinga, kad ju partija v . _ , .v, 
pati.išsilaikytų ir dar ke- zymėj_°, kad isdahes-ir gas- 
liata laikraščiu agitacijai Padmčs kaltos, nes nemoka 
už savo idėjas užlaikytų.
Energijos ir pasišventimo 
neprošalį būtu ir mums iš 
socialistų pasiskolinti”.

igLIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU | 
S PAGEL8A SAVO NAMIŠKIAMS |

ka produktų užlaikyti, dau
gelį išmeta laukan. Jeigu 

‘taip, tai kam skubintis, lai 
'pirmiau gaspadinės pasimo
kina ekonomijos, o jau pas- 

Klerikalų LAIKRAš- galima bus kalbėti ir a- 
TIS APIE SAVIš- P*e įkūrimą valdiškų turga- 

KIUS. viečių. Pagalios, juk ir da-
m . .. . , .. bar daugelis darbininkų
Tasai pats klerikalų laik- anksti rytais vaikščioja gat- 

.. - vėmis, renka išmatas ir jo- 
xArgi negali

iaaih> laso apie vadinamą vėmis, renka išmatas ir jo- 
svento Juozapo draugijos m|s maitinasi. Argi negali 

L . i visi darbininkai taip pasi-
L. D. Sąjunga dar ne-ielgti? juk komisija pasa- 

r \ didehu ,kgt gabenimas maisto
nariu skaičiumi. Jai į Europą nei kiek neatsilie- 
trūksta pasišventusių pįa ant brangumo. Antras 
darbininkų, stoka pas ha- (jaiykaSj jeigu darbininKai 

talikus dar agitacijos iš nebūtu tokie
pačių darbininkų. Mūsų 
streikierių fondas dar 
mažutis, nes kuopos šal
tai į tą dalyką pažiūrėjo. 
Tuo tarpu socialistų na
mo fondas jau 
$9,000, kuriuos 
darbininkai sudėjo, 
nepažvelgsime,

’ daug trūkumų, nedatek- 
į lių”.

g

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

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

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai į musų 
banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite į BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

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

Parašas siuntėjo ....................................

2)
3)

2)
3)
4)
5)
6)
Diena

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

SBOSAK STATE BANK

Permainytas žemes pardavimo būdas. Patarnavimas del ateivių. Pt t 
lioris gavo žemės gabalą, garbė —didelia, stipria kompanija tinu į part 
nerystę su žmonėm, 

borna.
‘Progos yra naujos ir 

čios. 
Wisconsino valstijos dalį 
auga, 
tai, sunkesnės industrialės 
varo vyrus ir 
laimos žemę. 

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

Žemė, klimatas ir 1 
yra svarbiais veiksniais, bet 
vien 1 
sėkmingo kolionijos 
Rinkos, kreditas, kolionijos 
monės, darbas, keliai, i 
visuomeniški parankamai turi būti 
išlėtota, išpildžius reikalavimus, ........... ..... ....................... . „„
kapitalo, žemės ir prityrusių žmo- River Creamery mokėti Elgin mies- 
nių. Žemes pedlioriui nepa-'į0 kainas už visą pristatytą smeto-
vvko įvykdinti žmonių, gyvenančiu na C ‘ •

(ant ūkės. Tai gali geriausiai atlikti dingą savo ūkininkams 
stipri organizacija. Vieninteliu medžius. C * 
jojo rūpesčiu buvo įgyti pirkėjo pi-' tyti medžiai 

jiegomis prasimuštų priekin, 
kiu būdu nepasisekimai i 
mes naujame krašte, kaip kad 
Viršutinis Wisconsinas ištiko dėlei 
to, kad apsigyvenančio ūkininko 
reikalai nebuvo pilnai suprasti i. 
nebuvo tinkamų įstaigų 
ūkininkui patarnauti.

KĄ SANBORN KOMPANIJA 
DARO? 

Sanborn Kompanija
daugiaus, negu viena tiktai ,---- . *--------- -;-
Jinai parduoda pagelba ir patarna- .consino Gyvulių 
vimą. Josios reikalų atlikimo bu-!^ovčs, 
dus yra užgyrę autoritetai (žino- i Draugijos, Wisconsino Bulvių 
vai), kurie tyrinėja klausimą, kad x ‘‘ 
pasodinus bežemį ant akerių rei
kalaujančių žmogaus. 

Organizacija. — štabas iš penkių 
Kolionijos direktorių yra paskir

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

•5^ šinėja ir garsinasi šešiose įvairose 
kalbose, štabas yra parinktas iš 
vvrii kurie yra specialistais pie
nininkystėje, bulvių auginime, drau- 

'gijingumo organizavime, sienojų 
kirtime, žemės matavime, žemė 
užrašuose ir gyvulių auginime.

ž^mes. — Žemė, kuri yra siūlo
ma apsigyvendinimui, yra Kom
panijos nuosavybė, 
akuratiškai 
ta. Kiekvienas 
žinovų-expertų 

' rašytas. 
J Pienininkystės 
DAIRY DOLLAR FARM, 
Eagle Riveryj, yra užlaikoma pie
nininkų gyvulių auginimui apsigyve
nantiems ūkininkais ir taipgi pa
rodymo tikslams. Pieningi gyvu
liai yra suteikiami Sanborn apsigy
venantiems ūkininkams - ant lengvų 
išmokėjimų. 

Pardavinėjimo Bodai. — Sanbom 
Kompanija noužlaiko keliaujančių 
pardavėjų. Jinai per laiškus kvie
čia Į Eagle River .tuos, kurie ma
no ansigyventi ant ūkės. Tokiu bū
du sutauninama daug išlaidų, kurios 
yra surištos su užlaikymu parda
vėm ant komisijos ir kurios daž
nai pagimdo įvairių bloerumų. 
Pardavėjai gyvena Eagle Rivery- 
je. Jie yra susipažinę su išlygo
mis ir aplinkybėmis, kurias jie at
stovauja. Užganėdintas pirkėjas yra 
geriausiu apgarsinimu Sanbom 
Kompanijai. 

Kontraktai. — Jie yra ant ge
riausių išlygų, kokios kuomet nors 
buvo pasiūlytos. Jie suteikia proerą 
kiekvienanuximocmi turėti gabalą 
žemės už dabartines žemas kainas 
ir mokėti taip, kaip jisai geriausiai 
išgali. 

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

Ant žemės pateni) kit ką daro kooperacija San 
Farmos į Vilos pavietą Wisconsin.
vežimą į mokyklą, 
taksus ir asesmentus. 
rektoriai 
Sanborno 
reikaluose, 
išplėtota ant 
to lygiai kaip ir įvairių 
rūšių bulvių ir javų auginimas.

Apsaugojimas. — Sanbom ūki
ninkas yra raginamas imti daly- 
vumą miesto ir pavieto reikaluo
se. Jam prigelbsti tapti piliečiu. 
Jisai yra apsaugojamas nuo visokių 
apgavysčių, su kuriomis paprastai 

atėjūnai į naują vietą_susiduria.
Rinkos, 

aoioviw.wu.. turi parankumą tame, kad jinai 
lietingumas į yra garsinga kaipo vasarnamių ap- 

ne ’skitis. Dėlei šios priežasties, pieno 
tiktai jie prisideda prie pa- išdirbinių ir paukštienos reikalavi- 

sutvėrimo. 11138 >’ra didelis, tas pat su sviežio- 
ni;-vS nra-!mis ^arž<>vėmis ir vaisiais. Sėkli- 
mokvklos ir nės.b.ūlvės ir valgomieji gyvuliai 

vietinių pirkėjų n luerkami siunti
mui pas vietinius augintojus ir į 
didžiausias centrales rinkas. Eagle

stebinan-
Banga ateivystės į Viršutinę 

smarkiai 
Padidėję pragyvenimo kaš- 

išlygos 
į naująją pa-

dos reikalų, kad apsaugojus šeimyną 
pradžioje. Apdrauda Sanbom kont
raktuose išmokės likusią sumą ant 
žemės kontrakto. Jinai aprūpina už- 
dyką “deed’ą” ant nuosavybės be jo-

moteris

žem ės 
žemė

peclliorius už- 
s kompanijai, 
patarnavimui.

kompani- 
naudingumą, 

pra- 
apsi-

§

g
SCRANTON, PA.

Lietuvių skyrius,

išmatuoti jojo
Kolionijos Di- 

kasdieniniai dalyvauja 
ūkinikų gyvenime ir
Gyvulių auginimas yra 

visuomeniško pama- . kių tolesnių mokesčių ir taipogi gry-
pelningų

Eagle River apielinkė 
kad jinai

nu pinigų pirmiems šeimynos reika
lams. Tai yra tikra namų apdrau
da.

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

BE NUOŠIMČIO.
Planas Numeris Vienas. — Kur 

keturasdešimties akerių kaina neper- 
viršina $700, tai išmokėjimo išlygos 
yra $10 įmokėti ir $10 kas mėnuo 
be nuošimčių, arba $100 įmokėti ir 
$100 kas metai be nuošimčių. Kur 
keturiasdešimties akerių kaina ant 
listos neperviršija $1,000, tai išmo
kėjimo išlygos yra $15 įmokėti ir 
$150 kas metai be nuošimčių. Kur 
keturiasdešimties akerių kaina ant 
listos perpiršija $1,000, tai išmokė
jimo išlygos yra $20 įmokėti ir $20 
kas mėnuo be nuošimčių, arba $200 
įmokėti ir $200 kas metai be nuo
šimčių.

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

poniški” ir 
galėtų visas išmatas iš bač
kų suvalgyti, tai netik už- 
dyką prasimaitintų, bet ir 
valdžiai naudą atneštų. Da
bar valdžia bei miestai už
laiko darbininkus, kurie iš
veža iš miestų tas išmatas, 
o tuomet nereiktų nei darbi
ninkų laikyti.

Kaip matote, valdžia 
džiausią kaltę verčia 
pačių darbininkų už

Clevelando “Dirva” siste- dūktų kainų kilimą.
matiškai sako: “Kohenzol- New Yorke nuo 1 d. ge- 
neras” arba “Kolienzonl- gužės išnyko šešiacentinės
nėr” bandutės, josJau pasidarė

“Mokytų” esama redąkto- dešimtscentinėmis, o de-
rių! šimtcentinęs—-pavirto į pen-

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
■)

siekia
patys

Kur
visur

di- 
ant 

pro-

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė j 
kelią Amer. laikraščiams Į Rusiją, j

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

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

Sanborn organizacija yra nau- 
s parduodant 

Sieksniai malkų, supjaus- 
-----  V>LJ IIICU£,mi stulpai, skersiniai ir 

nigus ir apleisti jįjį, kad, jisai savo trinta aržuolo žievė yra greitai par-

kain n<kad ' Patarimai- — Vilas pavietas už- 
-- p ! laiko pavietavą žemdirbystės atsto- 

~ vą iš Wisconsino Žemdirbystės Ko- 
legijos, kad pagelbėjus uždyką pa- 

nauiarn vieto ’ gyventojams ūkės namų sta- 
J tyme, tinkamos sėklos pąsirinkime, 

j ir prisilaikyme žemdirbystės būdų, 
! kurie pasirodė pasekmingais Vilas 
j paviete. Sanborn Kompanija taipogi 

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

'--------------- - '- j auguntojų Drau-
Wisconsino Sodininkystės

i Au
gintojų Draugovės, Wisconsino Pie
nininkų Draugovės Wisconsino Žem
dirbystės Kolegijos, Vilas Pavieto 
Žemdirbystės Draugijos.

Darbas. — Sanborn Kompanija 
pati suteikia darbo daugeliui apsi
gyvenančių ūkininkų josios ūkinin- 
kystės darbuose, žemės valyme, me
džių kirtime ir ūkės namų statyme 
Jinai taipogi užlaiko darbo suj ieš
kojimo agentūrą apsigyvenančiųjų 
ūkininkų ir jūjų šeimynų naudai,ku
rie šie nori gauti darbo vasarna
miuose, medžio pjovyklose ir vie
šuose darbuose.

Kreditas. — Vertiems 
kurie parodė savo verte ir 
Sanborn kompanija gali ] 
savo patarnavimą, kuomet 
gauti paskolą gyvulių pirkimui. (>a 
gerinimų darymui ir triobų staty 
mui už nedidelį nuošimti už skola.

Sanborn žemės užrašai yra 
pilnai gvarantuoti. Kiekvienas kon-|’r 
traktas ir “warranty deed’as” yra i 
paremtai didelio kapitalo ir geros!-—--- .----- — .
reputacijos atsakomybe. Dalykų Į duosnne ,arX?i_5l„
tvarkymas yra rankose vietinių gy
ventojų Earle Riveriečių. kurie, pri
jaučiu ūkinikų ir jojo reikalams.

Per devynis metus Sanbom Kom
panija plėtojo Žemdirbystės pramo
nę Vilas nnviete. Jinai buvo arti 
prie ūkininko. Jinai mate daugelį 
žmonių tamnant gerais ir pasekmin
gais ūkininkais ir žino, kodėl kelia- 
tui nepasisekė. Laipsniškai jinai iš
plėtojo orcanizaciją ir pardavimo 
plena, prašalinti visas kliūtis, kurios 
stovėjo skersai kelią ankstyviems ap- 
sigvventojams.

Ansigyvenantis ūkininkas šiandien 
turi parankumą irprogą, kuriu neži
nota keliatas meti) atealios.

Sanborno pasisekimas priklauso 
nuo pasigyvenančių ūkininkų pasi
sekimo. šie faktai aiškiai parodo 
devynių metų patyrimą.

Štai paskutinis žodis kaslink ap
sigyventojo apsaugojimo — gyvybės 
apdraudimas—šeimyna yra apsaugo
ta, jeigu šeimynos galva pasimirtų. 
Šisai andraudos dalykas būti įdėtas 
į bile kontraktą. Apsigyventojai y- 
ra raginami atkreipti atydą į apdrau-

yra
šioji žemė yra 

peržiūrėta ir išmatuo- 
gabalas žemės yra 
išsklypuotas ir ap-

Ukčs. THE 
esanti

SU NUOŠIMČIU.
Planas Numeris Du.—Sulyg šio pla

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

šis planas yra tuoj’aus apsigyve- £ 
nantiems, ir jie privalėtų turėti bent 
*500 pinigais arba gyvuliais. Tokiu 
būdu jie gali pajiegti išsimokėti. Jie 
gali užmokėti dalį už žemę ir tu
rėti užtektinai pinigų namo ir tvar
to pasistatymui.

SU NUOŠIMČIU
Planas Numeris Trįs.—Už {mokė

jimą grynais pinigais $250 męs su
teiksime kontraktą ant žemės ir ne- 

>s per tris metus daugiaus nie-
žmonėms, • teiksi

hūdą.l reikė . ..........
pasiūlyti i k0 mokėti, išskiriant taksus ir nuo- 

norime Išimtį. Likusi suma bus išmokėtina 
.keturiais lygiais metiniais mokes
čiais. Męs pastatysime namą 16x20, 
vieno augšto, dubeltavas grindis su 

visi popiera tarpe, su keturiais langais 
vienomis durimis; namas pasta

tytas iš gero medžio išlauko su rub- 
[beroidu ir lubos iš ishiplapo. Męs 

' i kiaules, 
j dvylika vištų ir nuvalysime du skė
riu žemės, šiskontraktas yra su nuo
šimčiu mokėjimu. Žemės kaina su
lyg šio plano bus už kas 
dešimties akerių sekančiai: 

$600 keturiasdeŠimts 
gyvuliais, $1,000.

$700 keturiasdeŠimts 
gyvuliais, $1,100.

$800 keturiasdeŠimts 
gyvuliais, $1.200.
$9000 keturiasdeŠimts su namu ir gy
vuliais. $1300.

$1.000 keturiasdeŠimts su namu 
gyvuliais, $1400.

$1,100 keturiasdeŠimts su namu 
gyvuliais, $1.500. »

$1,2000 keturiasdeŠimts su namu 
gyvuliais, $1,600.

keturas-

irnamusu

irnamusu

irnamusu

188 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

Užrašydami “Laisvę”
30
AAit' Jūsų ^broliai ir seserįs ištroškę tiesos 

žodžių.
“Laisvės” prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui— $1.75.

ir

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

Brangus Drauge! Nenumeskit šitos 
knygelės, nakol neperskaitysit visą, 
ba tai reiškia svarbumą dėl jūsų gy
venimo. Apmislykit, o apmisliję vef- 
kit.



V KORESPONDENCIJOS V

PASSAIC, N. J.
Atsigaivino L. S. S. 45 

kuopa.
Pereitą subatą kelių drau 

gų pastangomis tapo su 
rengtos prakalbos. Kalbė-

na dauguma draugijų laiko 
savo susirinkimus, o tą die
ną ir tuom pačiu laiku buvo 
parapijos bertaininis susi
rinkimas, tai visi parapijo- 
nai negalėjo ateiti. Prakal
bos atnešė lkaip medžiagiš-

kingi? Man rodosi, kad' Buvo ir dainų r'solo, duetų eina labai gerai, visos ang- 
‘ kvartetų. Dainos nei šio, liakasyklos dirba pilną lai

ką ir dar girdėti, kad trūk
sta darbininkų. Bet prie 
tokio maisto brangumo,dar
bininkai vos galiyprasimai- 

Jeigu darbininkas tu
ri pačią ir porą vaikučių, 
tai labai prisieina verstis 
kad sudūrius galus su ga-

ne?” Tuom tarpu K. Bub- 
nis rėkia : “Vilkeliui balsą 
stabdykit, jis triukšmą ke
lia! Išmeskit laukan!”

Potam balsuoja. .Už re-

nei to
J. Surdokas

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

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi
siems ge?ai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za-

tojum pakviesta “Laisves” 
redaktorius, L. Pruseika. 
Prakalboms svetainę davė 
p. Polyanski. Į prakalbas 
suvažiavo visas būrys Pa- 
tersoniečių.

Prakalbas atidarė drg. J. 
Gilius. L. Pruseika kalbė
jo apie dabartinį momentą 
Amerikoj ir apie Rusijos re
voliuciją. Vėliaus jisai nu
rodė, kokia rolę lošia mūsų i o T a i 
gyvenime tokios organiza- iatre> L. A. 23 kp. surengė 
cijos, kaip Lietuvių Soc. Są- 
junga, Darb. Literatūros 
Draugija, Tėvynės Mylėt. (Šimkus
Draugija ir Susiv. Liet. Am. Ju.m. auvo bt- Slmkl’s- 
Kalbėtojas savo prakalboj ’ - -
nieko neužgavo. įL... ... . ......

Pabaigus kalbėtojui, drg. P'v'akalbos bu®.labal zl,nSe-' 
- - - - - . dzios, nes kalbėtojas labai

’ Užklausimu ?erai ži.no dabartinę Rusi- 
davė Gilius, Kindera, Pau?J°s ^ują valdžią, nes su 
ža, Sakatauskas ir Dilius.. Rugeliu dabartinių minis- 
Pasiginčyta šiek-tiek dėl L. te^ yP?t,skal. susipazjsta, 
n t n iv t m n i° kltus zino 1S JU veikimo.

St. Šimkus pirmoj

ką, taip ir morališką naudą. 
Keli nauji nariai ketino at
einančiame susirinkime pri
sirašyti prie L. S. S. 28 kuo- 
p0S< ka su rezoliucija. Vienas is

♦ publikos pareikalauja antru
* * 'syk balsuoti ir kad balsus

Tautininkai gavo didelę .skaitytų. Antru syk už re- 
nosį.

Balandžio 15 d., 7 v. va-i 
ikare, “Black Diamond” te-

zoliuciją apie 15 žmonių,bet (Nuo mūsų korespondento) tinti 
kada sakė, kurie prieš re?o- ( Balandžio 21 d. L. S. S.. 
liuciją—pirmininkas žado y_įa fcUOpa surengė balių
neteko, po nosia suniurnėjo pusijos revoliucijos nau- 
ir veik niekas negirdėjo, ką ja^ Nors žmonių buvo pu- 
jis sako, todėl prieš rezoliu- sgtinai, bet pelno, rodos, 
ciją taip pat mažai balsavo. ]iks ]abai mažai. 
Tada pirmininkas užreiškė, i *

Antras dalykas, dauguma 
darbininkų dirba nuo karų, 
todėl kiekvienas stengiasi 
kodaugiausia anglies iškas-

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 laišku

Danckevičius pakvietė duot 
užklausimu.

sijos revoliucijos. Pirminin
kavo St. Gegužis, o kalbėto- 

. Pir
mininkas, perstatydamas 
Šimkų, pasakė, kad šitos

kad rezoliucija priimta, nes! * *
tiek už, tiek prieš, o kiti vi-, Balandžio 22 d. D. L. K. 
sai nebalsavo, reiškia, sutin- Gedemino’ dr-stė apvaikš- 

čiojo trijų metų sukaktuves 
nuo pastatymo svetainės. 
Kalbėjo veik visi dr-stės 
valdybos nariai ir direkto
riai. Dainavo “Aido” cho
ras. Taipgi tą dieną buvo 
paskirta sunešti paskolas, 
kurios buvo skiriamos iš
mokėjimui antrosios pasko
los (second mortgage). To-( 
kiu būdu pinigų sudėta tą, 
vakarą apie $2,500. Išmo-j 
kėjus antrąją paskolą, 
draugystei bus daug leng
viau savo namą, palaikyti, patingai jaunimas, 
Pasibaigus 
draugystės nariai linksmi
nosi iki vėlybam vakarui. 
Išsigerti ir užkąsti 
riams buvo uždyką. 
jautėsi labai gerame 
Reikia pažymėti, kad 
Kasakaitis išanksto

žolinei ją 25, prieš visa pub
lika — arti 400 žmonių.

Po pirmam balsavimui 
viena mergina pasakė :“Kas 
už rezoliuciją, tas ir už ka
rę, kas prieš rezoliuciją,tas 
ir prieš karę. Bet, mato
mai, Šimkui tas nepatiko, 
kad mergina jų rezoliuciją 
pavadino tikru vardu. Jis 
sako: “Nei už, nei prieš ka
rę, bet taip sau, tik Wilso- 
ną paremia”. Jis manė su
klaidinti publiką; kad tik 
daugiau balsų gavus už re-

ti, kad daugiau uždirbus, o 
apie pavojų nei nepaiso. Iš 
tos priežasties daugelį dar
bininku ir sužeidžia. Nėra 
tos dienos, kad iš kasyklų 
nenuvežtų sužeistų į ligon- 
butį.

Rodosi darbininkai turė
tų suprasti savo reikalus, 
turėtų nubusti, bet didžiu
ma tyli ir velka tą jungą, 
kurį kapitalistai uždėjo.

P. G. K-lius.

ANSONIA, CONN.
Mūsų miesto lietuviai, y- 

nesnau- 
programui, džia, bet darbuojasi, kiek 

tik išgali; dienomis dirbtu
vėse, o vakarais—karčiamo- 
se. Tankiai išeina iš kar

Tautininkai, nustokit 
mulkinę publiką f Ar jūs ži- 

savo note, kad jums nekokie py-Po prakalbu, kalbėtojui , . . . _ .. -----7 ---- u----------------- i-.,
paraginus, atsigaivino L. g. kalboj primine Rusijos re- ragai vai.inėt dviveidę poli-
S. 45 kuopa iš 6nariu. Du volluc’1ją Pradęjo nuo Eu- t]ką tai.pe susipratusiųjų
draugai tuoj žadėjo prisira- darbininkų,
syti. Tegul tik kuopiečiai 
energiškai veikia. Organi-

susipratusiųjų

ir kokios priežastys pagim-. 
dė. Pasakojo, kaip visų ša- unci£idi\ai x c mainui avudiįvo ivvviijlci-

zatorium išrinkta P. Devei- ?.mones Jhdz.laus! va.>^^ cijos ir pasveikinimui da- 
kis. sekr. Danckevičius, kaAencla .,wo.ka,'cs'. . ^itas bartings 
sier. Ignotavičius.

Patersonietis.

Antrą rezoliuciją padavė 
pagerbimui Rusijos revoliu-

kenčia nuo karės.
tautas labai išgyrė, kad jos 
savo šalis myli ir tėvynei 
aukauja milionus dolerių, o 
lietuvius, ypač Shenandoah- 
rio, viešai išpeikė už mažą 
aukavimą Lietuvai.

28 Pasakė, kad Europos ka-
kp. surengė prakalbas pa- daugiausia pagimdė rin- giausia iš dvarponių ir ka- 
minėjimui Rusijos revoliu- ^us svetimose salyse n ko- pitalistų, todėl mums, dar-

SHENANDOAH, PA.
Socialistų prakalbos.

Balandžio 15 d. L. S. S.

Kalbėtoją užkvietė mercijiniai interesai. t 
Kalbėjo apie Amerikos į-

cijos .
46 kuopa, Mahanoy City

miau nurodytu adresu:
HENRIKAS C. ZARO,

Metropolitan Saving Bank Building,
No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York,

Tel. Stagg 1228.
AKIS įSEGZAMJNUOJU DYKAI -

DR. M. FREEMAN
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

Oil Grand St.
Tarpe Lerimer ir Leonard Sts.

BROOKLYN, N. Y.

Bankieriue

City.

likdama jį su keliais tauti- tuos, kurie kovojo už lais- 
ninkais. vę. Pertraukoje buvo nn-

* karnos aukos parėmimiui
♦ ♦ Rusijos revoliucijos, su-

... ...........  21 d. balandžio buvo ba- rinkta $24.40.
Čiamų, atsistoja ant kampų ^us šv. J. draugystės. Nors; Antru sykiu drg. J. Juke- 
ir laukia, kada bedieviai vakaras buvo lietingas, bet iįs kalbėjo apie šios šalies 
praeis, kad juos ‘ sumušus, publikos susirinko gąna kapitalistų godumą ir iš- 
Apie laikraščių ir knygų daug J r draugystė turės a- 'naudojimą darbininkų kle- 

" 1 ", Reikiaįsos# Kalbėtojas aiškiai nu- 
ji-odė, kaip kapitalistai, pri
sidengdami patriotizmu, 
'traukia darbininkus į skur
dą. Publika jo kalba likosi 
pilnai užganėdinta.

Nors buvo paskirta 10 c. 
'įžangos, bet publikos atsi-

Kiekvienas
7 atsilankiusiųjų gavo dovanų 
' 5 centų vertės knygelę “Ko* 

vos” išleista.
Po prakalbų prie L. D? L. 

dingo išgirsti. Bet p rele- D. prisirašė 3 nauji nariai 
gentas nieko gero nepasa- ir prie L. S. S. 250 kuopos 
kė. Pagaliaus publiką taip —1 ir 4 pasižadėjo prisira- 
suerzino, kad svetainėj kilo šyti pirmame kuopos susi-

na-
Visi 
ūpe. 
kun.

________  _____savo ,... —_____ c -
parapijonams įsakė, kad jie skaitymą nėra nei kalbos. iP’ev 80^(l°L pelno.
pinigų neskolintų^ nes tie Jie net tuos persekioja, ku- pažymėti, kad ši draugystė 
pinigai eisią Rusijos revo- rie skaito darbininkiškus pakiša į tikybinius reika- 
liucijos naudai. Laikai mai- laikraščius, 
nosi ir kunigėlių balso ma-! 
žai kas beklauso.*

* *
Balandžio 22 d. T. M. D.

Ansonietis
lūs, prie jos priklauso jvai 
rių pažiūrų žmonės, 
Jai gerai ir sekasi.

*
♦ *

2,2 ;L.bUm°?TaS1Aaitc! Slankė apie 70. 
paveikslais T. M. D. Skai-Int<,i1nnkinsinin 
tė M. Paltanavičius iš Wor
cester, Mass. Publikos su
sirinko nemažai, nes kiek- i 
vienas manė ką nors nau- |

todėl

naujos valdžios. 
Visa rezoliucija būtų gera,1 
išbraukiant kelis žodžius, 
kur pasakytą: “Męs pagei- 52 ir A. L. T. S? 21 kuopos 
daujame, kad dabartinė vai- turėjo savo prakalbas Glū
džia pasiliktų ant visados”, vecko saliūno salėj. Kalbė
ję Vilkelis sako, kad dabar- tojas buvo Chemijos studen
tinė valdžia susideda dau- tas P. J. Žiūrisi

Kalbėdamas sriovių nepa
lietė, ragino organizuoties 
prie atstatymo Lietuvos, 
mokinties amatų ir t. t. Už
tat Petronis su Semaška, 
vietiniai, visą tulžį išliejo' 

. ant socialistų. Aukų su- j 
j reika_ 1 

jo, jis pasakė, kad Petro- lams 15 dol. su centais, 
grado ir kitų miestų susi
pratę darbininkai nuvertė ! 
caro valdžią. Kada šiuos , 
žodžius ištarė, tai taip ir su- i 
ūžė visa svetainė nuo delnu t 
plojimo.

bininkams, nėra ko džiaug
ies”. Šimkus užklausia

NASHUUA, N. H.
21 balandžio buvo balius 

L. S. S. 192 kuopos. Žmo-1 
nių atsilankė nemažai ir vi
si linksmai laiką praleido. 
Reikia pažymėti, kad balius 
buvo be svaiginančių gėry
nių. Pelno kuopai liko, apie 
12 dolerių. Dabar kuopa sa
vo ižde turi $38.80 ir knygų 
vertės*$13.00. Kuopa gerai

Pa., drg. J. V. Stalioraitį iš sivėlimą j Europos karę ir Vilkelį, kas^ caro valdžią nu- 
Bridgeport, Conn. Ta pro- kaip lietuviai turi užsilai- 
ga pasinaudodami ir shen- kyti šioje karėje. 'Sakė,kad 
adoriečiai tą pačią dieną su- lietuviai turi užsilaikyti ra- 
lengė prakalbas.

Kalbėtojas nupiešė dabar-’liai, tai po karės, šiūr, Lie
tinį netikusį surėdymą ir tuva taps nepriklausomin- 
pasakė, kad tik socializmas ga. Apie Europos šalių į- 
panaikins visą piktą. įsivėlimą j karę sakė, kad

Pagaliaus kalbėjo apie E- jos už rinkas ir komercijos 
v ropos karę ir Rusijos revo-.reikalus kariauja, o kaip 
liuciją. 'pradėjo apie Ameriką, tai.

Buvo plakatuose garsin- kas kitas pasidarė. Pasakė, 
ta, kad kalbės apie Ameri- kad prezidentas Wilsonas 
kos įsivėlimą į karę, bet kariauja, norėdamas su-

iniai, būt ištikimi šiai ša-

vertė, ar dabartinė valdžia 
ar kas kitas. Vilkelis neat
sakė taip, kaip Šimkus norė- rinkta politiškiems

gyvuoja, nois dar pjauna. triukšmas, nekurie pradėjo rinkime.
Dulkė.

Visur Esantis.

GIRARDVILLE, PA.
21 balandžio buvo rožių 

Tokiu būdu šitos balius L. D. L. D. 41 kuopos, 
rezoliucijos visai neleido nu- Buvo skiriamos trįs dova- 
balsuoti. nos toms merginoms,' ku-balsuoti.
/ Šimkus susinervuoja.Pra- rios daugiausia gaus rožių.

t____  .... . deda kalbėti ir tikrina žmo- Čionai iki šiol paprastai
kalbėtojas pasakė: “Jūs su- traškinti kaizerizmą ir painėms, kad dabar pasakys la- buvo rengiami 
prantat, ką karė reiškia A- daryt visą pasaulį demokra- bai svarbų dalyką ir prade- 
merikos darbo žmonėms, o tišku. Wilsonas kariauja, da nuo sriovių ir šelpimo 
kalbėt ir nurodyt jos baisu- kad paliuosavus visas pa- fondo. Tuom tarpu vienas 
mus šiuom laiku neužsimo-'vergtas tautas, o taip pat iš publikos atsišaukia:“Kal- 
ka, nes greit galima į kalė- ir už Lietuvos liuosybę. “To- bėk, kalbėk, tik nemeluok”! 
jimą papult”. Pasakė, kad dėl, lietuviai, nesipriešinki- ' Išgirdęs šiuos žodžius, 
jo vienas geras i

i baliai su 
svaiginančiais gėrymais. 
Suprantama, Išsyk viskas 
eina labai gerai, bet kada 
žmonės gerokai įkaušta, 
tuomet jau pradeda savotiš
kai “veikti”, šūkauti, dai- 

draugas te Wilsonui, bet paremkit jį tuojaus užbaigė savo “svar- nuoti ir t. t. Tokie baliai
latvis socialistas už agita- ir būkit ištikimi, o laike tai- bią” kalbą ir žmonės neiš- tankiai užsitraukdavo iki 8
vimn ninpš knrp nanunlė i kos konfereneiios tikrai ffirdo tain “svarbaus” dalv- vai. ryto ir rėkavimai ir

GREAT NECK, N. Y.
21 d. balandžio buvo va-' 

karas Lietuvos Dukterų ir. 
Sūnų draugystės. Sulošta I 
komedija “Žilė Galvon, Vel
nias Uodegon”. Aktoriai 
roles mokėjo labai gerai,bet 

’ nu davimų trūko, todėl ne
kaip ir išėjo. Patartina 
vietos aktoriams daugiau
sia lavintis nudavimuose. 
Publikos atsilankė taipgi 
mažai, nes lietingas vaka
ras buvo. Rengėjai kasžin.
ar išeis lygiomis. -Pardavi- turi tik 17 narių, bet dar- 
nėta socialistiško turinio Ii- buojasi gana energiškai, už-

reikalauti, kad jiems sugrą- Prie surinktų aukų pra- 
žintų pinigus už įžangą ii',kalbose Rusijos revoliucijai.

Prie surinktų aukų pra-

L. S. S. 250 kuopos nariai 
dar sumetė $6.50. Tokiu bū- 
'du viso pasidaro $30.90. Pir- 

22 d. balandžio buvo susi- 'miaus buvo pasiųsta $4.50. 
rinkimas L. S. S. 203 kuo- .Viso mūsų miestely surink- 
pos. Apart kitko buvo pa-'ta $35.40. Tai dar tik pa
keltas klausimas ir apie au- džia. Reikia tikėtis, kad 
kų rinkimą Rusijos revoliu- ‘pažangiosios kuopos taipgi 
cijos parėmimiui. Kuopa 'neatsiliks ir pasirūpins pa- 
išrinko tam tikrą komisiją,linkti daugiau; iš savo iždų 
kuri atsilankys i visų vietos jrgj gaiės paskirti po kelia- 
draugysčių susirinkimus ir tą dolerių.
rinks tam tikslui aukas.

Nors L. S. S. 203 kuopa NASHUUA, N. H.
15 d. balandžio buvo pra- 

i?

vimą prieš karę papuolė į kos konferencijos tikrai girdo taip “svarbaus” daly- ----- - -- ------------
kalėjimą ir reikia užstatyti Wilsonas padarys Lietuvą ko. Matomai, norėjo pame- dainavimai neduodavo ra- 

‘ ' ....................... v.................. ' ~ _ v ” ku-

teratūra. J. Blažytė Darda- laiko kambarius dėl susirin- kalbos L S. S. 192 kuopo:, 
„ “M0ferų Balso”, kimu, turi savo knygynėlį į kuriose rinkta aukos Rusi-
1,.) n.,; . , !jos revoliucijos parėmimiui.

•Aukavo šios ypatos: K.Kaz- 
lauskaitė, P. Garnis, B. Pak

2 tūkstančiu dolerių, kad nepriklausominga” — šau- luoti, bet kada žmonės per- mumo tiems žmonėms, 
paleistų iš kalėjimo iki teis- kia Šimkus. spėjo, tai susilaikė. ...... ] ...........

Su Šimkumi kaip ten ne
būtų, bet Susi vieny jimo pre
zidentui ir dar mainierių 
organizatoriui gėda tokią a- 
gitaciją varyti.

Tautininkai, tai jums tre
čia lekcija iš eilės—Brook- 
lynas, Bostonas ir Shenan
doah.

Balandžio 18 d. Lietuviu 
Teatrališka kuopa statė 
scenoje veikalą “Du Bro
liu”. . , 
galima sakyti, tik jeigu būti Geistina būtų, kad ir,, ki- 
matęs tą lošimą veikalo au- tos draugystės pasektų L. 
torius, tai tikrai būt apsi- D. L. D. 41 kuopos pėdomis 
verkęs, kaip jo ]

M

vė 15 egz. “
Gaila, kad mažai buvo. Rei- jr t. t.
kia pažymėti, kad “Moterų

\ Balsą” veik vieni vyrai ir iš- . 
pirko. , •

Linksmoji Onytė.
j

mui. • L_______________
Kalbėtojas savo uždubtį ti: vieni eina laukan, 

atliko gerai. ?
Buvo renkamos aukos ir kad Europos šalys kariauja 

kas liks nuo apmokėjimo už biznius, o tik Amerika už 
prakalbų lėšų, pasiųs Rusi- paliuosavimą pavergtų tau- 
jos revoliucijos komitetui., tų ? Tas negali būti.
Viso surinkta $22.45. Būt 
atlikę Rusijos revoliucijai 
keli doleriai, kad ne Maha- J. Vilkelis pasiprašo balso 
noy City, Pa., kazokiška ir sako: kaip 
miesto* valdžia.

Atvažiavo vienas
gas ir pasakė, kad jų vai- mokratiškumą, bet už kapi- 
džia neleidžia prakalbų lai- talistų interesus, už tuos 
kyt vakare. Tokiu būdu laivus, kuriuos vokiečiai 
vieniems shenadoriečiams skandina sykiu su ammuni- 
reikėjo užmokėt kalbėtojui cija. Iš Amerikos išvežė už 
kelionės lėšas ir padengti kelis bilionus netik ammuni- 
kitas išlaidas. cijos, bet ir mūsų visą mais-

Publikas atsilankė nedau- tą baigia gabent į Europą, 
giausia. Mat, nedėlios die- ir męs už tai turime būt dė-

Žmonės pradeda nerimau- 
, kiti 

kalbasi: kaip tai gali būt,

Pa- 
galiaus paduoda rezoliuciją, 
paremiančių prez. Wilsoną,

i męs galime
Į gint Wilsono politiką, juk 

drau- jis aiškiai stoja ne už dė

rie aplinkui gyvena.
L. D. L. D. 41 kuopa 

ton bačkutės, nupirko 
$10 rožių ir'vieton girtų 
dainų, pakvietė Shenando- 
ei 
kuris sudainavo keliatą mones, plūdo socialistus, L. 
dainelių. Taipgi buvo už- Š. F. ir t.t. Publika taip į- 
kviesti ir kitų miestų drau- pyko, kad laike jo prakal- 
gai dalyvauti mūsų pareng- bos demonstratyviškai lei-( 
toj pramogoj. dosi laukan. Tuo tarpu j

Viskas pavyko labai ge- pirmininkas ėmė publiką 
rai. Kuopai liks pelno apie stabdyti ir pasakė, kad kal-( 

Apie lošimą nieko ne- 20 dolerių.

vie- 
už

LOWELL, MASS.
15 d. balandžio buvo pra

kalbos Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bo. Kalbėjo p. A. Martus.

Čia geriausia laikosi Lie- tanavičius—po $1.00; M.Mi- 
tuvių Ukėsų Kliubas.nes tu-'žara, B. Karsokas, A. Kriu- 
ri apie 140 narių. Tik ant konis, J. Suskla, V. Briedis,, 
visuomenės dirvos labai ma-'j. Treinavičius, J. Bieliaus- 
žai veikia. Rodosi, kliubas, įkas, S. Simlis, J. Verzbick/ 
turėdamas tiek narių, gale-s J. Sinkus, J. Ermila — po- 
tų daug ką nuveikti, jeigu,50 c.; G. Slepevičia, M. Žie- ~ „ X, - _ * _. i c,, I J !• A TA • TA T •^.1—,ih Teatralės kuopos chorą, Jis pasakojo visokias nesą- daugiau rūpintųsi visuome- delis, A. Degeris, P. Liola

verkęs, kaip jo parašytą ii’ pradėtų rengti visus pa- 
veikalą sudarkė. Iš veikalo silinksminimų vakarus be 
išėjo rožančiaus poteriavi- svaiginančiu gėrymų.
mas. Vyrai, sarmatą eit ant 
steičiaus taip “gerai” mo
kant! t (

nes reikalais.
Visų Draugas

CLIFFSIDE, N. J.

B. Monaitis, J. Bakanavi- 
čius, B. Suskla, J. Ženicką, 
F. Venckus, S. Matslulonė, 
S. Kazlauskas, R. Krušiūte, 
M. B ruzgiu tė, T. Sipkiūtė,

(Nuo mūsų korespondento) A. Katis, S. MalkaviČius, *
1 18 d. balandžio buvo pra-Garnis, P. Keris, V. Sepes- ’ 
kalbos pasveikinimui Rusi- ka, V. Serka — po 25c.; K. 
jos revoliucijos, kurias su- Barauskas^28c. Smulkių 
rengė L. S. S. 250, L. D. L. 'gypjnkta 45c. Viso labo 15 
D. 77 ir S. L. A. 70 kuopos' .
Kalbėjo drg. J. Jukelis iš. ų‘ ' 1
New Yorko. Kalbėtojas’ .Varde L. S. S. 192 kuopos^ 
labai aiškiai nupiešė Rusi-,visiems aukautojams tariu 
jos darbininkų judėjimą, ir širdingą ačiū.

Darbai > mūsų ^ apielinkėj blika apleido svetainę, pa- kaip valdžia persekiojo

♦ 
♦ ♦

bėtojas permainis savo kal
bos temą ir papasakos apie 
naudingesnius dalykus. Pu
blikai nusiraminus, pradėjo 
kalbėti apie Gelbėjimo Fon
dą. Buvo duodami klausi
mai, bet Martus į juos neat
sakinėjo. Martus dar norė
jo savo kalbą tęsti, bet pu-

nWrthU



LAISVE

Iš Lietuviškos Politikos. I
(Feljetonas eilėse).

Albinas Rimka.
Paskui Kapsuką
Ir paskui “tašką”
Ir paskui didįjį Šliupą
Kas tai per vienas,
K a versdamas sienas *•

O miserere,
O finis terrae!

Viltis Amerikos baloj 
Tik paspirgę ir sušalo.

Atsisveikinimas.
Ir aš važiuosiu—tarė karžygis, 
Tai lik sveika Amerikos žemele, 
Kurioj paguodą rado trįs grabeliai 
“Jaunosios Lietuvos”,“Pažangos” ir “Minties”... 
Oi, kad nereiktų dar pridėti “Ateities”...

Šalta šalis Kolumbo dovanota, 
Net “Žiburėlio” šviesos palaidota.

Sirvydas ir Balutis.
Norėjai jaučiu baubti 
Nebliovęs veršeliu, 
Norėjai mums diktuoti 
Ir vest plačiu keliu;
Bet męs ragus nulaužėm 
Europiškoms madoms, 
Tikėkie realybei 
Ir neskrajok dausoms. 
Dabar idėjas tavo 
Su štempeliu “okei” 
Šiuomi męs aprobuojant 
Ir drožkie “raidavei”.

A. Rimka.
Maištingųjų idėjų senas dūkas 
Seniai, seniai jau iš manęs išrūko;
Ne revoliucijos ragai ten mane šaukia, 
Ne Bulotos draugai ten manęs laukia; 
Pritūpsiu aš tenai prie aukuro gausybių, 
Kur Yčas viešpačiu tarp tautiškų dorybių.

P. Norkus.
Būsiu dienraščio aš bosas, 
Tai ne koks tenais Karosas, 
Bet tikroji lydeka.
Rimka drožia į Europą, 
Jo širdelė kenčia sopą< 
Man gi, man tai patieka.

A. Rimka.
Gediminkalnio svajonės 
Ir Augštakalnio sapnai — 
Laisvos Mintis ir Karionės 
Dingo jau nūnai.
Idealai sprogt žadėję 
Ir viliot žiedais 
Jau suvyto netesėję 
Grumties su vargais.

šešėlis
Kompromiso kelias 
Vingių vingiais velias 
Klaidindamas vargo peles

Ir Rimka ledėl tik nunoko, 
Kad kėliau kompromiso šoko.

■ t . Homo Sapiens.

—Ar tau užmokėjo pini
gus Jonas Kvailevičius, ku
riam tu pereitais metais į- 
dėjai visus naujus dantis.

—Apie tai geriau nei ne
klausk ! Anądien susitikau 
jj ir priminiau apie skolą, 
kad atsilygintų, tai išvertė 
akis ir pradėjo mano loc- 
nais dantimis griežti, kad 
prašau skolos.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kaip — 
gyvuoja Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki
nami, privatškal ir 
kliasoje. Mokestis------ ----
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių, 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11
vakAro, taipgi ir nedėlioinlH. Mokins 
me balių šokius ir ntage’aus. Klau* 
atsilankydamas Informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANUI Ni 
950-52 Rroa<lw»v Urnnklvw 4

i

QUTATSYTAS i§ formulos- 
kaf recvpto; suteikto išinintin- 

gu Egypto zokoninku,

apsireiškia psiįh stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir Samu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos

W-J skaudėjimo, nuslojimo apdilo, 
V I ialčio galvoje, eet., cet., Sulai- 
lilo išdirbOju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, •naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AI). K1CHTER & CO. 

74—80 Washington Shoot, New York.

SORCH.

V. VAIVADAS
SPORTING CAF1

^all^iauaia Ir ivarlaa*ix 
Oialklt ir parnltikrlnaU*

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. f 

Tal*ph*n* Stagg 1M4

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
MWHTVMXA

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

S. ŠIDLAUSKAS
\ptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013
■ v

PHONI3 W’MSBURGH 5415

DR. I. COHN
Specialistas Įvairių li

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

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

400 MEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V

Teisybe apie plaukus

&dymas augti plaukAi. Mes jumss prisiųsim* 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii, 

Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo syku su augščiau minėta iliuostruota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel
tos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
tškaščiais. • Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaild- 
as plaiskana*. niežėjimą ir pradeda ’

Moksliškas, Pasekmingas 
visai dykai.

knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Box 
545, Union, N. Y.

KUPONAS.
Union Labaratory,

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

dengi išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčiu 11.00 už kurį meldžiu 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
minėtą knygutę. (Iškirpę* |dčk šitą 
kuponą), I

u—~~-------rn—i—1—------——mT-rrmrin-iniT r—inn

. 50,000 
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Moterįs protingesnės už vy- [su juodbruviu vaikinu, išro- i 
do labai originališka.

—Tu įspėjai... ji jau turi j 
tris kūdikius...

rus.
—Kuo, tamsta, remiesi sa

kydamas, kod moterįs pro-', 
tingesnės už vyrus? Juk 
nuo senų laikų mokslinčiai j 
pripažino, kad moterįs daug' 
kvailesnės už vyrus.

—Aš manau, kad ir tu ne
užginčysi šio fakto: kada 
vyrai, tarpe jų ir mokslin
čiai, pradeda plikti, tuomet 
perka visokį muilą, visokius 
vaistus, kad tik sulaikius 
plaukų plikimą.

—Tas teisybė.
—Moterįs gi pesikankina 

ir neeikvoja bereikalingai 
pinigų, bet tuojaus nusiper
ka plaukus ir užsideda ant 
galvos. i

Turi išrokavima.\ v

1 —Pasakyk man, kodėl tu 
kaip tik susitinki kunigą 
Skuralupį, tuojaus nusiimi 
kepurę ir pirmas ištiesi jam 
ranką pasveikindamas ir 
laikai jį už rankos? Ne
jaugi tu jį taip gerbi?

—Tą darau su išrokavi- 
mu.

, —Nesuprantu, koks gali 
būti tame išrokavimas?

—Matai, kada aš jam pir
miau spėjau ištiesti ran
ką ir laikiau už jos> jis ne- 

, spėja man ją pakisti ir pa
prašyti aukų.

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vieną iš tą Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkij knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį,- kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrą—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Originališka mergina.
—Aš tau sakysiu, kad ta Didelis nedėkingumas

mergina, kuri apsirėcjžius Į Pati klausia savo vyrą 
baltais drabužiais ir šoka41dentista:

Telephone jyou Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

ttil moterų ligfos.

Gerai įsitūrnykit adresą:

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

Kampus So, 1-mos gatves. «

K. TUTKAUS
ŽODIS

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

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

ft. b
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Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

sbalsamuoju ir laidoju numirusius 
ant visokių kapinių. 

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

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

Telephone 7867 Main.

S)

rfL Ar Fsi Kankinamas
Sifllisų arba Užnuodijinnj Kraujo, 

Triperių, Palavinu), Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus sirenose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogą a- 
potitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus ]>o akiu; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sūnyk is iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs? Musą knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos drtiktus aiskei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimą ir

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

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją,

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien
L.203 Madison & Clinton St*t« Chicago, III.

esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 
gauti vieną iš tą knygą, umu laiku.
Vardas ir pavarde......................................................................................................... . ............

DR. J. RUSSEL PRICE CO 
Godotinasai

Adresas.

Miestas Stejtas

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 
PRIEŽASTIES LIGOS? >

i r j V“

d|'1
mI; ’ ?

Kryžiaus 
skaudėjimai
dažniausia genia nuo ink
stą betvarkės. Del nuo
sava ns gero yra reikalin
ga, kad j tokias slogas 
butą atkreipta didelė doma.

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

D R. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins anie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, Širdies, plan- 
čią jaknu ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kone. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to. kad lah-.i brangs. Chemiškas iš- 
tyr»r‘.įin-as šlapume. Neatidėliokite 
ent *yioi'»us. bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

DR. LEONARD LANDES

iiil ii!Hiii';:riiV;iiiiihiiiriiji

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spčkų, 

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

Severą’a Balsam of Life
(Sevcros Gyvasties Bahamas)

Sustiprina jis vist) organizmą ir 
prašalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptiekose.

g^evera s
' Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstu arba pusiės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo koją suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

Kryžiau* skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High

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

ir rukštumo skilvyj.

SEVEROS 
GYDUOLES

Kainos

galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų “Seve
ros“ gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirktu

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LIETUVIAI!Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEAKOT JUS G1MJ 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS. AKua KUSLJUJfc.

Reikalaudami informacijų įdėkite štampą ai 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigu* ir laiškui nes per mano 
Banką galite siųst i rita* vietas, užimta* vokiečiai*, e tikrai nu-

Kuri* turit savo gimines paimtu* nelaisvėn Vokietijon, galit alų*t 
pinigus ir laiškus per mano Banką.

Kai norite atsiimt savo gimine* Į Ameriką, kreipkitės pri* mana. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant viaų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus | Banką, tai ai moka 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigu* atgai ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotoa, per New Yorke ateitą, užtat jfl* 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotu* ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokiu* 

dokumentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nu* ugnie*, Ir tt 

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės iiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
„ j . Filia: IM CLINTON AVB.16 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Bernu g te e! Sreekiyu.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’’Birutė” — Birulės arija —30c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 35c 
“Kregždele” — dnettas — 30c. 
“Egle” (Žalčių karalienė). Žalčio.

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

kvartetai — 25c.

Adresas:

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

tie ie^ft*e* niĄj

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS D1 Irti A U IMA* 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAM so;

BOSTONB.
bbaJ Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. AUilankyklts, 
o p*r«itikrinsita. —

JONAS MATHUS 
(Ll.t.Ti. gaTlaiaku) 

342—>44 VV. Broadway 
So. Boston, Mana. 

(Dešimta tingintą nu* Lietuvii 
Labdary«t*a Dmugijen narna).

g

Vėl. IBI Greeupeiut

4BNIAUS1A UŽlIGUt 
V1KTA PAS

A. SHRUPSKI
etausle alau*, puikio* degti
nės ir *k&nau* vyne. Pa- 
tarnavimas puikiausia*, at
eikit*, * persitikrinsite

SI 8. 2nd St.,
HROOKI.YN. X. 3

JOKŪBAS

CAFE. Pa
keleivingus 

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

KANCIERIUB

TEISINGIAUSIA UtEIGl
253 WYTHE AVE kamp. No. lat St, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5811.
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IETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai. Knygius Pranas Tumoeaa, 
3570 E. 72 lt.

4 tas įnešimas atmestas.

IR DUKTERŲ 
----------- ILL.

, Ad. Di-

vo plaukai bus tankus,

pleiskanos išnyks ant 
niekad daugiau

kitų puikiems plaukams

</x

SO. BROOKLYN© LIETU-Kazlauskas; V. Januška ga-viekas—$2.00. F. Ėaulakis, l,Egys™Vrockford.Ri,l“BAU 
VTAT KT ATTQTA WIT .VO 8 balsUS, V. Kazlauskas M. Pranokus, D. Balčiūnas, Viršininkų adresai:IMjAUkMA VVlluOV |__ iSvinVfoa tz T TVTr^zUVio rp . Pirmininkas F. Raškeyičia,

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

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

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

1516 — 14th Avė 
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln avė. 
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Str.
P Kutra, P O, Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st. 
Organo prižiūrėtojas: 
J Rumia 1^17 So. 3rd Str. 

Susirinkimas atsibuna pirmą aedėl- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1011 
Main St., 2 vai. po pietų.

VIAI KLAUSIA WILSO- ivo 8 balsus, V. Kazlauskas M. Pranokus, D. Balčiūnas, 
jn ifATD na a t itf a — 2- Sekretorium išrinktas K. Duoba, J. Mažeikis, T.4U, KAIP JISAI MANO vienbalsiai A Plečkaitis; Jurėnas, J. Bagdonas, A. PADĖTI DARBINIKŲ 1) Pertikrinimas delega- SA Karazi a. J.Bagdonas, V. Karazija, J. 

Naujokas, O. JuozeviČienė, 
M. Kapickaitė, A. Liaudans
kienė, P. Judilaitė, A. Juo- 
zakevičius, J. Juozevičius, 
A. Kaulakis, Kurmaučiūtė 
K. Vilaniškis—po $1.00; P. 
Pislis, Ad. Jozakevičius, L.

u. Jozakevi-

tų mandatų. Delegatai pri- 
jbuvo nuo šių draugysčių: 
nuo Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo V. Januška ir K.Vai
cekauskas, nuo Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi- 
vienyjimo 6 kuopos — M. 
Bepirščiūtė, nuo S. L. A. 249. 
kuopos — P. B aura ir W.M. Jozakevičius; I 
Shedlow, nuo L. S. S. 20 kp. čienė, P. Pempė, A. Laucius, 
—A. Plečkaitis ir V. Kaz- K. Poškus, K. Selemonas, J. 
lauskas, nuo D. L. K. Min- jGobužas, Ad. Didžiulis, F.

Suvienytos So. Brooklyno 
lietuviškos draugijos (Sus. 
Liet. Amerikoje 249 kuopa, 
L. S. S. 20 kp. Progresyvio 
Moterų Sus. 6 kuopa, D. L. 
K. Buivydo ir D. L. K. Min- 
daugio draugijos ir Gimnas
tikos Kliubas) buvo bendro
mis spėkomis parengusios . , f______ 7__  _______ 7
gegužines prakalbas. Susi- daugio, J. Kazlauskas ir S. ’Apšega, O. Jokuvonienė, 
rinko gana daug žmonių ir .Čižauskas, nuo D. L. K. Bui- Stelmokas, E. Sinkaitė/ 
griežė unijos muzikantų be- vįd° huyo atsilankęs tik vei- Į 
nas. Kalbėjo J. Žaltys ir L. kiantis komitetas^ ne& drau- 
Pruseika. -

Susirinkimas priėmė se- , 
kančią rezoliuciją, kurią pa-

J, MUU1W1UV,

Jurkšaitė, R. Gobužaitė, 
Alekna, P. Aleknienė, 
Byronas, O. Byronienė, 
Sabaliauskaitė, J. Matulis,
O. Matulienė, A. Balčiūnas,

gystė nespėjo delegatų iš
rinkti.

2) Pakelta klausimas ar 

siuntė prezidentui Suvieny- ntąkirni ant N- Balčiūnas, J. Čeraska,P.
tų Valstijų Wilsonui. t....i_xx_~ ™

Rezoliucija anglų kalboj 
skamba sekančiai: j

We members of the Uni
ted Lithuanian Organiza
tions of South Brooklyn, 
New York, assembled this 
day May 1, 1917, at Shed- 
low Hall, do extend our 
heartiest greetings to all 
workers of the United Sta
tes of America and to the 
working class in all count
ries of the world, including 
Germany.

As workers and Ameri
can citizens of Russian 
Lithuania, we belong to the 
class of honest and hard 
toiling people, who create 
the wealth of this country. 
For this reason we there
fore believe it only just in 
requiring of the President 
of the United States the fol
lowing:

What do you, Mr. Presi
dent, intend to do in helping 
the laboring class of the 
United States of America? 
Bread, meat, potatoes and 
etc. are rare guests at our 
tables at these so called 
times of prosperity. What 
are we to expect from you 
in the darkest future which 
is so near?

We know and see that the 
masters of this hnd, Mor
gan, Shwahb, Rockefeller, 
Kudahy, owners of the 
Standard Oil Company and 
Chicago Packing Compa
nies, the Steel Corporation

Nu_ Jurkštas, E. Kaulakienė,M. 
IČepaitė, O. Barkauskienė— 
'po 50 c.; už fotografijas 
$5.50; smulkių $7.95; viso 
sykiu suaukauta L. š. F. 
$56.95.

vietos—So'. Brooklyne. 
tarta, kad rengti.

' 3) ’Svarstyta, kaip 
kiu būdu rengti, a) 
parengti milžiniškas 
kalbas su dainomis ir muzi
ka, b) parengti tik papras
tas prakalbas. Po ilgų dis
kusijų didžiuma balsų pri
imtas pirmas įnešimas—7 
balsais prieš 2.

4) Pakelta klausimas ar 
apmokėti, dainininkams ir v. _ 
muzikantams, a) Įnešta dai- cien^ , Į/ D.^Balčiū- 
nininkams apmokėti kelio- rįas’ . Jul‘ksaitė
nes lėšas, b) kad apmokėti dziylls, J. Gobužas, F. Kau- 
$2.00. Po trumpam apkal- ^kis, J. Jozevičius — po 50 
bėjimui priimtas 8 balsais smulJdų„$7.76; viso aukų 
prieš 2 pirmasis įnešimas. | žiburėliui $15.66. 
Muzikantams taipgi nutar-i' 
ta apmokėti tik kelionės lė
šas.

5) Pakeltas klausimas a- 
pie padengimą lėšų. a) I- 

. nešta, kad visos lėšos būtų 
apmokamos proporcionališ- 
kai dalyvaujančių draugys
čių pagal skaitlių narių, b) 
kad padengti nuo draugys-| 
čių. Po ilgų balsavimų 8 
balsais prieš 2 priimtas ant
rasis įnešimas.

6) Pakeltas klausimas a- 
pie išrinkimą komisijos, ku
ri rūpinsis surengimu ap-

,vaikščiojimo. a) Įnešta, 
kad į komisiją įeitų ] 
kiekvienos draugystės po 
vieną atstovą, b) kad komi
sija išrinktų iš 3 narių ir c) 
kad komisija susidėtų iš 
dviejų narių. Po trumpų 
diskusijų tapo priimtas tre
čias įnešimas 6 balsais, už 

and etc., are making marve-'anįra balsavo 4, o už pirmą 
lous pro fits, while the labor- —niekas. <Į komitetą išrink- 
ing class ir starving. What įa gjos ypatos: V. Januška 
are you.Mr.President, going ir A pfeckaitis. V. Janus- 
to do about it? What is ka paprašė delegatų, kad

ir ko- 
Įnešta 

pra-

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis,
1021 La Salle st. Racine, Wi*.

Vice pirmininkas -M Kaupas,
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela 
1029i Lockwood ava 

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičie,
921 Herrick Ave. 

Iždo Globojai: A. Pukterls,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas.
LBD. laiko savo susirinkimus kas 

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

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

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

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

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

1409 So. 49th avė, 
<asierius Mrs M Bartkienė, 

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

<sOh
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 80.. 48 et

Cicero, 111.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti 

nį nedčldienį kiekvieno mėnesio J 
Nefft a veninėj, 1600 8o. 49th eve 
Cicero. (II. 1 vai. po pietų

atnaujins,

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 DEVYNERIOS

TREJANKA
d
c 
<L> 
&0

• VMM

DAUNOROS trejanks yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų. v

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prlsiųsdami 35c.

Ąukos “žiburėliui”
Aukavo šios ypatos: 

Liaudanskaitė, J. Liaudans- 
ikas, — po $1.00; T. Jurėnas, 
'A. Liaudanskienė, K. Vilan- 
, iškis, P. Judilaitė, O. Jozevi-

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

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

Viršininkų Antrašai.
’irminnkas P Kardokas, 122 Coert si.
Pirmininko pagelbininkas S. Latke a, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Merkia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankaaskaa 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapanis, 

234 Clark Place
Ižde globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” 8. Morkiukia

109 So. Park «tr
Maršalka B. Budrus, 240 Seeeed ak 

Visi Elizabeth, N. J.

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

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

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

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokią norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

‘'/ '--KAMPAS NORTH . 4*2.® GATVĖSį^- 

Belo oik

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

Į 1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
' Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2J35 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa.
lentro Iždininkas K. Varašis,

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

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

Pittsburgh,
Fe Pikšris. 1331 Penn Avė.

Pittsburgh,

DRAUGIJA «UNŲ IK DUKTttBtŲ 
MELKUSE VARA, 1LU 

Pirmininkas K Jankaaskae, 
P. U. Box 74*, Meireae Para, 

Pagalbininkas D. Kimša, 
P. O. Bex I4», Molroae Paura 

Pratekate raStlaiaka* u erK>ua»
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130 

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

1314 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 khs trečią 

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

DR. l.A. LEVITT
UURGBON DENTI8TA6

Ikanamą dantų anetatedan 
antayk. Ištrenkia ten Jokie

Paklauskite, tau•kauti me. 
pas fitaaa dantį* tatai.

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
aiuoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, raikai borą šiam 

or.onui. Pirkdami daug tavoro antsy k dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mu* randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikama ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimenta* dėl reumatizme. Sen
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksaa 26 ir

. ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemoa laike. 5) JVJU
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N1MO PLAUKŲ ir TONIC’AR. I) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonoa, perfume* ir 
riaokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai del vi 
inrių. Bonka 50c. Kravjo Valytojas — bonka 11.00. Mūsų aptieke- 

kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atailae- 
W-H Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiške*, 
galima siųsti pinigais arba įtampomi*.

1. SHAPIRO, Aptiekoriu*
U 2nd Street, kampai Union Art

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampat 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

your programme for help- jje suteiktų informacijas 
ing the working class? kokius kalbėtojus kviesti ir 

We recall the last elec- Delegatai nutarė už- 
tion when you said that you kviesti j šaltį ir L> prusei- 
were not a corporation can- ka> Taipgi buvo įnešta,kad 
didate but a people s candi- pakvįesti kįįų miestų 
date. Many Lithuanians kalbėtoją, bet 5 balsais prieš 
cast their votes for you. 14 įas įnešimas atmestas.

To-day, with the wolf of Delegatai nutarė duoti ap- 
hunger at our doors, we ask garsinimus apie prakalbas 
you, Mr. President, what j 2_„ 
are you going to do to help njnku

tie laikraščiai vieną sykį pa
garsins be jokio atlyginimo.

7) Nutarta prakalbas su
rengti 30 d. balandžio, 7:30 
vai. vakare, po N376 — 3rd

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

kuopos P Samulionis 
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

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

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

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

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.

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

Millsboro, Pa.

LIETUVOS SUNŲ
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 
Pirmininkas A. F. Sabecki*,

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

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

922 —10th Str.
Finansų rast. J. Waicis,

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Lluoeybė* svetainėj, 801—8th 
St., 4 Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

Tėmyk, nes krautuvu 
perkrauščiau nuo 10® 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST 

BROOKLYN. N

VS?
Signed
Pirmininko ir sekreto

riaus parašai.

į “Laisvę” ir “Vien. Lietuv- 
i” su ta išlyga, jeigu

PROTOKOLAS
So. Brooklvno draugys

čių konferencijos, buvusios 
11 d. balandžio, 1917 m. po 
N376—3rd Avė. Šią konfe
renciją sušaukė vietos Gim
nastikos Kliubas. Konfe
renciją atidarė V. Januška; 
jis pasakė trumpą prakalbą, 
paaiškindamas kokiems tik
slams sušaukta konferenci-

• ja. Konferencija buvo šau
kiama, kad apkalbėjus apie 
bendrą apvaikščiojimą pir
mos gegužės. Po prakalbos

Prakalbų pirmininku vien
balsiai išrinktas V. Januš
ka.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

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

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory avė.,

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

“ V_ Kvedaravičius, 
1543^6iregon avė. ,

Dainų /repeticijos atsibuna ; 
viena sėreda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. Clair uve 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka» 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesie 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve 
tainės^ 6131 St. Clair avė. Knygyne, 
randasi N euros krautuvėje, 2047 Mn 
mil ton avė. Knygos išduodamos kie 
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:3® v

8) Pakeltas klausinis, ką“ Prezidentas St Meison ' 7 - c . Korrv ct
daryti su protokolu. Nutar
ta patalpinti “Laisvėje”. I

Konferencija užsidarė 10 
vai. vakare.

Sekr. A. Pelčkaitis.

AUKOS. /
Lewiston, Me. — Aukos

L. Š. F. laike pp. Bulotų] 
17 d-

tus išsirinkti konferencijos au^a/°. sJ0SryPaj0S1’ E-Liau 
pirmininką.’ Į pirmininkus idanskaitė—5.00 dol., J.Liau- 
nominuota V. Januška ir J. danskas—$3.00; J k vano

634 Ferry st. Easton, P» 
7ice prez S Masiulevičiene

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

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

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris

31 li Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A 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 kiekvieno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 489 J. Krapo- Northampton St Eastonr, Pa

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

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

Moline, III.
Prot. sekretorius S Rusteika,

1220J — 7th avė. Moline, III. 
Finansų sekretorius W Vapsevich.

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

, Moline, ID.
TM D-tč susirinkimus laiko pirmą 

n e dėl die n į kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st ir 5th avė.

- Moline, HL

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

“Dermafuga”. Geresnių plaukam 
j už “Dermafugą”

tus “Dcrmafuga”. Geresnių plaukam 
vaistų už “Dermafugą” nėra! (

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačt: 
suvis dykai išbandymui “sampilų’ 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntinv 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dėt 
marugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 7 t

P O. Box 37, Philadelphia, P<»

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK 8T

tAkušėrkaį
X įkastą W omaru 1

KalUmor* Mo r
** ^Bakmlrrcal «tiieku dxftfrx ©gws 
9 jrfaadyma, tafprf suteikia visokia® ta 
Įg pagelb* InvalHoac motam ttjroa* 

f F. Stropiene,t> 
f SOo BOSTON, 1MA48S.

9

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafona* su dabartinė mi* lietuviškomia dnlnoml*, lak—’ *i> 

rial, kuria kreipsis pas mus.

GREATER
31® Grand Str., New York. N. Y.

DYKAI

dol. *B

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonas tik 20 
tija ant 10 metų. Tik 20 dole

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmime. 
fafonas su didele triuba, pauk 
kraštais, mechanizmas grafstfeae 
riausios konstrukcijos, kurį L hbM 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. T Įsą IMee- 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir all- 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta aee 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakare ir teiti 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų inatnuaaatą aa|

Adresuokite i
YORK P

Dapt.

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
Daktare* D. Waserman. kuris pasekmingai gydo liga* pilve, 

širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumui gum
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokia* liga*, taipgi slap
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas.
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskit* mane rodee, 
kurią suteikiu dykai, tada galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir *u pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktiko* Ir įrengimą* mane 
ofiso įvairioms mašinom*, duoda progą geriausiai išekzaminueti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektrišku* aparatu*, kurie 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių kai* 
nervų liga ir kitokių, lygias, galit* matyti mano ofiso naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl rtoko* 
tos.

Nepraleiskit* tokio* progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausite sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti

Ofiso valandos: Kasdien 
Šventadieniai* i nu* lt 
Rodą dykai.

Broad St Philadelphia Pa.
nn* lt Iki 12; nu« 1— S vai. vakaro;

i Ival pe platų. Egzaminavimas 
Kalbame Hetariškat



LAISVE

Williamsburgo HSRADIMAI!

©n..C4K<2

PAJIESKOJIMAI

Komitetas.

K.
621 Main

P. O. Box 211, Taylor Springs, III.

ge

li že i ga;Reporteris.

805—3rd St.

Dykai 26 dalyką i t i k ra i
Komitetas.

ANT PARDAVIMO

free.

R**1....

Klaidos atitaisymas. t

t

Brockton, Masst

Rogers” Dykai

Va rd.
Miest.
Adr.

atši
lt i tas

Ran darei kas
Edwwardsville, Pa. 

(34—36)

SCHEGAUS & AMBRAZIEJUS
Real Estate and Insurance 

Brooklyn, N. 
(34—36)

Barzdaskutykla 
vietoj, daug lietu- 

o lietuvio barberio 
lietuviškas kriau-

Pajieškau sesers Petronėlės Pšal-

P ARSI DUODA
(barnernė) geroj 

čia gyvena, 
,*■ šalimais

Puiki prago daryti biznį. Dėl 
paaiškinimų kreipkitės šiuo

(Palace
ba-

230 Grand st. arba 479 Grand st. Brooklyn, N. Y.
REIKALINGAS VYRAS kaipo 

vertėjas Turi mokėt kalbėt angliš
kai, rusiškai, lenkiškai ir lietuviškai. 
Atsišaukit šiuo adresu: 183 Roebling 
St., Box 25, Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA PIGIAI!
Saliūnas ir stuba galima pirkti 

ną ar kitą atskirai. Savininkas 
reikalautas stoti į Suv. Valstijų 
riumenę. Atsišaukit koveikiausiai,
nes tokia proga gal daugiau nepa
sitaikys. Adresas: “Laisvė” 183 Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y.

' (34—36)

vie- 
pa- 
ka-

Mokslo Nereikia Jieškot
TMte kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką 4 

kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmotai. 1 
„ Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresąs»

SoresnoBdenciiiie Mokykla 13?* H Robey St,

Pajieškau brolio Juozapo Bernoto, 
Kauno gub., šaulių pavieto, Sodaičių 

Meldžiu atsišaukti.
M Bernotas

R R 12 Hanson St, Rockford, Ill.

“švent. atm. JI EVA-’RATKELTUTE 
mirė 21 d. GA vakare (tapo palaido-

su gimines, kurių nežinom antrašų, 
jogei išgirdę šitą mūsų negeistiną ne
laimę, suteiktume! mums nors per vių < 
laišką suraminimą. nėra.

A. Ratkelicne \ čius.
R. R. 3 P. O. Box 86 Sullivan, Tnd. platesnių 
___________________________________ adresu:

J. Paraugio, 
pav., Kuršėnų 
Seniau gyveno 

Meldžiu atsišaukt?
<■ J. Linkus

836 Holbrook Ave., Hamtramck,Mich.

1200 visokių naujų ir senų mūrinių ir 
medinių namų už prieinamą kainą.
Šiuomi pranešu gerbiamiems 

I draugams lietuviams, jog aš perkė- 
' liau gyvenimo vietą ir ofisą nuo 287 
į Bedford Ave., ant 300 So. 1st St. ąr- 
'ti

i savo krašto pažįstamų 
Tafilės Vilkučių, Suvalkų 

Naumiesčio pav., Žalvėderių 
Turiu svarbų reikalą, 
ar jūs patįs arkas 
pranešti šiuo adresu: 

John Skeltis .

Kiekvienas vyras ar moteris gali įgyti tąjį puiku seta be 
jokių ekspensų, kuomet MES APMOKAME NET EXPRESO 
KAŠTUS. Viskas, ko mos reikalaujame, tai tas, kad ius patar- 
nautumėt mums tarpe savo pažįstamų ir draugų. Šitas setas 
susideda iš 6 stalinių peilių, šešių šakelių, 6 arbatinių šaukš
tukų, 6 šaukštų 1 sviestui peilio ir vieno cukrui semti samte
lio. Visi tie daiktai nikeliniai, storai sidabruoti ir gražiai iš
marginti. Mes išdaliname tūkstančius šių setų. Būkite ir jūs 
pirmutiniai tarpe tų, kurie gaus juos.

Neatidėliok. Iškirpk sį kuoponą ir prisiųsk mums tuojaus.

RESTAURANTU
.1. Bulot, Savininkas.

Avė., kampas 28th 
SO. BROOKLYN, N. Y.

Tėl. 3967 South

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čio-

įnai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė 
Hali) koncertams, teatrams, 
liams ir susirinkimams.

J. BULOT, Savininkas
So. Brooklyn,

Tarpe 22 ir 23 Sts

164 Summer St.,

Pajieškau draugo 
Kauno gub., Šiaulių 

į parapijos ir miesto. 
West Virginijoj.

. atsilankyti, ■ T Pa.iieškau
. . , . J . Juozo ir 1nes turim daug svarbių rei-' rėdybos

, kaimo, 
šaukite 
meldžiu

apeigom, ant katalikiškų kapinių, į 
priemiesty Shelburn, Ind., kuriai te-1 
gul būna lengva šios šalies žemelė. 168’Grand St.,

Taipgi mes tėvai šaukiamės j mū- I

6 d. gegužės, po N40 Hud
son Ave., Central Brookly-'suskaitės, Kauno gub., Šiaulių pav., 
ne hną mnnpąinią virinki- monio ParaP’ios. Seniau gyveno ne, DUS menesmiS SUSU inKl . Cleveland, Ohio. Kas žinot, malonė- 
mas L. S. S. 83 kuopos. Pra-,kite pranešti.

F. Pšalgauskas
2324—51 h Ave., Pittsburgh, Pa. '

PARSIDUODA bučernė labai 
roj vietoj, biznis nuoseniai išdirbtas. 708—3rd Avė., 
paisyta dėl darymo dešrų, skilan-Į 
džių ir rūkinimo jų. Parsiduoda už' 
prieinamą kainą. Priežastis parda- Antra 
vimo—savininkas turi kitą biznį. Ap
gyventa tarpe lietuvių, lenkų ir ru- 

. - ------ ,---- ---- sų. Dėl sužinojimo, kreipkitės se-
dykai. ta 23 d. šio mėnesio su bažnytinėm kančių adresu:

f

LOXOL

YORKNE

‘iasi kompanijos. Padėki-VIETINES ZINlOSf dabar Pavaryta labai 
į daug juodukų 
'cukernėje.
'paupy yra jau gana daug

Pirmoji Gegužės.
Dėlei lietingo oro šįmet juoc|u|<ų jje £įa įsikūrė net 

nebuvo didelės parodos ant 
Union Sq., New Yorke. A- 
pie antrą valandą, kada te-* 
nais turėjo įvykt prakalbos, 'įknndžiaši. kad paupy“jau 
susirinko tik keli šimtai 
drąsuolių. Drg. A. Lee pra-' 
nešė, kad dėlei lietaus nieko 
nebus. .

Vakare atsibuvo daugelis 
mitingų New Yorke ir Bro
oklyne. Žmonės ant mitin
gi!, nepaisant lietaus, rinko
si labai skaitlingai.

Lietuviu prakalbos įvyko
Tautiškam Name. Kalbėjo, kampas Grand ir Haveme- 
J. Bekampis, L. Pruseika ir 
J. Perkūnas, o griežė Reti
kevičiaus muzikantai ir dai
navo Aidiečiai. Jie sudai
navo vieną dainą, kuri pub
likai patiko.

Žmonių buvo 
Pirm prakalbų 
pratimas dėlei 
Mat, Brooklyne yra dvi uni- 

muzikantų kuopos, 
Retikevičiaus, kita

Tuo-

savo ręsto raciją. Lietuvių • 
biznierių juodukai visai ne-

i remia ir tūli biznieriai

KENO LAIKRODYS SUUGEDO?
Brooklyno ir apielinkės lietuviai, 

jeigu jims reikalinga taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktus, tai meldžiu 
atnešti į “Laisvės” ofisą. Ten bus 
priimama ir perduodama man, o aš 
stengsiuos atlikt savo darbą koge- 
riausia ir greičiausia. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise kas ketvergo vakarą, 
kada bus galima darbą paimt arba 
sugrąžint.

Taipgi pas mane galima užsisakyt 
ir naujus laikrodžius , laikrodėlius, 
žiedus ir kitokius auksinius daiktus. 
Mano krautuvė randasi po N 42 Bro
adway (vidury būdingo) New York, 
N. Y. Kam paranku, kreipkitės į 

į mano krautuvę, o būsit pilnai užga- i 
_______ __ _______ tmdinti, nes iš mažens tuo bizniu' už-I 

'yer Sts., bus protesto pra- ir MU iaik>o<ii»i»-
kalbos, kurias rengia anglui v. uaiizevicia (Hess) 
Socialist Party 4 ir 14 sky-i42 Broadway. N-Y-i

v 1 lol. Broad 1459. I

visai negalima biznio pada
ryti.

Negrų draugija su j ieško 
saviškiams darbo.

Reporteris.

Protesto prakalbos.
Pėtnyčioj, 4 d. gegužės 

New Plaza Hall svetainėj

• y .MIRONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekviėnam; gal but turite koki 
’šradimą dėl uzpatentavimo, gal norite ”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti, 
Ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu
viškai bent į katrą musų ofisą: American European Patent Offi L 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

DYKAI! DYKAI!
Aš ištrauktu dantis be akauamo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus inddti.

Visiška1!ARbe S Skausmo
Ne kiekvienas dantistaimoka apsieiti bu dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki- 

muoBe siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos trin
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas durbaa gvarantuotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedaliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dentistas
J5OO Grand St:.9 kampas Union Avenue, Brooklyn, IN.Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg 3698.

Visi, kurie nešioja

gana daug, 
kilo nesusi- 
muzikantų.

riai ir socialistų propagan
distų liiga. Pradžia 8 vai. 
vakare. Jžanga dykai.

Kviečiame ir lietuvius at
silankyti.

U4TRYNIMAI, KARPOS, N UOSPAUUDOS, IŠNYK
STA PRIEŠ JŪSŲ AKIS. Mes šalin taip vadinamas už
trinų (karpų) gyduoles. Siųsk 50c. markėmis ar Money Orde
riu už OWENS’O DEGINANT} PAIŠIUKĄ, kurį apmokėtu 
siuntiniu ar grįžtančia pačta apturėsite. Nėra laukimų, nėra 
neužsiganėdinimų. Jei jis negelbės arba jus nesate pilnai už
ganėdinti, sugrąžinkite paišiuką tuojaus ir aš tą pat dieną 
sugrąžinsiu jūsų 50 c. Reikalauju agentų. Adresuoki! A. P. 
OWENS, Dept. 42 — A, 190 Quincy St., Brooklyn, N. Y.

jinės
viena
stačiai Unijos benas.
du benai savo tarpe nesusi
taiko. Tautiškam Name, , . , T7. .
griežė Retikevičiaus muzi-lf zia va • i)0 PieKl- Visi 
kantai, o So.i'........i, o So. Brooklyno kuoPos malonėki te ji
draugijos turėjo unijos be- l'aRkirtą laiką r
na, kuris taip-pat gerai pa- 
griežė. .
benai išsirinkti kokią nors 
santaikos komisiją? Juk 
Brooklyne ir apygardose y-, 
ra vietos, kad ir dviem be- 
nam ir jie galėtų gražiai su
gyventi.

Ar negalėtu tuodu .W. Taipgi kviečiame ir 
.pasalinius.

Org. G. R. Juška.

L. S. S. 19 kuopos draugiška 
vakarienė.

Harrisoniečių atydai.
6 d. gegužės, L. Hantma-' kaimo, 

no svetainėj, 756 Harrison 
Ave., bus prakalbos L. S. S. 
161 kuopos. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga 
Kalbės L. Pruseika ir A. Žo-

29 d. balandžio, Sokolų k' 
svetainėj buvo draugiška 
vakarienė L. S. S. 19 kuo
pos. Kuopa šią vakarienę 
surengė pagerbimui akto
rių, dalyvavusiu lošime “Pa- 
tamsio Galybe”. Žmonių 
susirinko arti šimto. -Prieš 
vakariene ir po vakarienei 
“Aido” choro dainininkai, 
kurio dalyvavo lošime “Pa
tamsio Galybė”, po vadovy-'į 
ste p. L. Eremino, sudaina-' 
vo keliata dainelių, kurios 
publikai labai patiko. Taip-' 
gi buvo Įvairių žaislų. Va-’ 
karione ir visu pasilinksmi
nimu publika likosi pilnai 
užganėdinta.

Reporteris.

Seredoj, 9 d. gegužės, So- 
kolų svetainėj, bus susirin
kimas L. S. S. 19 kuopos. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų. Komitetas.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atsilan
kyti.

K9MM»
Ištraukiu DVIČAI tarpe 11 Ir 12 
Dantis T yVCA' v0| kasdieną,

kad tuom parodyt, jog ištraukiu
BE SKAUSMO!

Minkšti rūbiniai prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekvienaj burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.........$f> IK) ir augščiau
22 kt. auka, kepuraite.. . *5.co 
Pripildymas auksu......... $1.50 ir augščiau*
Tiltelio uždėjimas......... $5.00 už danti
Pripildymas platina . .$1.50 ir augščiau
Pripildymas sidabru be gydymo....... 50c.

1 .. cementu .. .. ......... 50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

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

Marcy Ave.
1.000 iki $16.0001 f am nuo

2 fam. nuo 1.500 iki 18.000
3 fam. nuo 2.500 iki* 22.000
4 fam. nuo 3.000 iki 24.000
5 fam. nuo 3.500 iki 30.000
G fam. nuo 3.900 iki 32.000

1 fam. nuo 5.000 iki 32.000
8 fam. nuo 5.800 iki 40.000

10 fam. nuo 7.000 iki 40.000
16 fam. nuo 10.00(11 iki 50.000
20 fam. nuo 14.0001 iki 75.000
40 fam. nuo 45.0001 iki 95.000

Perkame ir parduodame namus

Užpereitame “Laisvės”, 
numery buvo pagarsinta,! 
kad šv. Kazimiero draugys-1 
te rengia pikniką ant 19 d. 
liepos. Ištikrųjų gi šv. Ka- se kompanijose, 
zimiero draugystė rengia ant. ... .. nori užvesti prova kriminaliskapikniką ant 19 d. l'UgpjllČiO civiliška, meldžiu kreiptis prie 
Washington Parke. Todėl. k!o5r?i‘?a,.,.si?L. ° nv 
meldžiame minėto j dienoj 
nerengti jokių pramogų.

Sekr. K. Jankaitis.

lo
tus, farmas, krautuves ir dirbtuves ir 
inšiūriname didžiausiose ir geriausio- 

*, skoliname pinigus 
Sužeistiems, kurie 

ar 
•nūs 

ns aprūpinsimo ge
riausiais ir teisingiausiais advokatais. 
Kas per mus perka namus, nereikia 
mums nieko mokėti. Su pagarba

Stebuklinga proga gaut 2 6 “ Rogers”stalo d ai d y ka i.

The Home Supply Co.
Dept. 73—HO Nassau St., N. Y. 

Please, send me your offer

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

Negrai važiuoja 
Brooklynan.

Šiuomi laiku Brooklyne y- 
ra jau virš 40,000 negrų ir, 
rodosi, tasai skaičius eina 
vis clidyn ir didyn. Jie čia 
įsteigė savo draugiją, kuri 
rūpinasi negrų būvio page
rinimu. Negrai atkeliauja 
į Brooklyną iš pietin. vasti- 
jų, kur jie laikomi veik ver
gais. Atkeliavę čia jie dir
ba daug pigiau, negu baltie
ji darbininkai ir tuo naudo

Realty and Insurance Co. Office
300 So. 1st St., BROOKLYN. N. Y.

Telephone 3355 Gręenpoint.
26 Court St.. 7 floor rooom 102 

Telephone 380 Main.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuviškas

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

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

46 Powers Street,
Residencija:

431 Rodney Street,
BROOKLYN, N. Y.

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

S. A. MILČIUS, 164 Summer st. Brockton, Mass

per mūsų agentus rainkotą, 
būtų mūsų leibelis su žirg- 
Kadangi mūsų darbas ski-

Gerbiami! Kurie užsisakysit 
visada tėmykit, kali ant rainkoto 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. 
riasi nuo kitų' išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų ,su 
draugiška padėkavone: tų, kurie turi iš mūsų raikotą. T;2:’, 
męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 
kur yra rainkotas.

Todėl,

MANHATTAN HATS
žino, kad jos yra geriau 

sios. Jeigu dar nenešioji, tai 
tuojau pabandyk ir persitik
rinsi. Mes galime parduoti 
daug geresnės rūšies, skry
bėles, negu kitas kokis ma
žas krautuvninkėlis. Ka- 

s 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

JOSEPH LIPMAN, M. D
. Specijaliitaa motėm Hn 

314 E. SOth St., New York, N. 1 
OFISO VALANDOS!

Iki 19 vai ryta; nue 1 iki 1 vai. > 
plot Ir nuo 7 Iki 8 vai. vakar*

Nedaliomis pagal eutartj.
Egzaminavimai DYKAI. Mę* lit 

riama irkpaaakome vigas ligas Ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam s b 
gontams parūpinama vietą, ko) gydė 
si. Reikalui esant kreipkitės saa 
apžiūrėsima ir duosime priatelišką re 
dą. Patarnavimas visai pigas. Naai 
mirškita mans antrašo.

DR. J. LIPMAN 
A14 E. i«th SU NEW YORK. N 

Velkam* lietavikkai

K.Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką pralaiak
Tai yra geriausia

K. HENSAS
SS Gold St,

BROOKLYN
Telephone; Main 7111.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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

Kreipkitės prie manęs, • ai 
užtikrinu, Jog busit užganėdin
ti.

' F. KUDIRKA,
(ąctttviu Aptiek* ir ^avtntnkaa

64 GRAND eiT.
Brooklyn N. 1.

Tel. 2372 Greenpoint.

FornišiaiJ
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

N-EXPELLE
BHU8 NtOtf 

♦9% ALCOHOL 
EMRICKTtnsCo

Dr. Richterio 
PAIN 

EX TELLER 
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. 
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

N. Y.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir 

mas apielinkes, 
York, Central Broklyn, 
peth, Ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO 
198-200 GRAND STREET

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

toli-
Jersey New

Mas-

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per |>aėtą;
Nuo reumatizmo ....
Kraujo Valytojas ....
Vidurių Valytojas .. < 
Vidurių Reguliatorius 
frojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

ir visokias kliokiąs gyduoles 
visokių linų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

. $1.06 

.. 1.00 

.. 1.00 
.. 50c.

nuo

VISIEMS
ŽINOTINA

Moteriškų Drapanų

Kostu mieriš- 
kasKriaučius

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

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

Kampas Ten Eyck St.




