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Vokietija miglose
t i
I

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

GEGUŽĖS (MAY) 8 19Ų7 m. BROOKLYN, N Y

Kareiviai ir darbininkai būrio, Lawrence ir kitų ■ * 
miestų, kur aš kalbėjau a-j 
pie permainas Rusijoj, ir 
kur buvo priimtos pasveiki
nimo rezoliucijos ir nutarta 
telegrafuot jas Petrogra-! 
dan, yra paminima būk:' 
“Pasiųsta telegrama pasvei-

prieš naują Rusijos valdžią
pirmiausia, reikia ji išmo- 226, ( 
kinti, išlavinti. Nurodoma 3,8^2. 
taip-pat į tai, kad Britanija j 
turi dar apie 2 milionu vy- ITALIJA EINA SILPNYN.

Prie “Laisvės” bendrovės 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

Vokietijoj neramu. Nors.
Amerikos valdžia, kuri paviršium ir užlaikoma 

viskas

kieti jo j
riaušės.
viu kareiviai šaudo sukilė
lius iš pulemiotų. Pareika-

eina didžiausios 
Berlyne ant gat-rų, nesančių karės fronte.

(Ir tuos žmones .daug leng-
■ viau galima nugabeni iį prisidėjo prie talkininkų, y- tvarka, bet apačioj

Franciją, negu iš Amerikos, ra labai susirūpinusi tuom, juda, kliba. Kancleris Beth- jįu(a daugiau kareiviu nu- 
Washington, D. C. 4 d. (kadltalija eina silpnyn. Iš man Holweg jokios aiškios malšinjmui sukilėlių. Liau- 

v ’ . dis reikalauja duonos ir tai-
Vokietijos atžagareiviai, ^os Daugelis užmuštų ir 
sitelkę į taip vadinamų isužeistu

■

9

pa«

ria.

Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Taryba, bent laiki 
nai, susitaikė su ministerija.

Austrijos*valdžia apskel
bė čechijoj kariškas teises.

ir t. t. * 1 v
2) Reguliuoti viršnurody-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Amerikiečiai, pribuvę iš 

Rusijos sako, kad Sibiras 
nori patapti neprigulminga 
respublika. Didžiuma Sibi-

^ Petrogradas, 4 d. gogu-.’privajetų padaryt ir Angli- gegužės. — Pranešama, kad Italijos labai mažai ateina politikos neturi, 
zes. — Neseniai lai moji ja gu ppancya p, kelias tai-^vis daugiau jaunų vyrų ra-.žinių, nes jų, matomai, ne-j

kai būtų praskintas. Jeigu šosi į kariumenę. Vakar vi- (praleidžia Anglijos cenzūra, su------ r z ---------- -
i nepadarys, soj Amerikoj įsirašė 2,786^61 tie gandai ir informaci- pangermanistų lygą, išsiun- 

tuomet Darbininkų ir Ka-'vyrai. r"

kinimui naujos Rusijos vai- valdžia paskelbė savo talki-
Tas yra klaidinga, nikams,kad ji kariausianti inisterija to 

. iki galo, kad ji nesitaikin-'4____
pasveikinimui si_anti su Vokietija, kad ji

džios”. ’____j____.....................o__
Telegramos buvo priimtos jki galo, kad ji 
ir pasiųstos ‘ 
“Naujos laisvos Rus 
pasveikinimui Rusijos gy-

būsianti ištikima talkininkų I 
sandorai. Po tuo manifestu 

ventojų su naujai iškovoto-,kuvo pasirašęs, užsieninių 
mis laisvėmis, o ne valdžios. reikakl ministeris. Mani- 

Dabartinė Rusijos valdžianei žodžio nebuvo už- 
yra liberališka ir demokra- ^bnintn apie taiką arba bent 
tiška, tas tiesa. Ji paleido stengiu]ąsi įvykint taiką., 
politiškus kankinius iš Si- I .štai, tu.omi pasipiktino 
biro, ji leido politiškiems.darbininkų ir kareivių at- 
prasikaltėliams sugrįžti iš |stovų, taryba, kad tokiam 
užsienio, ji net toleravo iš- svarbiam reikale nepasi- 
kabinimui ant Žieminio (bu-,k^aus^a ios r°d°s- Bero
vusiojo caro) Palociaus iš- £int ant Nevos Prospekto 
kabos: “Proletarai viso pa-,buvo įtaisyta milžiniška de- 
saulio vienykitės” ir regi- monstracija, kurioj be dar
niai pasiviškai pritarė šveu- ibininkų dalyvavo dąr daug 
timui 1-mos gegužės, vienok kareivių. Minia šaukė :J‘ša- 
ji nėra darbininku ir liau- bn laikinoji valdžia, šalin 
dies valdžia, šalip Kerens- karės ministeris Gučkovas. 
kio, mūsų draugo, tenais y-! Miliukovas, kuris yra di 
ra ir mums neprielankių 
buržuazijos atstovų, kurie 
kitos išeigos nematydami,y- 
ra priversti daugely kame 
nusileisti Darbininkų ir Ka
reivių Tarybai ir Valstiečių 
bei Žemiečių Sąjungai. Su
teikė žodžio, organizacijų ir 
spaudos laisvę. Idant ma
no pozicija šiame

o

Taigi, viso labo ligi- jos, kurie pasiekė Washing- tinėjo praklamacijas į visus delegacija socialis-
Ireivių Atstovų Taryba gali šiol nuo karės pradžios ar- toną, rodo, kad Italijos pa- Vokietijos kampelius, 
net ją suareštuoti ir paimti 
ant savo atsakomybės rei- 
lų vedimą Rusijoj.

KARIUMENĖ Iš 547,197 
ŽMONIŲ.

Ligišiol Wilsonas dar ne
pasirašė po billium apie pri
verstiną ėmimą vyrų į ka
riumenę. Mat, tarpe sena
to ir atstovų buto dar galu
tinai nėra sulygta dėl tūlų 
smulkmenų. '

mijon įsirašė 48,326 asmens, dėjimas labai opus.
Labiausia rašosi kariume- 

nėn Ihinois’o vyrai. Paskui džiausiąs 
seka Indiana. Kaslink New 
Yorko valstijos, tai čia liuo- ei j a. 
snorių. turėtų įsirašyti 18,- na stipryn.

jog

Kova su submarinoms

Vokietija turi pasilaikyti 
Italijoje viešpatauja di- tas žemes, kurias yra užė- 

neužsiganėdini- muši ir,už kurias taip daug 
mas. Šaliai gręsia revoliu- kraujo praliejusi.

Socialistų partija ei- ( Reichstago atžagareiviai 
reikalauja iš kanclerio pa-1 
sakyti, kad Vokietija nesi
laikys tuščiomis, ji 

■ ką nors laimėti.

i Tokie tai plenąi, kad ap-
l Jeigu

tų suvažiavime.
Kopenhagas, 5 d. gegužės. 

—Vokiečių,socialdemokratų 
■darbininkų partija pasiun
tė į Stockholmą, kur turi 
ibūti socialistu suvažiavi- I vimas, sekančius delegatus: 

turinti Scheidemaną, Mullerį, Da
vidą, Hoske ir Gradnauerą;

Vokietijos žemvaldžių Są- Plotesionalė sąjunga 
i junga,kuri susideda iš dvar- siunte. Legieną n Bauerą, 
'ponių ir stambiųjų ūkinin- neprigulmingą socialistų

,TT . . , . .... I LcU pitJIlcU,

. W,ash.ing.t0ne- “‘’^^veikus submarinas. J.i6.
j, padėkim, dėl pasekmmgiausiu budu aP’|įas Įvyktų, tuomet Švedija 

amžiaus tų, kuriuos pirmu veikti vokiečių submannas, 
ruoštu ims kariumenėn. kurios ištikrųjų daro labai 
Pradžioj šios savaitės betgi daug blėdies talkininkams

i partiją atstovaus Haage,Li 
debour ir Bernsteinas.kų, taip-pat reikalauja už

grobimo svetimų žemių ir 
kontribucijų. To reikalauja 
laivyno ir armijos draugi
jos. Visos tos atžagareiviš- 
tkos draugijos dabar veikia 

~ r ... labai smarkiai, rengdamosPasekmes to galėtų but 
t°s, kad mažosios valstybės, ■ -
e ... \ !a’ Dam-,a Pangermanistai, i
Švedija prisidėtų prie Vo-.^^ Sąjunga> jaiyyno Į reikmenis. Atstovas Lewer, 

lfe ^os*___ _ (ir armijos lygos neužganė- pirmininkas ūkininkystės
______ 4 (į gegu-'-i1^03 dabartiniu kancleriu Remisijos, pasitaręs- su mi- 

žės. — Greiti/laiku iš Pet-'^etkman Hollwegu, kuris (nisterių kabinetu, įnešė įiŲ. 
rogrado išvažiuos tam tik-p*^ms išrodo perdaug, nuo- lių, pagal kurį prezidentui 
ra komisiia. kuria naskvrė laidus ir minkštas. Jie rei- suteikiama sekančios teisės:

1) Paskirti augščiausios 
kainos ant

Danija ir Olandija būtų at
kirstos nuo pasaulio, jų pra
monė ir susinešimas su svie-

sutartis įvyks ir Wilsonas iįr kurių veiklumas vis auga pasibaigtų.
Mniukov7s7 LriryrLdi- tu°j pasirašys po billium su- augsU

dėlių karės šalininku, paša- lys rinktinės konscripcijos, .o—. lūs, ha U. IIIČLZ
kė demonstrantams prakal- pirmu ypu manoma prievar- lyvauja anglai iij franeuzai. j^aip Olandij 
bą, pabrieždamas, kad jis 528,659 kareivius

;as ua- jos ir Danijos t|įp, kad vo- -----
kaip tą kiečių submarihns negalėtų Petrogradą;

Washingtono tarybose da-

nepasiduosiąs, kad Rusija 
jokiu būdu negalinti apleis
ti talkininkų ir sulaužyt 
garbės žodį, kad jai būtų 
amžina gėda.

I Miliukovo ir laikinosios 
- opiame valdžios šalininkai surengė 

klausime'ant toliaus būtu demonstraciją už laikiną 
aiški, aš todėl čionais išreiš- Ii valdžią, paremdami da- _ 

bortinius ministerius. Toj siskubmt 
patriotiškoj demonstracijoj 
dalyvavo 20,000 žmonių. Mi- 
nisterių šalininkai šaukė: 
šalin Lenin, šalin Darbinin
kų Atstovų Taryba.

Dabar jau aišku, kad tar
pe Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos iš vienos 
pusės, ir tarpe ministerių iš

kiu savo pažiūras į tą val
džią. Aš manau, jog ji yra 
laikinė ir yra verta palaiky
mo patol, pakol Rusijos pro- 
letarijatas ir liaudis, naudo
damies savo dabartinėmis 
laisvėmis nepaskirs sau at- 
sakantesnę.

Vienok sveikinti ta val
džią aš negaliu ir kitiems!
nevelinu. Ji ne mūsiškė, (kitos “Yra didelių nesutiki- 
Sveikinti Rusijos žmones —ma- 
per tą valdžią, kaipo orga
ną—žmones nusikračiusius 
šimtmetinę priespaudą,taip.

F. J. Bagočius.

DABAR RUSIJA FAKTIŠ
KAI NEKARIAUJA.

Petrogradas, 5 d. balan
džio. —Dabar faktiškai Ru
sija nekariauja, visuose 
frontuose tylu. Bėgyje pa- 

• skutimų dviejų mėnesių ru
sai su vokiečiais nei sykį ne
apsimainė šūviais. Būna ir 
tokių atsitikimų, kad rusų 
kareiviai susieina su vokie
čių kareiviais ir pradeda 
draugiškai kalbėti.

Rusų laikraščiai paduoda 
sekantį atsitikimą, kurį pa-' 
šakojo kareivis.

“Vaikščiodamas po tran
šėjas, ištolo pamačiau būre
lį kareivių, labai gyvai be
kalbančių tarpe savęs. Su
sitikęs kareivį paklausiau, 
kas ten yra ir jis man atsa
kė, kad rusų ir vokiečių ka-' 
reivių bendras mitingas. Aš 

< irgi priėjau arčiau ir ištik
imo-pamačiau, kad rusų ka
reiviai, susiėję su vokiečių 
kareiviais, kalbasi ir vieni 
kitus draugais vadina”.

Darbininku ir Kareiviu 
Atstovų Taryba reikalauja, 
kad naujoji ministerija nei
tų caro pėdomis ir neprisi
laikytų sutarčių, padarytų 
caro laikais. Darbininkai 
reikalauja, kad visos sutar
tis būtų paskelbtos žmo
nėm, kad jokių dipliomatiš- 
kų slaptybių nebūtų. Šitas 
darbininkų reikalavimas y- 
ra visiškai teisingas.

Miliukovas, Rodzianko ir 
šingariavas pasakė, kad jie 
neregzignuoja, nors čia jau 
juos ir grasintų sušaudyti.

Yra pienuojama ve kas: 
užkirsti kelią t-iTpe^ Švedi-

NORI PASKIRTI ANT 
MAISTO DIKTATORIŲ.
Washingtonas, 4 d. gegu

žės. — Ministerių kabinetas 
mitingus, platindamos atsi- reikalauja nuo kongreso 

plačių teisių, kad visoj šaly 
žemės galėtų tvarkyti Tr kitokias
•___ _ I ‘ • 4*. , _ T

i 18,538 aficierius.
Karės departmentas aa-ljos ir Danijos tgį.p 

bar išdirba pienus, ‘ 
armiją sutvarkyti, išmokin
ti ir, jei bus reikalas, siųst 
į kariumenę. ■

Karės ministerija ir gene-
stcibcis dabar linksta

prie tos nuomonės, kad ne- kiečių laivyno tvirtovę Kie-'naują prekybos sutartį. Kas/1’ .i1? poziciją žymiai sustip- maisto, drabužių ir kitų.gy-

persprukti iš Baltijos jūrų 
į šiaurų jūrą; užminuoti vi
są šiaurių jūrą, nepaliekant ra komisija, kurią paskyrė laidus ir minkštas.
jokios saugios vietelės ir, Rusijos dabartinė valdžia, .kalauja kuoaštriausios poli- 
pagaliaus, bombarduoti vo- kad Washingtone padaryti -tikos. Tuos atžagareivius ir žemiausios

; su J 
siuntiniu į Franciją.

kariumenės lio mieste ir sunaikinti Hel-iį tą komisiją paskirti, 
" . Visų- golandą. .. kas laikoma-slaptybėj.

LENINUI DIDŽIUMA 
PRITARIA.

submarinų pasiseki- venimui reikalingu daiktu

GALI AREšTUOT NAU
JUOSIUS MINISTERIUS.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryboje dideles i 
prakalbas pasakė socialde
mokratai čcheidze, Stankie- 
vic ir Voitinski. Visi jie 
nurodė, kad ministerio Mi- 
liukovo nota talkininkams 
yra bloga, kad joje nieko 
nesakoma, jog Rusija atsi
sako nuo svetimų žemių už
grobimo, nuo kontribucijos 
ir t. t. Reikia priverst da
bartinę valdžią, kad ji aiš
kiai pasakytų, jog Rusija 
nenori svetimų žemių, neno
ri kontribucijų. Tuomet fą

I

Šis paveikslas parodo Solonikų frontą. Dabar eina 
gandas, kad Solonikų fron te greitai pasibaigs mūšiai 

ir talkininkai ištrauks iš ten visą savo kariumenę.

Amerikos geltonoji spau
da visą laiką šaukė, jog ru
sai nepritaria Leninui. Da
bar praneša, kad Plechano- 
vas ir Deičas buvo persta
tyti į Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybą, bet 
vienu balsu daugiau tas į- 
nešimas tapo atmestas ir 
Plechanovo ir Deičo į komi
tetą neįsileido.

Tas parodo, kad Leninas, 
kuris agituoja už taiką, tu
ri daugiau pritarėjų, 
socialpatriotai; .

negu
r.

koLrmo 
mai. 

’ Tuo tarpu socialdemokra
tai varo visai kitokią propa- tų produktų išdirbystę, t. y., 
gandą^ Savo mitinguose ir'prižiūrėti, kad tų produktų 
laikraščiuos jie reikalauja iš būtų išdirbama bei gamina- 
valdžios,kad šŲgahitinai pa-!ma tiyk, kiek tik reikalin- 
sakytų, jog nenori svetimų'ga ir jeigu būtų reikalas, 
žemių, nenori karės atlygi-(tuomet paimti į valdžios 
nimų ir kontribucijų. 

' z^t n 1 z 7 z-x zxl r 4- z-v i z 7 n . z~x •« 

ikad patarukus į savo pusę 
(kanclerį ir kad būsiančioje 
Socialistų konferencijoj 
Stockholme Vokietijos soci- 
'alistai galėtų pasakyti, jog 
j jų valdžia tinkanti- talkin
ot les prieinamomis išlygo
mis. -

Kai]) matoma, tai social
demokratai elgiasi gana 
; žmoniškai. -Bet užtat ant 
jų labai smarkiai užsipuola 
patriotai, sakydami, kad 
soc.-dem. nebrangina savo 
tėvynės.

Vidurinė nacional-libera- 
lų partija irgi ne visai užga
nėdinta kanclerio politika.1 
Ii- ji reikalauja didesnio aiš
kumo.

Kaslink vidurinės politi
kos ir gavimo didesnės lais- 
jvės jos reikaluose, tai Vo- 
ikietijoj irgi neramu. Soči-, 
laldemokratai reikalauja, 
(kad dar karės metu būtų 
'pasirūpinta reformom. Kai
zeris ir kancleris atideda re- 4 - v . ..Li

torinas iki po karei, o at-Apie tai. praneša Šveicarijos 
žagareiviai ir šnekėti apie mikracciai. 
jas nenori.

valdžios
So-1 rankas dirbtuves, kasyklas 

'cialdemokratai daro Įtekmę, ir t. t.

Elizabeth, N. J., Liet. 
Darb. Literatūros Draugi
jos prakalbonsna pribuvo 

!policija ir detektyvai ir už
draudė kalbėti ką nors 
(“prieš valdžią ir preziden
tą”. Kalbėjo L. Pruseika ir 
tema buvo išanksto paskir
ta: “Tamas Mooney ir jojo 
byla”. Rinkta aukų bylai.

Prancūzai vėlei sumušfi 
vokiečius ties Aisne ir pa- 

•_ ėmė į nelaisvę 4,000 karei- 
'viu. /v

MAIšTAI VOKIETIJOJ.
Amsterdamas, 5 d. gegu

žės. — Olandijos laikraš
čiai praneša, kad dabar Vo-

Rusijos dūmą susirinks 
extra posėdžius.



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Caras Mikė žadėjo “mušties titulus 
iki paskutiniam mužikui” 
Bet kaip mužikai pradėjo 
mušties, tai mušėsi “iki pa
skutiniam carui”.

(“Kardas”).

reiktų pasielgt taip, kaip 
pasielgė Rusijos žmonės.

Ar ponas Wilsonas jau y- 
ra pasirengęs versti nuo so
sto Jurgį ir tuos 50,000, ką 
pelnus daro iš Anglijos dar- 

Jau aš ir Ohio valstijoj, bininkų kraujo 
blikos Eeros važiuoja. I čia, Amei

žemes, ir jau saugiai išplaukė Euro
pon. Turbūt, juodu manė, 
kad jiem neišpuola važiuot 
į Francijos tranšėjas, nes 
ta mirties vieta skiriama 
paprastiems darbininkams, 
prievarta paimtiems į ka
riumenę

seniai
Puikiai išleido Jersey City: eina šneka apie trustų kai-, 
dainas dainavo, kvietkom a-'zerį J. Pierpontą II Morga- 
pibėrė, tik... lietuvių kaip ir na. Amerikos trustai yra 
nebuvo. Kiti šaukė: “sulyg daug galingesni, negu vo- 
pasimatymo Rušijoj”. Ge-kiečių kaizeris. Ponas Wil- 
rai jaučiamas tarp tarptau- 'sonas gerai, veikiausia, at- 
tinių revoliucijinių soči- simena, kas dėjosi Colorado, 
alistų ir. žinoma, Rusijoj iš- Ten dėjosi blogesnių daly

kų, negu seniaus būdavo

Lenkija privalėtų viėnytiės duojamasi ne darbininkų 
su Lietuva. Iklesos reikalais,bet noru su-

Taigi, pasirodo, kad net tverti stiprią valstybę. Lie- 
lenkų socialistų vis dar sva- tuviuose socialistuose tokių 
jojama apie Liublino unijos tendencijų, turbūt, ir su ži- 
laikus ir, besvajojant, va- buriu* sunku būtų surasti.

Mike II=trasis
Daugeles mano, kad bu

vęs Rusijos caras Mikė ant
rasis buvo geros širdies 
žmogus, nuolankus, mažai 
veikė savo protu ir jeigu ne 
ministerial, tuomet Rusijoj 
būtų buvus visiškai kitokia

Karei kilus, tūli mūsų tuomet gyveno karės gyve- tvarka. Ministerial gi ne 
ęlraugai mano, kad dabar 
atėjo geriausias laikas tylė
ti, arba, kaip pasakė vy-

Ar valia kritikuot prezidentą?
minu. . tik carą laikė savo globoj

Jeigu Lincoln galėjo savo bet ir valdė visą šalį. P;
laiku kritikuoti Polką, tai našiai išsireiškia ir daugel

buvo silpni ir menki ne vien 
dėlto, kad jis visuomet juos 
rinkdavo savo mastu mas- 
tuodamas, bet ir dėlto, kad 
nuo protingesnių, sugabes- 
nių, talantingesnių šalinosi 
jo imperatoriška didenybe/ 
—jis bjaurėjosi tokiais 
žmonėmis. Jis baisiai neap
kentė P. A. Stolipino, nors

kodėl mes negalime laikraščių. Amerikos kapi- ti labai dėkingu.- Juoda
šimčių tarpe prieš užmuši
mą Stolipino jau buvo pas
igydęs gandas, kad Stolipi- 
nas atgyvenęs savo dienas.

Mikė visais savo palinki
mais ir charakteriu buvo a- 
ziatiškas carukas. Jau pa
sirašęs po dokumentu, ku- 
riuomi paliepia atstatydinti 
Samariną dar pasišaukęs 
ji bučiuoja, neva išreikšda
mas savo širdies gerumą.

riausias Amerikos prokuro 
ras Gregory, laikyt liežuvį knot Wilsona ir jo ministe- talistų laikraščiai taipgi 

daugiau kaltina ministerius, 
o ne carą.

Ar ištikrųjų taip ir buvo? 
Kad geriau supažindinus 
lietuvius, koks buvo Mikė, 
męs čia paduodame ištrau
kas iš straipsnio žymaus 
rusų rašėjo I. Znamenskio, 
kuris tilpo rusų laikrašty 

Atminkite tik kalbas, pa-(“Dien”.
___ _ ____  __  v , ! tokių j Keista ir rašyt: buvęs ca-.
Jeigu kapitalistų žmonių, kaip Kitchin (de- pas, buvęs imperatorius. To- Pasišaukęs Polivanovą ant

> istorijoj stoties labai linksmai ’juo
dus kai- sieninių reikalų kom pirm.), retai pasitaiko; galima sa- kiasi iš Suchomlinovo, kad

JOS.
Seniau New Yorko Globe 

buvo žmoniškas laikraštis 
ir į karės klausimus jisai 
žiūrėjo iš humanitariško 
žvilgsnio. Kas kita dabar. 
Dabar to laikraščio redak
toriai, tarytum, nuo lenciū
go paleisti. Jie visi, nuo pir-, Amerikos konstitucijoj y- 

punktas: šios šalies kon- e*na klaidingu^keliu. 
kariška isteriką ir pavertė gregas negali išleisti įstaty- ; rkl-irT’ o i’či mi c iii rl rz i n rr/U v_ y. i y • _ i* _

už dantų. Mes neprisilaiko- rius.
me tos nuomonės. Vergiškai Ir kritika Wilsono politi- 
tylėti, kuomet Amerikos kos jau prasideda. Jokios 
plutokratija melais, varu ir cenzūros tos kritikos ne.su- 
suktybėm stumia šalį į var laikys.
gų bedugnę, būtų neverta 
laisvo žmogaus vardo.

Daug žymių ? Amerikos 
politikų aiškiai nurodo, kad 
Wilsonas ir jo ministerial

vien dirbsime”.
(Iš V. Kapsuko laiško prie rusų carų. Ponas Wil-

“Laisvės” jed.). sonas žino, kad niekur pa-
■šauly trustai nėra taip ga-

. Pradžioj karės Amerikos lingi ir niekur taip žmonės Hžinp-dis- °" v °>. v .v. *- r v* - 11- • - j nonnlun'imi Vnin Amprikni 1 lll00e alsiausių cizingois- mu varžančiu žodžio liuo- s<uQias Kongresežmones meldėsi prašydami neaplupami, Raip Amenko.1. tų laikra§čiu Globe šian- 'gvbet ‘ ............ ” '. ' ’ ................. . ........... ..
dievo sustabdyti kraujo lie-l |alS1> ponas pi o esoi iau fjjen ra vjenas drūčiau- valdžia sumindžios ir ta tek mokratij vadas), Stone (už- kie’apsireiškimai’ 
iirrui Furnnoip Dabar pi IWilsone, kada JUS pradėsite . XT v i i -i /aiuzia sumiuazios n. lu lei apbiieibKimaijimą i,uiopo.)e._ uanai gi, I ka^p,.;,, „qip ,S11J dalnl New Yorko lalk’ sę, tai jau ne mūsų br~’ . ......... ■■ ............i
tie patys žmones, P’jAinerikoi? U ' ‘ ? ? Raštinio trusto retežy. Mes turime Jietik teisę, Dent (karės reik. kom.,pir- kyti: reikia rašyti gyvam pastarasis nežino savo liki-
jimą Europoje. Dabar gi, I 
tie pčitry?s 4iiivnv?>, pi iruaup-j ------. —
darni p rieš dievą, sako:“die- Amerikoj?
vuli, mes seniau prašėm tai
kos, bet dabar mes supran
tame. jog klydom. Būk toks 
geras, sumuškie vokiečius.

mo iki paskutinio, susirgo

tu laikraščiu.

NAUJI PAMINKLAI.
Rusų liaudis išgriovė Ki

jeve paminklą caro bernui 
Stolipinui.

Gavę šią žinią, mes gavo- j 
•me ir antrą: ------

Bet, kartais, ir Globe su- bet ir priedermę kritikuoti min.), Champ Clark (pir- carui “nekrologą”. Mikė 
sidūmoja abejonių dūmom. ’valdžios ir kongreso“ darbus, mininkas atstovų namo),La antrasis buvo “nelaimin-

mo ir mano, kad jis prasiša
lina nuo oficialės tarnystės.

Kartais ir jis. pamato, kad Wilsonas, neigi jo ministė- Follette,dėdė Juozas (Uncle gas” caras. Apie tai žmo- Mikė baisiai neapkentė Vit-
deitis, netaip jau šviesi,kaip r]*ai nėra šventieji, kongre- .Cannon iš Illinoiso), gene- nes labai plačiai kalbėjo... tės, kad tas 17 d. spalių, 

ponybės, rolas Sherwood ir taip to- | Mikė antrasis, dar būda-į 1905 metais baisiai nugązdi-
tės, kad tas 17 d. spalių

jisai dažo ją savo skaityto- sas, susidedąs iš 
jam.

( Ištiesti! Mėnesį tam at-j ■ , , ___ _____ t
Petrograde gal jau rodėsi, kad submari- met drįsdavo kritikuot tą, jka kariauja, yra falšyvas, galvą ir po to atsitikimo,Pe-'kuomet revoliucija buvo iš- 

i renkamos aukos pastatyti nos nekenksmingos ir kaize-įkas ju nuomone, buvo nege-'tūli priešinosi konseripcijai. trograde jau plačiai prade-.kilus.
„„..e..— rio valdžia žus. Mėnesį'tam1 ra. L””________..................................... -------------- j., i ----------  ’ ' ■ ■ ■ '■•••-
G. Černyševskiui, atgal rodėsi, kad Rusų re-pasakot savo skaitytojam labiau augs bėdos, ku- Caru, uus uaug visokiu iie-|Auu v xlvc, sugi lęs nuu varu 

1S~ voliucija nušluos ir kaizerį. |apie garsųjį Amerikos^ pre- iaas šios šalies kapitalistai laimių. Žmonėm tą sakyda-( išdavęs jam raportą, susi- 
- ; . Mėnesį tam atgal rodėsi, ridentą Abraomą Lincolną, |b’ jų valdžia užtraukė ant 1 ‘ - - - - - - -............................ - -

I Carų ir jų bernų pamink- kad anglų kariumenės ofen- kuris visuomet stovėjo už dėdės Šamo šalies. 1
.lūs reikia nūtrint nuo ,že-^ 'šyva ties Arras atneš di-liuosybę žodžio.

• Jų vieton turi džiausiu pasekmių.
stotis paminklai tiem, kurie o dabar? Submarines

NEIŠGELBĖS IR ROOSE-1 
VELTAS.

Kapitalistų 
baisiai sirūpinę „
kokius vyrus jiem siųst į draugui <
Rusiją, kad užmezgus su k.111’! Mikalojus I buvo iš 
naująja Rusijos valdžia siuntęs į Sibirą, 
draugiškumo santikius. '

Išpradžių visi šaukė už j
Elihu Root’ą, didelį atžaga- veido., c .. .
reivį ir revoliucijonierių .stotis paminklai tiem, kurie 
priešą. • Dabar jau ___
Rooto kandidatūra veik pa- . ........... . _
laidota. Negalima juk siųst

- į raudoną šalį tokį juodą po
rn a.

laikraščiai
klausimu ipnminklą garsiam liaudies

nėra šventas.
Amerikos žmonės visuo-

įliau. Tūli jų nurodė, kad mas sosto įpėdiniu, gavo .no jį trypdamas kojomis 
principas, del kurio Ameri-;Smūgį japonišku kardu į net carienės akyvaizdoj,

• Vienas artimiausių 
rio valdžia žus. Mėnesį tam'ra. Ir šičia mes norime pa- ^’as kriticizmas turės augti, j0 kalbėti, kad pastojus jamjVittės valdininkų pasakoja, 

•u, bus daug visokių ne-1kad Vittė, sugrįžęs nuo caro

Mėnesį tam atgal rodėsi

Tai buvo 1848 metais.
Lincoln tuomet dar nebuvcElihu kovojo už žmonijos liuosy-pasirodg veik neapveikiamu

1 _ _ IlO I Ir -i I'X Iri i-i I Ull fili v C-Linksma būtų išgirsti,kad'fiuIijVXSko tarnaut tek’Sai ^’V° .t^..metais qkong' 
■ant Vilniaus bruko stovinti.kininku militarizmui ir ira- ^Vt^HMlstiį^'prezid^ntm 
paminklai korikiu Muravje- perializmui, o talkininkų o- tuomet tūlas J. Polk.

į Kaip sykis, tuo laiku ėjo ka- 
’rė tarpe Amerikos ir Mexi-

Evening World, vvilsoniš- tvuj Katrei II Paleistuvei fensyva vakarų fronte buvo 
kis organas, siūlo Tadą Ro-į^aiP"Pat būtų išgriauti iš kaip ir be pasekmių, 
oseveltą. Jisai ir demokra-P.amat,V;. Je’?u Plae kaize- Pūtė, pūtė muilo burbulą k Ta kare buvo neteisfn- 
tas ir liaudies prietelis; ji-!110 Vilhelmo to _ negalima ir Globė ir kiti tos rūšies C ° ° neteisin
sai pataikys į skonį netik P^člai'yti, ta.i^ reikės^mdnry-,Imkraščiai, kurstė žmonėse 
rusų demokratijai, bet ir so- 9 v^^jau’ _ .

‘ cialdemokratijai. žmonės turės liuosybę. Gė- apje submarinas, ir
Ką, jūs norite siųst į lais- ^a’ ^a^ miesto išvaizdą ter- fensyva vakaru fronte 

vą Rusiją Amerikos milita- .šia tokiP bjaurybių paveiks- falsifikavo žinias apie rusų 
rizmo krikšto tėvą? Tąbe-P?k 
principi žmogų, kuris tar- į tiktų vieta kur nors paleis- 
pais dedasi didžiausiu radi
kalu, tarpais gi,—o dabar 
perdėm—šūkauja, kaip pir- 
malaipsnis džingoistas.

Tikėkit mum, kad laisvoj 
Rusijoj nėra vietos Ameri
kos imperialistų mekle-' 
riams!

pamatų. Jeigu prie kaize-

nai, rėmėsi kokiais tai bur- ėmė už galvos ir ilgą laiką 
tais, kokiais tai viršgamtiš- (bėgiojo po kambarius, tar
nais pranašavimais. Mato-,turn proto netekęs ir šaukė: 
imai tos visos mistiškos kal-|UO, su juomi turėti reikalą, 

- 'bos, spėjimai buvo surišti su juomi turėti reikalą”!... 
■'" su Mikės likimu, nes užėmusi Artimesnės prie caro ypa- 

' sostą, jis visą laiką buvo ap- tos sakydavo, kad jis geras.
’ ’ ’ ’ v ’ Gal ir buvo geras, bet tik 

chiromantais ir | dėl savo namiškių ir tarnų.
t_____ ____ Vienok jo akyse nėra nei

“ Kada Mikė užėmė sostą, gerumo, nei malonumo. Jis 
;žmonės tą žinią pasitiko la- save skaitė valdytoju visos 

,, .. v. . bai linksmai. Mat, žmonės šalies, niekam nenorėjo nu-
Meldazio svetainėje jvy- jSUQmet geriau tiki įpėdi- sileisti, jokiu patarimų ne- 

niams ir jie tvirtai persitik- norėjo klausyti, buvo atkak- 
rinę, kad tarpe tėvo ir sū- liausiąs žmogus, didžiausis 
naus būna nesutikimai, kad užsispyrėlis ir tas jo užsi- 
sūnus visuomet būna pažan-spy rimas tankiai prieidavo 
gesnis už tėvą. Žmonėms tprie beprotiškos fantazijos, 
labai patiko, kad Mikė, ta- Jis niekuo neužsitikėjo irvi- 
pęs caru, pėkščias Petro-jsa sistema valdymo šalies 
grade perėjo gatve kelias į buvo sutvarkyta ant neužsi- 
dešimtis žingsnių. Kaip .tikėjimo sistemos. Todėl jis 
žinoma, Aleksandras trečias ir laikė pas save galybę 
niekur viešai nepasirodyda-i“viršgamtiškų” žmonių. Sa
vo, niekas jo nematydavo, |vo laikais jis užlaikė Ne- 

kliujovą, kurį slapta'siunti
nėjo kontroliuoti visą šalį ir

CHICAGOS LIETUVIŲ J 
SOCIALISTŲ SUSI

RINKIMAS. suptas visokiais pranašais, 
mistikais, ;Surinkta 242 dol. Sąjungos '^L^is 

namo fondan; North Si- .astloIoSais’ 
dej — 112 dol.
Chicago, baland. 30.—Va- 

•kar7' 
ko Chicagos lietuvių socia
listų masinis susirinkimas. I 
Kadangi jau iš pat pradžios 
skelbta netaip,kaip reikėtų, 

j susirinki
mą kažin kodėl draugai ne- 

' perskaitlingiausiai atsilan- 
Vis dėlto aukų Sąjun

gos namo «fondui surinkta 
palyginamai nemenka su
ma—du šimtai keturias de
šimts du doleriai. Iš stam
besnių aukautojų reikia pa
žymėti L. S. S. 22-rąją kuo
pą. Ten pat atlaikytame ne
paprastame susirinkime ji 
paskyrė dar vieną šimtą do
leriu. Vadinasi, namo f on- I V f

iclui ji iki šiol yra paaukavu- 
“Aš daugiau negu įta- j si du šimtu dolerių. Kitą 

riu, jog jis (prezidentas) stambesnę auką inteikė d. 
giliai jaučiasi einąs blogu Jamontas — 20 dolerių, 
keliu, kad jis jaučia, jog] Vakare d. Stilsonas kalbė- 
kraujas šioj karėj pralie- jo L. S. S. 81 kp. surengime. t t • V • • W • A « 1 a *« . _a W -• <• a-a-a • •

gai pradėta ir daug kas A- 
merikoj dėl jos piktinosi. 
Tų laikų patriotai, lygiai 
kaip ir dabar, šaukė, kad 
reikia klausyt valdžios giil- ^f‘/vakaiykštį

ti vėliau, kada Lietuvos karingumo ūpą, melavo irj 
žmonės turės liuosybę. Gė- apįe submarinas, ir apie o i 

; ir-
,dyt savo galvą ir nekriti-' 
kuot Polko. • 1

Bet visai kitaip pasielgė 
A. Lincoln. Jisai aštriai už
sipuolė ant Polko savo gar
sioj prakalboj, pasakytoj 11 
d. sausio 1848 metais. Nuo 
tuometinio prezidento Pol
ko reikalauta pasiaiškini
mų, kaip buvo pradėta karė 
ir vedama. Polk atsisakė 
duoti paaiškinimų ir štai, 
tada Lincoln kad davė, tai 
davė jam vėjo.

Tokiem paminklam revoliuciją.
Kuomet nors tie kapita- 

tuvystės name, bet ne ties listiški kalviai melagiai ir I. 
\ ilniaus Pilekalniu. kurstytojai vistik turės pa-

i jausti į kokią vargo bedug- ' •4’ . • A » Jlę jie stumia Ameriką..TAUTININKŲ ADRESU.
Broųklyno ir So. Bostono 

^andoriečiai savo triukš
mingose prakalbose pasisa
kė stovėsią “ties prezidentu 
Wilsonu” ir remsią Ameri--Polska Partija Socjalistytz-

.ENKŲ SOCIALISTAI IR 
LIETUVA. .

Pabaigoje pereitų metų

VILHELMAS, ’ k°s politiką karės metu. Jie na
KARALIUS JURGIS V 

IR J. PIERPONT
‘ II MORGAN.
Amerika sakosi prisidėju

si prie karės tuo tikslu,kad 
paliuosuot žmoniją ir pačią 
Vokietijos liaudį nuo kaize- norai, bet mes žinom 
rio Wilhelnw II. " ‘L ' ’ \ .
biednas kaizeris kasdien sako, ir pekla išgrįsta. Mes 
maliavojamas, kaipo koks laukiam dabar atsakančių šauksmu: '“Niech žyje zjed- 
baisūnas, žmogėdra — kro-'darbų. Mes klausiame to- noezonne Polska i Litwa”. 
kodilius.

Gerai, tegul ponas Wilso- narių užsirašė į armiją ir Krakovo

išreiškė savo ištikimybę,dėl šavoje atsišaukimą apie 
kurios juk nieks neišreiškė,savo darbavimos tikslus.Ėa- 
jokių abejojimų ir pasižadė- baigoje to atsišaukimo šau- 
jo pildyt viską, kas bus rei- kiama: Lenkija turi sisivie- 
kalinga šalies “apgynimui”. ,nyt su Lietuva. Tą darbą 

Tai buvo žodžiai ir geri(pradėjo legionai, kurių o- 
i, kad (balsiu buvo “už jūsų ir mū- 

Ta>ai gerais norais, kaip patarlė su liuosybę”.
Atsišaukimas baigiasi

kro- darbų.
dėl: ar jau daug sandoros Tasai .atsišaukimas tilpo 

socialdemokratų
“Naprzod”.

Lie- Varšuvos socialistų dien-
*vw f. __ ;__ -- ______ ____  *aštis sistematiškai agituo-

Pasauliui ir vokiečiams cijų štabai jau kariumenėj? ja už susivienijimą Lenki

nas paima nagan kaizerį ir tlaivyną liuosnoriais karei- 
nusiunčia jį į kokia nepa-^iais? Ar “Vienybės”, “T 
sviete arba uždaro į belan- ,tuvos” ir “Ateities” redak- 
gę. ___ _____  ______
bus lengviau, kad* kaizeris Ar jie pasirengę jau plaukt 
nueis dimisijon (į Franci ją ir stot į tranšė-

Bet, ponas Wilsone, jei- jas?
gu jau šluot kaizerį, tai ko- Mes manom, kad jų pat-gu jau šluot kaizerį, tai ko- Mes manom, kad jų pat- 
dėl palikt Anglijos Jurgį, riotiška deklaracija verčia 
kurio gįslose labai daug vo- juos prie to nuoseklaus dar- 
kiško kraujo plaka? Jeigu bo, kitaip mes prieisime| 
Vokietijos Hohenzollern ne- prie liūdno išvedimo 
tikęs ir jo dvarponiai —Į ; —-
junkeriai yra atžagareiviai neparemia 
iki smagenų kaulo, tai kuo'darbais.

jos su Lietuva.
Legionų (lenkų kariume- 

iė) brygadieras Haller bu- 
70 nuvykęs Vilniun. Kaip 
;en jam pasisekė—nežinia, j

Kuomet 5 d. lapkričio, pe
reitų metų, Vilniuj gauta

toęlel žmonėms išrodė nepa
prastu daiktu,'kad naujasis .. ____  ___c
caras netik viešai ant gįat- apie tai niekas nežinojo. Tn 
vių pasirodo, bet dar ir pėk- 
sčias vaikščioja. Kada Tve- 
riaus gubernijos ziemstva kas) ir, veikiausia, Demčin 
pasveikino Mikę, kaipo nau- skas būtų gavęs šiltą viete 
ją imperatorių, tuomet jis 
atsakė ziemstvai “nesąmo
ningomis svajonėmis”ir vis
gi liaudis nesuprato tų. jo 

. .. . ..i. ai . ii i i m • • “nesąmonių” ir nepermatėtas taip lygiai kaip Abe-jTen surinkta 112 dol. Taigi jo. .qtberaliskumo”,
| Vienok jau tuomet iš lū
pų į lūpas pradėjo lekioti 
fantaziškas išsireiškimas kos sistema panaši buvo į 
did. kunigaikštės Marijos sultono sistemą, kur vizirą

’ Pavlovuos apie; Mikę II-jį prižiūri sultonienė, sultonie- 
”(“Pas šitą mažą žmogelį nę žemesnis viršininkas, že- 

kiekvienoj cariškų drabužių mesnį dar žemesnis ir galų 
siūlėj sėdi įlindęs sauval- gale visus juos gali nužudy- 
dis”. Ir ištikrųjų Mikė bu- ti sultono ypatiškas sargas.

lio kraujas, šaukiasi dan- viso vakar Chicagoje d. Stil- 
gun prieš jį, kad jisai nu-'sonas surinko virš pusket- 
siuntė generolą Taylor į įvirto šimto dolerių, i— Kiek 
ramiai gyvenančių mexi- šį syk d. Stilsonas išsivežė iš 
kiečių kaimelius, tuo tiks- (Chicagos aukų, dar nežinia, 
lu, kad iššaukus karę, tu- žinia tik, l^ad tai bus ne pa- 
rėdamas tam tikrus išro- 
kavimus”. (Congressional 
Globe, sausio 11, 1848 m., 
pusi. 94).

skutinė auka.
(“Naujienos”). '

kiu buvo ir Demčinskas, žy
mus “oro pranašas” (spėji

lę caro palociuose, bet jis 
vieton tos vietelės, išprašė 
paramą savo leidžiamam 
žurnalui “Klimatas”. To
kiais pranašais buyo pas ca
rą - Pilypas, kunigaikštis 
Putiatinas ir, ant galo, Ras
putinas. Visa Mikės tvar-

“Ateities” redaktorius A. .vo persigėręs sauvaldystes I Mikė nieko kito nežinojo, 
... kaip tik duoti įsakymus,rei-Toliaus, toje pat savo kai-.Rimka išvažiavo Europon, dvasia iki kaulų smegenų.

boję Lincoln nurodė, kad pHeš išvažiuojant, jisai lan-l Didžiausią klaidą darė ne-kalanti, kad juos pildytų, 
prezidentas Polk ir jo bičių-j^si ir “Laisvės” redakcijoj tik žmonės, bet ir taip vadi- prieš nieką nenusileisti ir 

ir išrodė labai susirūpinu- namą inteligentija, kad Mi-viską laikyti savo geležine- 
siu. kę skaitė be valios, be jiegų se rankose. Pastaruoju lai-

Šiuomi'laiku “Ateitį” pa- ir silpnu žmogumi. Su- ku jo atkaklumas ir užsi-

liai tyčia pūtė į veidmainin
go patriotizmo dūdą, steng- 

•damies pasigaut į savo tink-
, kad žinia, kad kaizeriai Wilhel- visuomenes nuomonę ir įvesta redaguoti p. J. Stri- prantama, jis nedidelis žmo- vertimas prieidavo prie 
dus jie’mas ir Kąrolius paskelbė taiP toliaus- maičiui, artymam A. Rim- gelis, labai siaurų pažvalgų protystės. ..Kada jis Jšii, artymam A. Rim- gelis, labai siaurų pažvalgų protystės. Kada jis ištrė 

Vadinasi, Lincoln, būda- kos idėjos draugui. “Atei- ir mažai apsišvietęs. Vie-'mė Dimitrijų Pavlovičių, y> 
[Vilniuj tuoj susirinko taip mas kongresmanu, nepai-'tis” ir toliaus bus vedama <nok jis turi despotišką cha- Į si kunigaikščiai ir kunigaik- \ 

izv Voiko woK twmo- Mi nnnini dvasini Teko rakterį, baisiai pavydus, štienės maldavo carą, kad . ■ . * r i» j _ i___ _• bet

. "jisai rėžė teisybę sta-ičiamas p. Chmieliauskas,se- mas elementarinis ir dvivei-; caras į tuos maldavimus ne-
* '* * ” ’ " 1 v|g. minįsįerįaĮ atkreipė jokios atydos. Jis

*savo žodžius ir prižadus jie mas ir
atsakančiais. Lenki jos nepriklausomybę,

geresnis Anglijos Jurgis iri MeTdrįstam taip-pat pa-Įvadinamas "lenkų organiza‘-’sė, kad jo’ kalba gali nepa-,toj pačioj dvasioj Tekorakterį, pavyuus, u.a.uav„

tie 50,000 dvarponių, kurie tėmyt, kad du ištikimybės cijos komitetas, kurian įei- tikt prezidentui ar kam ki-girdėti, kad “Ateitin’ kvie- gudrus, nors tas jo gudru-.dovanotų Pavlovičiui 
valdo Aneliios šąli Nuo'tu'deklaraciiu autoriai ir re- na ir socialistai, ir nutarė tam. Jisai rėžė teisybę sta-(čiamas p. Chmiehauskas,se- mas elementarinis ir dvivei-tcaras į tuos maldavimibūtinai rdktų atimt'mėjai pp? šliupas ir Rimka.išleisti atsišaukimą, jog. čiai į akis, nors Amerika'niau dirbęs “Lietuvoje”. |dis. Jo visi ministerial ^atkreipė jokios atydoi

-i-T rTr-'niTT'iTni irmi'iiiii^ii^iiWiliihimi^ .....- --------------------------------*.... -......



visai nesuprato, kad taip Tik gaila, kad mažai atsi 
darydamas save gramzdina randa tokių sąžiningų ku Iš Politinės 

Ekonomijos 
Mokslų

■M
H

Jurų liuosybeKad pasiliuosuoti nuo visų kapitalizmo 
tvarkos piktadarybių, pelno darymo siste
mos ir konkurencijos, reikia panaikint pri
vatinę nuosavybę, suvisuomenint pramonės 
įrankius ir industriją. Reikia panaikint 
atskiri privatiniai žemės ūkiai, o pakeist 
j|ios viena milžiniška teritorija, kurioj visi 
dirbtų bendrai visuomenės naudai. Reika
linga panaikint pelno darymo sistema per
kant ir parduodant prekes.

į bedugnę. Teisybę sakant, nigų, kaip kad vyskupas 
pastaruoju laiku vargiai jis Varnava, kuris atvira šir- 

buvo normališko proto. džia prisipažino prie teisy
bės ir tuomi parodė, kaip 
dvasiški jai rūpi politika.Ki- 
ti gi visi kunigai taip pat 

i elgiasi, kaip ir Varnava, bet 
jie mulkina žmones, veid
mainiauja ir nuduoda, neva 
tikrai jiems apeina politika 
ir žmonių gerovė. 

Paimkime kad ir 
lietuvius kunigus, gyvenan-| 
čius Amerikoj. 7* 
pakol dar Suv. Valstijos ne-' yra samdinikystė — alginė vergija — ir| 
buvo paskelbusios karės, o |konkurencija. T' ™ 
tik prie to rengėsi, kunigai las mums išaiškina, kad prieš kapitalizmo turtus ir paskirstyt juos po lygią dalį tar^. 
(“Darbininkas”) agitavo gadynę viešpatavo smulkiųjų pramoninių- pe visų, tai vos-ne-led žmonės galėtų galą 
prieš karę, nurodinėjo, kad kų laikai, kuriuose kiekvienas turėjo ga- su galu suvesti. Čia jie padaro išvadą,būk 
karės neša blėdį ir t. t. Bet'minimo įrankius. Paskui visokiomis suk-'skurdas ir vargas — patsai per save, — 
štai kaip tik karė tapo ap- tybėmis ir neteisybėmis iš pramonininkų į kad jis — yra neišvengiamas. Prie dabar- 
skelbta, tas pats “Darbiniu-Įtapo išplėšti jų gaminimo įrankiai: iš vie- tinės tvarkos, sako jie, dar geriau: bent 
kas”, kunigų redaguojamas, nos pusės susitvėrė kapitalistų kliasa, iš nors kai kurie yra aprūpinti kitų darbu ir 
padarė tą patį, ką ir rusų kitos—darbininkų. Kiek anksčiau, męs jau gali stūmėti pirmyn‘mokslą, dailę, išrasti 
vyskupas Varnava—apsisu- matėme visas baisiąsias taip susitvėrusios naujus dalykus,kurie didina darbo našumą, 
ko ir pradėjo agituoti už tvarkos pasekmes. Todėl, pirmiausiu ir (Priverskit, sako jie, vienodai dirbti visus,j 
karę. Kodėl? Todėl, kad svarbiausiu socializmo tvarkos pamatu, tu- —mokslas ir darbo našumas sustos, gyven- 
valdžios pusėj gale. Pir-'ri būt panaikinimas samdininkystės, — ai-'tojų skaitlius, kaip įp- paprastai, augs, ir 
miau priešinosi prieš karę,-ginęs vergijos, — panaikinimas ciaroo uz veimai užstos visuotinas sxuruas, prasmes i 
nes manė, kad ji gali būt ir'algą. Darbo spėka, o su jąja ir darbiniu- žiaurių-žiauriausi kova už duonos plutą.' 
neanskelbta.o dabar jau ap- ko ypatybės neturi būt pardavinėjamos,1 Prie dabartinės nelygybės, girdi, daugel 
skelbta ir visą savo politiką kaip prekės. Bet, kad darbininkas galėtų kančių, bet taip jau pasaulis sutvertas; gi 
prisieina apsukti į kitą pu- (išvengt savo spėkos pardavinėjimo, jis turi įvedimas visuotinos lygybės išnaikintų pa
šę ir pradėti varvti iš kito pats valdyti pramonės įrankiais. Šitaip' šaulį.

žmonija turėtų sugrįžti prie to, iš ko ji į Tai netikriausi paskalai, kokius tik ka- 
prasidėjo: kaip senovės gadynėje prameni- pitalistų bernai ir gali prasimanyti!
ninkas ir pramonės įrankiai sudarydavo | 
vieną vienutę, taip ir naujojoj socializmo pos šalyse ir tūluose kituose pasaulio kraš- 
tvarkoj pramonininkas nebus atskirtas tuose per metus visokių produktų ir prekių 
nuo pramonės įrankių. pagaminama už $89,630,00.

PRISIPAŽINO PRIE 
TEISYBĖS

P. Kurmis
(Medega iš Bach’o, Bogdanovo ir Ferri)

Britanijos ir Franci jos bado spiriama, greičiau su< 
komisijos, kurios šiuomi lai- tiks taikinties ir karė bere 
ku vieši Suvienytose Valsti-'gint užsibaigs! 
jose, visuomet prisimygu-1 Ii 
sios pabriežia, jog talkinin- Britanijos pienas led-led
kai kovoja už jūros vieške- išsinildė. Tiktai varea

rnės žinom, kad tasai

galo.

zoctziu, reikia jvest socializmo tvarką.
Bet ar galima bus įvest socializmo tvar- 

. vargai, kįlantie iš kapitalizmo tvarkos, ne- ką? Ar galės visuomenė, paėmusi ant sa- 
mūsų begalėtų kartoties. 1 vęs rūpinimosi bendru‘darbu visuomenės

į Kapitalizmo pamatu ir sykiu visomis labui, aprūpinti kiekvieną žmogų rėikalin- 
Pirmiaus, tomis darbo žmonių kliasos nepalaimomis gaiš pragyvenimui reikmenimis?

| Buržuaziniai mokslininkai prisimigda- 
Politinės Ekonomijos moks-! mi tvirtina, kad jei surinkt viso pasaulio

(Tąsa).

švenčioniškis.

• Niekas taip nęveidmai- 
niauja, niekas taip nemeluo
ja ir niekas taip žmonių ne- 
rnulkina, kaip kad dvasiški
ja. Nėra pasauly tokios 
vietelės, kur neįkištų savo 
nosies dvasiškija. Rodosi 
dvasiškija turėtų rūpintis 
tik dvasiškais reikalais ir į 
politiką neprivalėtų kištis, 
bet ji kišasi daugiau į poli
tikos reikalus, negu į dva
siškus. Dvasiškijai daugiau 
apeina “svietiškos marnas-

< tįs”, svietiški “skarbai”, ku
riuos kandys sugadina, rū
dys suėda ir vagys iškasa, 
negu dangiškos gėrybės,ku
rių nei kandys sugadina,nei 
rūdys suėda, nei vagys iška
sa. Nenuostabu būtu, kad

• dvasiškija kišasi į politiką, 
jeigu ji turėtų savo pažiū
ras, turėtų savo tikslą, turė
tų kokią nors pasibriežus 
programą ir pagal tą pro
gramą veiktų. Bet dabar to ________
Tėra. Dvasiškija blaško vė- 
jas i visas puses ir ji vėjui
tarnauja. I LAISVO JII

Kad taip, o ne kitaip yra, | p i A
to niekas negali užginčyti. I SAKYKLA I 
Kada 1905 metais Rusijoj 
buvo užėjus revoliucijos au
dra, dvasiškija sykiu ėjo su 
revoliucijonieriais. Bet,kaip 
greit ta audra tapo nuslo
pinta, kaip greit reakcija 
paėmė viršų, taip greit dva
siškija sykiu su reakcijine 
valdžia pradėjo darbuotis 
ir net išdavinėti revoliucijo- 
nierius. ........ . ........ ... _

Dabar vėl tas pats. Rusi-. Hall, 1 d. balandžio, tūlam smuikiosięjs pramonės, tai ji turėtu stam- ta nenaudingais darbais,arba ir visai ker 
jbiausių nuostolių. Visųpirma sumažėtų Įsmingais Taikos metu iš kiekvieno* 100 
'darbo našumai; antra, visus tuos pramo-’sveikų, stiprių darbininkų 3—4 žmonės, o 

r______ 7 _______ ______ _____  ‘ atitraukta
revoliucijonierių davė net tris klausimus d. visus tuos fabrikus, mašinas, prisieitų nuo naudingo darbo į kariumenę; tai vis 

eilėse, vėl pritaria revoliu- Bagočiui. Kuomet Bagočius išmest, todėl kad jų negalima būtų nei pa- geriausios darbo jiegos, ir vietoj, kad jie 
’’ 1 . sveikina ir perskaitė rezoliuciją, tai p. dalint tarpe smulkiųjų pramonininkų zl X Y rm /vi n i oi* v-\ o ««««««-t zv T] X L1 za , iLaz, ' ....... . . . .

mimiiiiimmmrn
Dėl tų triukšmingų 

prakalbų.

lių liuosybės principą, kurį negalais Vokietija išsimanė 
sumindžiojo vokiečiai. palaikyti gyvastį savo^kūne. 

| Jūros vieškelių liuosumas! Taigi, kaip matote, Brita- 
yra begalo svarbus daiktas nija pirmutinė sulaužė jū- 

: žmonijos gyv^ime. Jeigu ros vieškelių liuosybės prin- 
taikos ar karės laiku kuri cipą. Dabar atėjo Vokieti- 
bent tauta užkerta kelią jos eilė, kuri tą principą 
liuesam susinešimui jūrų lattžo. Negalėdama apveik- 
keliais, ji tokiu elgimosi ti Didžiojo Albiono ant jū- 
krigdo normali atskirų šalių rų paviršiaus, Vokietija su
gyvenimą. Šiais visasvieti- manė įkąst sopamojon vie- 
nės prekybos laikais nėra ton iŠ pasalų. Jos submari- 
šalies, kuri galėtų gyventi nos pasinėrė povandenin ir 
savitai, neturėdama gyvų dirba savo darbą. Dabar 
susinešimų su kitom šalim, tai jau Vokietija pastojo ke- 

. Nei viena šalis negali apsi- lią neutralių šalių laivams, 
eiti be importo iš kitų šabų, plaukiantiems į Franciją ir 

1 Šios karės laikiFtasai prin- Angliją. Ir, kaip žinoma, 
_  cipas mindžiojamas be jokio tiems jūros narukams seka- 

darbo už'veikia?‘užstos vi^oti^rsk^-da^ prasidčs atsižvelgimo. si neblogiausia. Amerika
1 Pradžioj karės, kaip ži- pusiau atkirsta Atlan- 
noma, Vokietija skundė tiškų valstybių, Ispanija, 
Britanija, kad ši sulaužiusi Norvegija—taip-pat. 
tarptautines teises, uždary-| Vokietija dabar daro tą 
dama jūrų kelius į Vokieti- patį, ką Britanija pradėjo 
jos uostus.
Britanijos paskelbtoji vo-l 
kiečių šalies blokada yra ir kad apgynus tą principą jū- 
buvo nelegališka. Britani- rų liuosybės. Žinoma, tai 
ja, apskelbusi Vokietijos geras, net būtinas princi- 
blokadą, pridėliojo minų pas, kaip jau mes sakėm,bet 
šiaurių jūroje ir pasakė vi- Amerika padarė tą neatitai- 
sam neutraliam pasauliui, somą klaidą, jog pamatė tik 
kad šiukštu nedrįstų-turėti Vokietijos piratus, o į Bri- 
ryšius su Vokietija. Jūros tani jos blogdarius per pirš- 
liuosybės principas nuėjo su tus pažiūrėjo. Tai faktas, 
vėjais. kuri pripažįsta net daugelis

ir| Kad Britanijos paskelbto- Amerikos buržuazinių laik- 
:ji blokada buvo aiškus nele- raščių.
gališkumas,tą suprato ir A- Ir Vokietija ir Britanija 
merika, kurios bizniai daug begalo daug kenčia nuo to, 

. A- kad jūrų keliai nėra liuosi. 
prieš Vokietija nedavalgo, Brita- 

Britaniią. Gi Britanija aiš- nija taip-pat. Kuomet nors 
kinosi, kad tai esąs žmoniš- juodvi abidvi turės *atmegz- 
kumas, nes tuo būdu karė ti mazgą, kurį užmezgė ir 
greičiau pasibaigsianti: Vo- pripažinti visišką laisvę su- 
kietija negaus maisto, tai, sinešimų jūromis.

Ir ištikrųjų, pradžioj karės.
Amerika prisidėjo karėn

Apskaitliuota, kad apšviestose Euro-

Kiekvienam
Vienok tarpe smulkiųjų pramoninikų (žmogui iš tos sumos prisieina po $208 me- 

ir socializmo tvarkos yra labai didelis skir- tams, reiškia,'šeimynai, susidedančiai iš 5 
tumas. Visuomeniniame darbo padalini-(žmonių — $1,040.00. Ar tai maža suma! 
me kiekvienas pramonininkas gamina sa- 'Mes skaitėme visas tas šalis sykiu, bet pa- 
vo išdirbijoj vieną tiktai produktą, gi at-'imsime tik labiau apšviestasias šalis.. Ang- 
skiri promonininkai (kalviai, kurpiai etc.) Jijoj prisieitų kiekvienai šeimyniai po 
neina į sutartį pramonės palengvinimui. ($1,685, o Amerikoj po $1,950. Tai jau ir Į

Aš noriu atsakyti Vieny- bfK]u smulkieji pramonininkai nustoja visai graži suma.
bei Lietuvninkų” už tuos 
užmetimus, kuriuos ji daro 
socialistams. Ji rašo, būk 
socialistai nedavė balso sa
vo prakalbose New Plaza

joj iškilo revoliucijinė aud- ponui Purvini, Columbia li
ra ir nušlavė senąją vai- niversiteto studentui, 
džią. Mūsų dvasiškija vėl 
figūruoja

Bet argi socializmas yra tame, kad su- 
O męs* juk rinkti ir lygiai tarp žmonių padalinti vi- 

matėme jau, kaip gausiai pramoninio dar-;sus šiandieninius pelnus? Visai ne.

ivisų patogumų bendradarbiavime ir pra
moninio darbo padalinime. <

Da- kuo nuo to nukentėjo, 
bo padalinimas didina darbo našumą. Jei- jbar^toli gražu, ne visi dirba, daugybė žmo-1 merika protestavo ]

Tai neteisybė; p. Purvis ngs įrankius, kapitalizmo tvarkos išauklė- karės metu netgi 10 žmonių,

ei j ai, vėl ją i 
džiaugiasi. Na, ar čia ne- 
veidmainiavimas ?

Vienok atsiranda ir dorų, 
sąžiningi] dvasiškių, kurie 
prisipažįsta prie teisybės, ma apie “amerikonus lietu- 
Rusų laikraštis “Russkaja viškos giminės”, o tas tai 
Volia” patalpino labai įdo- dar nereiškia, kad piliečiai, 
mų atsakymą vyskupo Var- Antrą klausimą davė, ar y- 

ra 1,000 žmonių svetainėje, 
kaip kad rezoliucijoj pami
nėta. Bagočius atsakė, kad 
pilna svetainė žmonių ir 
jam išrodo, kad bus apie 
1.000. Trečia klausima da
vė, ar nebus bėdos lietuviam 
dėl šio^ rezoliucijos. Bago
čius atsakė, kad kam bus ar 
nebus bėdos, bet jam tai bū
tų; pirmiausia.

Ir ar tai gražu, kad “Vien. 
Liet.” sako, kad Purvini ne
duota teisės duoti užklausi
mų. O gal p. Purvis norėjo 
kalbėtojo vietą užimt?

V. Liet, kaltina socialis-. bą gį kapitalizmo gadynėj mašinos*pasiro
do esančios pikčiausiais darbininkų neprie
teliais! Socializmo gadynėj pramonė pasi
liks tokia jau pat, kaip ir kapitalizmo ga
dynėj, t. y. darbininkų darbas ir tuomet 
bus bendras, visuotinas, kadangi tik visuo
tiniam darbe tegalima naudot mašinas ir, 
aplamai, įvairius patobulinimus, daran
čius žmogaus darbą gausiai našum. Bet 
kadangi pramonės įrankiai (mašinos ir ki
ti instrumentai) prigulės visai visuomenei, 

\t. y. patiems darbininkams, tai ir prideda
moji vertybė, kurią jie pagamins, taipjau 
prigulės darbininkams. Tame tai ir visas 
socialistinės tvarkos patogumas. Nebus 
kapitalistų, ir pramonės tikslu bus ne pel- 

Washingtone žemesniąją- nas, bet žmogaus reikalų aprūpinimas Tai- 1 j j • 1 • Tl/TT • • 1 • 1 ■• • • *1 • •

[, nei savo darbu užlaikytų gyventojus, prisieina 
! vartoti kiekvienam pramonininkui atski- .juos užlaikyti. Šiandien žemdirbyste ir 
rai. Štai kodėl naujoji tvarka negali būt amatais užsiima viso tik trįs ketvirtdaliai 
atskirų smulkiųjų pramoninkų sistema,ku-’gyventojų; likusios dalies žymus skaitlius

novo, kaip jis žiūri j kai
riuosius ir į dešiniuosius.

“Mano mielas, tu klausi, 
kaip aš dabar žiūriu į kai
riuosius ir į dešiniuosius? 
Štai, aš įeinu į šventą baž
nyčią—dievo namą. Po de
šinės mano rankos dešinieji, 
o po kairės—kairieji. Aš gi 
pats nei prie kairiųjų, nei 
prie dešiniųjų neprisidedu, 
bet viduriu jų per bažnyčią 
drožiu tiesiai prie altoriaus. 
Kada priėjau prie altoriaus 
ir atsisukau žmones laimin
ti, žiūriu, kad jau didelė 
permaina pasidarė: kurie

^pirmiau buvo kairieji, tie 
aabar jau dešinieji, o kurie 
buvo dešinieji—tie pavirto 
į kairiuosius. Taip tai,ma
no mielas, dalykai greit per
sikeitė”... Vadinasi, kada 
viename gale bažnyčios bu
vojai vienoj pusėj buvo kai
rieji, o kitoj dešinieji, o
kaip atėjo į kitą galą baž- zohuciją, o tik pusę, 
nyčios, apsisuko, jau viskas taip, ko reikalauja
persikeitė, dešinieji virto 1S ^tų. _ , .
kairiaisiais, o kairieji — de-! | r. Buksnis.

niaisiais. Na, ir išrištas Brooklyn, N. Y. 
jlitikos klausimas be jokių 

ginčų, be jokių galvos suki-

Purvis davė klausimą, ar vi
si piliečiai, kiek čionai sve
tainėje yra? Bagočius at-’~...... ....................................................................
sakė, kad< rezoliucijoj kalba- yioje kiekvienas pramoninkas atskirai sau užimtas prekyba, gaudymu pelno ir tam 

valdo pramonės įrankius. Naujoji tvarka panašiais neteisėtais darbais, kurie nepri
turi būt visuomeninė (socialistinė) tvarka, sideda prie šalies praturtėjimo nei sudilu- 
kuomet pramonininkai galės naudoties vi-,siu skatiku. O kiek žmonių užsiėmę tur
somis bendradarbiavimo ir pramoninio navimu smuklėse, viešbučiuose ir kitokiose 
darbo padalinimo patogybėmis. Per bran- įvairiose įstaigose? Jie visi atlieka kenks- 
gia kaina žmonija atpirko kapitalizmo' minga draugijai darbą.
tvarkos išradimus ir patobulinimus, visą' Mes jau matėme, kaip tankus prie da- 
civilizaciją, kad antsyk atsisakyti nuo jų ir (bartinės tvarkos pramonės kriziai. Kiek 
grįžti primityvin stovin. Kapitalizmo tvarstai žmonių tuo laiku sėdi be darbo! Kiek 
ka jungia darbininkus vienoj kokioj nors prekių sugenda dėlei stokos pirkėjų! Ap- 
pramonėj, vienoj fabrikoj, priverčia juos skaitliuojama, kad vieni tik tiesioginiai 
dirbti bendrai, padaro jų darbą visuotinu,; bankrotai laike krizių apsieina šaliai po 
didindama tuomi darbo našumą. Įvedi- $500 ant kiekvieno $100 kapitalo. Gi kiek 
mas mašinų turėjo palengvint ir sutrumpini darbo diėnų susigaišina būtiniems prie da- 
ti darbininkų darbą. Gi kapitalizmo tvar-(bartinės tvarkos streikams! Jeigu dar pri- 
koj įvedimas mašinų nesutrumpina ’ ’ , 
siems darbininkams darbo.
meta stačiai gatvėn, o kitai darbininkų da-.lizmo sistemos pragaištis, kokią ji 
liai prailgina be saiko darbo laiką. Maši-j darbininkų kliasai.

vi-; dėsime, kad ir paprastuoju laiku yra Jau- 
Vieną dalį iš-'gybė žmonių be darbo, tai bus aiški kapita- 

.1 neša 
__ r___ & _____ _ _____ Maši -į darbininkų kliasai. Prie tobulesnio darbo 

nos trumpina ir lengvina darbininkų dar- sutvarkymo kiekvienos šalies pelnas pa-

GYVENIMAS YRA TUŠČIAS, , 
kuomet pranyksta regėjimas. Todėl 
jeigu jauti galvos skaudėjimą, bei 1 
kitokius akių nedateklius, — kreipkis •

pas lietuvj %kiy ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau pagelbą, Jo a pliekoje, teisingiau- 

geriausius patarimus kiekvienamšia sutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui.

Aptieks ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,Kara,,n, UnionB*"klyn, N T.

Dovanai

tus, kad jie nepagarsino sa
vo rezoliuciją. Didelio čia 
daikto. Socialistai tain daug 
veikia, kad sunku viską ir 
sugarsinti. Kad ir prie di
džiausio noro sunku viskas 
sugarsinti.

Bet kodėlgi tautininkai 
nepagarsino savo pilną re- 

Patįs

kiltų keleriopai.
Kapitalizmas slegia zmniją; kiekviena 

na nauja kapitalizmo gyvavimo diena neša 
didžiausių nuostolių.

(Toliaus bus).

30 DAINŲ
ir 2<X) ADA TU 

su Columbijos Gramofonu 

Gali įmokėt dalj 
tuojau, o iiku= 
sius po $1 kas 

mėnesį.

BALSAI.
Iš tolimo svieto atskrenda balsai, 

Vėjų nešami vasarinių...
Ten skambina skardus, galingi varpai, 
Tenai—iš milionų krūtinių

Į debesius plaukia* audringa daina:
Ten ateitį kala bedalia ranka.

_ Iš tolimo svieto atskridę pas mus, 
Bent atbalsį laukia čion rasti;
Mėgina patraukti į kovą visus, 
Jų ateitį laimei pavesti.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
Dept. L.

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

kurie duoda taisyti ir naujus indėti.

VistškaIiARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-

Iš kur vėjas papūtė, į kurią donas, socialistas, balsavo šinų nebemes darbininkų gatvėn, neilgins 
pusę pasuko, toj pusėj ir prieš karišką biudžetą. Jis darbo valandų,, bet visiems darbininkams 
darbuojasi, už tą pusę ir va-,tuomi parodė, kad socialis- trumpins darbo valandas ir darys darbą 
ro agitaciją tai visgi priešingi karėms, į lengvesniu, malonesniu

žmones cion nors spaudzu 
[vargai 

Ligšiol įik bažnyčion mus’ šaukė

* ■ 1 , v/, ' X/ O 1 X* 1 IK. IC* * I I C* D J** *» V/X. * *. I KJ V j, I I I I I <4 V V. . • —• — yy #

tu k ai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas varant uotas. Kainos pr>» 
einamos. Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

, A Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėtnyčioms nuo 9 A.M. iki 6 P. M. 
Nedaliomis nuo 9 A. M. Iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Deitista
500 Grand St., kampas Union Avenue, Broolclyn* N.V.

Kalba Lietuviukai. LenkiškaLRusižkai Telephone Sta«< 8698.
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Reikės tinę politikė, apie įsivėlimą 
man tris sveika Marijas su-^į europinę karę ir t. t. To-J New Yorko miesto tary- 

šmeižiau žmones. Ištikrųjų,, 
k

faUvhen* Gr«npolnW231.

*aa du sykiu savaitėj, Utamlnkals tr Pitnyčioms. 183 Roebling Str.
•saaklyn. N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
Moratyvlška Spaudos Bendrovė, 183 
WeebHng St.. Brooklyn. N. Y.

Prenumerata metams: Amerikot 
— 32.50, Kanadoje ir užrubežiuose

— 38.50: pusei metų Amerikoje — 
*1.35. Kanadoje ir užrubežiuose $1.75

Th« Lithuanian i Weekly 
“LAISVĖ”

Pwhliahnri hv the f ithnanian 
Conner a H ve P»ih ^ne. HncO 
pt* '1 ** v' OTIfl v*

■t 183 Roehlinr St. Rronkivn v v
Vegrlv «>>bc«rintjr»n ratra • in TT. S 

fn rnnntrina L9 50

n'G'nf <»»■<•'J .o coeond n’aaęi + 
•»/ nt f he Fftcf Office

•* Rrnoklvn. N Y. under the Act

pasiraiKo nauja vakansija, liaus pasakojo apie moterų buvo ”u^įsa^s«P^r 
vyrų nepriima, bet pastato darbininkių gyvenimą n P . •
moteris Kompanija tvirti- vargus, apie kūdikių augi- rų Moterų Teismą ir visas 
na kod mXT geriau at- nimą ir t. t. Ypatingai pu- moteris ir merginas, “pra- 
lik’sia savo užduotis, negu blikai patiko, kuomet Petri- sižengusias” pnes moraly- 
kad vyrai ir daugiau būsią kienė kįbėjo.apie darbimn- bę, teistu.^Taqr- 
naudos.

Niekas negali užginčyti, 
kad kompanijos, pastatyda- 
mos į vyrų vietas moteris, 
turės daugiau iš jų naudos, 
nes viena, moterims papras
tai stengsis mažiau mokėti, 
nepaisant į tai, kad jos at
liks, tą patį darbą, kurį pir
miau vyrai atlikdavo, o ant
ra, moteris tamsesnės, dau-7 C 7

giau atlikę nuo organizaci-' 
jų todėl negalės taip pasi-

| Grigaitis išsigelbėjo, ištru- pasitaiko nauja 
• ko iš vanagų rankų. Ar tu, 
i mamyte,būtum nore jusi,kad 
i jį būtų nukankinę caro ber^ 
: nai.
j —Viešpatie gink, aš ne- 
■ trokštu kraujo!

—Gerai, kad netrokšti, o 
i daugelis kunigų tai trokšta. 
Ar atsimeni, kaip 1905 me
tais pralotas Antanavičius 
liepė išdavinėti socialistus? 
Bet klausyklos toliau. Pa
bėgęs į užrubežį Grigaitis 
mokinosi, lavinosi, ir būda
mas Amerikoj išsijuosęs a- 
gitavo. Mokslus eidamas, 
Grigaitis daug vargo. Žinai, 
mamyte, Grigaitis turi savo 

j brolį kunigą, kuris dabar y- 
ra akademijos profesorium 
Petrograde. Tam jo broliui 

j kunigui taip bepigu buvo 
Įinokinties. To pilvas niekad 
revoliucijos nekėlė, ba kuni
gai bagoti. Tai, matai, ma- 
jma, ką veikė Grigaitis. Jam 
nerūpėjo pinigai nei Rusi
joj, nei užsieniuos. O jeigu 
jisai nebūtų ėjęs revoliuci
jos keliu, tai būtų piniguos 
pertekęs. Dabar gi jis tik 
gauna savo algą ir redaguo
ja tokį dienraštį, kuris, yra 
didžiausias lietuvių dienraš
tis visam pasauly. Juk ka
pitalistai tam dienraščiui 
nedavė pinigų.

i —O šventasis, Jackau. Aš 
matau, Rožyte, kad jau tu 
mane suimi. Bet gal Prusei
ka gaudo tik dolerius?

—Ir čia meluoji. Pnfsei- 
ka būtų ramiausia galėjęs 
baigti Petrogrado universi- 

ir 
gerą algą, bet jisai buvo so
cialdemokratas, dirbo parti
joj, rašė i “Žariją” ir “Vil
niaus Žinias”, veikė “Švie
sos” draugijoj ir už prigulė
jimą prie partijos jį suareš- 

... v !“ tavo 1909 m. rudenį ir nuva- rase stiprino žmonių rg - sibiro iSt.rčmi^a> j kai. 1 i I rr VM i hnrrxr < C-

~ .. - Ypatingai pu- moteris ir merginas, pra- 
blikai patiko, kuomet Petri- įžengusias” prieš moraly

bių ir darbininkų vargus ir ba, balsuodama už panaiki- 
tą kapitalistišką jungą, ku- 
rj jie velka. Ar tik nebus 
pirma moteris tarpe lietu-

nimą naktinio teismo, nuro
dinėjo, kad dabar tas teis
mas virto teatru, į kurį kas 

viu, kuri taip nuosekliai ir vakaras suvažiuoja turčiai 
suprantamai perstata dar- >u savo žmonomis ir gėrisi, 
bo žmonių reikalus.

“LAISVĖS” SKAITYTO
JAMS NĖW YORKE.
Draugai ir draugės! šią 

pėtnyčią, 11 dieną gegužės, 
įvyks “Laisvės” bendrovės 
prakalbos, į kurias kviečia
mi visi mūsų skaitytojai iš 
Didžiojo New Yorko. Pra
kalbos prasidės, kaip 7:30 v. 
vakare ant Avenue A, N200, 
tarpe E. 12 ir 13 streetų. 
Schwabo svetainėje.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
ir šiaip jau draugai, tegul 

kalbas, nes tai bus pirmas kuoti, bet aš šiandien tave'nepapuolė į nagus caro val-| 
_ . . ----- 4... Vadinasi, kunigai

i buvo caro valdžios bernais, 
o toks Kapsukas net rete
žiuose per šešis metus buvo j 
surakintas ir baisiausio var
go matė Varšavos ir Vladi- 
nnro katorgoj.^ Argi nege- teta i(. tį jkia vįeta } 
da tau, mama, šmeižt nekal-' - 
tą žmogų, tiek kentėjusį dėl 
žmonių liuosybės. Iš Sibi
ro Kapsukas pabėgo ir nei 
kiek nepasilsėjęs, tuoj ė' 
mesi už socialistiško darbo, 
suorganizavęs Rygos “Vil- 

skaityto-jK^kvieną grįeką galiu at-jnį”, i
jas bus nnt prakalbų j laika skirt nuo ne grieko. Ir visą dvasią. Užrubežy nei vie- me]: 115 yįorstu to]io nuo 
ir atsives su savim pažįsta-Istoriją apie jūsų cicilikus nos dienos dykai nepraleido,'gelžkelio ant vig0 amžiaus

Pasikalbėjimas Rožytes su Motina
—Sei, Rože! Tu vis man Pasakyk, tu davatka, koks 

pasakoji, kad aš nemokyta kunigas sėdėjo tiek laiko 
ir nieko daugiau neišma- kalėjime? Iš tūkstančio

ateina į šias svarbias pra-'nau, kaip tik puodus šin- Lietuvos kunigų nei vienas 

mėginimas surišti vienybės taip supucuosiu, kad tu ne-'džios! 
ryšiais visus darbininkiškų atsilaikysi prieš mane. -
laikraščių skaitytojus. New ’ \ '■ " ... -- r —Iš kur jau tu tokia man-
Yorke gyvena gana daug (dra, iš kur tokia mokyta pa

sidarei ?
—Buvau ant misijų šven- 

kad to didmiesčio lietuviai Jurgio bažnyčioj Central 
sueitų į vienybę ir draugiš- ĮBrooklyne. Oi, jau tik ir 
kurną ir labiau prądėt veik- (išmintingų pamokslų girdė
ti. New Yorke yra ū_ o 1
gerų, teisybę myjinčių žmo-l^^s. auksas, 
nių, tik tegul jie visi 
buojasi.

Mes tikimės, kad 
vienas “Laisvės” :

lietuvių ir visi jie labai iš
sisklaidę. Geistina \būtų,

daug jau! Dabar mano galva tai 
, Visi mano 

dar- kryželiai ir medalikėliai iš- 
naujo pašventinti ir pikta 

kiek- macis prie jų nepristos.

mus draugus. .Pasakykit a- 
pie prakalbas visiems.

Mes manome, kad apielin- 
kese 14 gatves New Yorke, 
kur gyvena gana daug lietu
vių, galima bus sutverti ko
kią nors darbininkų drau
giją.

Draugai, paduokite viens 
kitam brolišką ranką.

priešint prieš išnaudotojus, miestų moterims sureng- 
kaip kad vyrai pasipriešina, ti prakalbas ir jiakviesti K.

Bet dabar kįla klausimas, Petrikienę kalbėti. Jos pra- 
kaip tas atsilieps ant mote- kalbomis 
rų? Kaip tas atsilieps ant rinti, 
būsiančių motinų, nuo kurių 
šalis laukia-sveikų ir stiprių 
kūdikių? Apie tai, rodos, 
nereikia daug ir aiškintiė 
juo moterįs daugiau į savo 
rankas ima pramonę—iš- 
dirbystę, tuo labiau šalį ve
da prie išsigimimo. Vie
nok kapitalistai į tai neat
kreipia jokios atydos, kapi
talistams neapeina, kad: 
moterįs dirbdamos dirbtu
vėse, ant gelžkelių ir prie 
kitokių sunlęų darbų nega-

xJLc/™. kaip teisia nelaimingąsias
Publikos susirinko labai {merginas ir moteris. Bet 

daug, ypatingai daug buvo majoras Mitchelis nepasira- 
moteru ir jos pasakojo,kad šė po tuo tarybos nuospren- 
visuomet eitų ir prakalbas, džiu—uždėjo savo “veto”, 
jeigu panašios kalbėtojos Vadinasi, turčių teatras dar 
lankytųsi. Patartina ir ki-

bus visi užganė-
*

* * 
socialistai rengiasiVietos

26 d. gegužės atidaryti savo 
parką. Manoma surengti 
milžiniškas piknikas.

, Mažoji Varguolė.

liko neuždarytas.

PARDAVINĖJA NAŠLAI
ČIUS.

Amerika—biznio šalis,bet 
iki šiol dar nesigirdėjo,kad 
viešai būtų pardavinėjami 

(kūdikiai. Vienok dabar ir 
•toks biznis nenaujiena. New 
Yorke ant kampo 43 gatvės 
ir Madison Ave., kasdien iš-

KUNIGAS NUŠOVĖ UOš- statoma ant pardavimo naš- 
VĘ, PAČIOS SESERĮ IR laičiai. Tas biznis atlieka- 

PATS NUSIŠOVĖ. mas sekančiu būdu:iš Fran- 
, XT Tr . : ei jos yra* atsiųstas albumas

°d .N* Y’ ~ Kum- su fotografijomis kūdikių
gas Robertas Berry pasta- 1!aglaiciu, kurie neteko tėvų. 

, , . . . ruoju laiku buvo labai SUSI- 1-pinn ir žiTirinSinlės būti motinomis, negalės rūpinęs, karės reikalais ir a- \ r t at%a z\unneja
p-imdvti qvnikii kūdikiu i . iciAdidis u a tas fotografijas. Jeigu ku-gimclyti sveikų kūdikių n gitavo, kad Suv. Valstijos mtinkn kūdikio ii n? 
jeigu gimdys, tai negalės jų kogreičiausia apskelbtu Vo-1 . . 1.s’ J1 uz."dorai išauklėti Motinoms f-T-r1?1ausia apsKeioių. yo veda derybas lr, jeigu susieto) ai įsauKieti. Motinoms, kiętijai karę. Jo gi pati bu- nunoko te kūdiki kn dirbančioms prie tokiu dari . Vo'vokietė ir dar svkiu gv- -r U e • 1 ii • - i
.bų!.nebunla,lk.° aXe"° i'osyej1-pačios sesuo. jau pavyko parduoti apie 7

in būrin kūdikiai j kainos parduotų
nuo 25 iki 60 dolerių už 
kiekvieną. Pinigai skiriami • 
sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės.

Na ir kaip jums patinka 
toks biznis?...

• v • 1 T'*'* • • 1 • V«— Ulių V lev C4X X l ZjICA

1Sgl nav- • . • i- • |n°rS «T •Jtm. li 4-S Z1U’ Ir kalėjime ir Sibire jam ne-: -O ką gi tu girdėjai per rejo. Sulygink toki Kapsu- buvo A1. t ' būt i
t- r* WAimmri niAi/x z\ I i 4-ii rtil i I ZYn n Ir'rrzxxivx m I 1 A */

vais reikalais — r*'-----------
reikalais. Ir tokiu būdu kilo nesusipratimai. Kada 
šeimynų likimas bus .labai.Suv. Valstijos apskelbė Vo- 
apverktinas. Bet kapitalis-.kietijai karę, kunigas pasi- 
tai į tai spjauna, jiems rei-(darė pusiau bepročiu ir 
kalinga pelnas, reikalinga pradėjo savo šeimyną per- 
milionus susikrauti, o žmo- 'sekioti, vadinti ja vokiečiu 
nija lai eina prie išsigimi- šnipais ir t. t. Kelis sykius 
mo arba lai visai išnyksta.. buvo šauktas daktaras, ku- 

Kapitalistai — didžiausi riam visgi kunigą pavyko 
šeimynų ardytojai, T ‘ 
niekas nebaudžia už tokius!
darbus. .AX

apverktinas.
tai į tai spjauna, jiems rei-įaarė pusiau

“Laisvės” bendrovės kon
certe Waterbury dalyvaus: Tikra tamsūnė iš tavęs, Ro-

tas misijas apie socialistus? ką su ilgaskverniais Dam- 
—Ar girdi, Rože! Klau- brausku, Kemešiu, Bučiu, 

syk ir kožną žodį dėkis į 
galvą: visi jūsų cicilistų va
dai: Kapsukas, Grigaitis, 
Michelsonas ir Pruseika y- 
ra dolerio garbintojai, gata
vi dėl dolerio pasikart.

—Iš kur tu žinai?
—Matai, aš žinau,o tu ne!

norėjus, mama, kad Prūsfei- 
ka būtų visą amžį išbuvęs

Neregys smuikininkas 
Hay towicz; —Nepasakok niekų, ma-

» Julija Herman iš Brook- ma, o darodyk, kad visi so-
; cialistų vadai yra dolerio

’ P. Jurgeliūtė iš New Yor- garbintojai ir jiem daugiau 
ko.

Bus koncerte ir daugiau Jeigu darodysi, tai aš tau 
vietos dalyvautojų. .užrašysiu “Laisvę” sekan- 

Koncertas įvyks Bucking- tiems metams.
ham svetainėje, 27 d. gegu-( —Never mai! Žinia, kad 
zes. . 'darodysiu. Klausyk tu ci-

Ar rengiatės į koncertą? cilikute! Visi lietuvių soci-
----- Įalistų vadai buvo pabėgę iš 

“Laisvės” bendrovės šeri-.^USBOS if pertai jie neprisi-

kūne ir pne caro valdžios sibire tik už vien^ į. 
visados laisvę turėjo gavo -j ie Socjaidemokratu 
puikias pedes, o apie kalėji
mus nei nesapnąyo.

—Nutilk, nutilk, 
kad jau tu pradedi, 
pabaigi.

—Nepatinka tau
šneka, ba matai, kad neatsi-'Vės” k< 
laikysi, nes ant šmeižtų re- kalbas, 
mi savo išmislus. įr apįe

___ Mo i-zi: l-nornl Imi I -i •

partijos? Jisai bėgo iš Sibi- 
v f ro, kaip bėga daugelis re- 

Koze. voliucijonieriu. Atvykęs A- rr)i DP- «i ' • • • • 'v. • vmerikon jisai nesimėciojo is 
.vietos į vretą ir negaudė do- 

mano įerių, 0 dirbo prie “Lais- 
rašė, agitavo,sakė pra-

LAWRENCE, MASS.
Drg. K. Petrikienės 

prakalbos.
29 d. balandžio buvo pra

kalbos L. M. P. S. 8 kuopos. 
Kalbėjo K. Petrikienė — 
“Moterų Balso” redaktorė 
iš Brooklyno. Kada drg. 
Petrikienė pasirodė ant 
steičiaus, ją publika pasvei-

JU nuraminti.
j Subatos vakare kunigas 

Aš. visiškai išėjo iš proto ir pa
sakė. kad visą šeimyną iš
maudys,nes ji susideda iš vo-

GERAS UŽDARBIS.
San Francisco, Cal. — 

Valdžia, negalėdama pri
traukti liuosnorių į kariu- 
menę, sugalvojo naują &gi-

Surinko 12

lyno;

niekas, o tik doleris rūpi,

kiečių šnipų, šeimyna, no- tacijos būdą. „
rėdama jį nuraminti,papuo- jaunų, dailių merginų ir pa
šė Amerikos vėliavomis vi- įstatė jas agituoti jaunus 
sus kambarius ir tas kunigą Vyrus stot kariumenėn.Kuo- 
truputį nuramino. Bet ne-jmet daili mergina prikimba 
dėlios ryte jis įsiveržė į uo-įprje jauno vaikino, pastara- 
švės kambarį, nušovė uoš- !S|S gpeičiau pasiukvatija už

sirašyti į armiją. Valdžia 
merginoms moka po dolerį 
nuo kiekvieno gauto karei
vio. • x

Neblogas uždarbis, nes 
gabi mergina gali į dienų 
porą tuzinų sumedžioti ir 
gauti 24 dolerius.

vę, pačios seserį ir paskui 
pats nusišovė.

kino delnų plojimu. Petri-* Tai matote, prie ko patri- 
Matai, mama, kad J^ienė pasakė labai įspūdin- oGzmas žmogų privedė.

-Na, tai tegul jau Kapį meluoja. kino apie šios šalies dabar- PASIG^^L° JURČIŲ
sukas ir buvo geras, bet tai | •_ jes> jeSj jes# - - - • i

. . . - ... 1 man tris sveika Marijas šu
tai šiūr tik į dolerį tiki, pa- kalbėti, kad neteisingai ap-1 
dėkim Grigaitis. šmeižiau žmones. Ištikrųjų,,

Ir čia meluoji! O kas juk įje socialistų vadai nie- 
daugiausia veikė Rusijos kuo neprasikalto.
revoliucijoj, jeigu ne P. Gri-1 —Gerai, kad prisipažinsti 
gaitis? Jisai tada mokino- prįe klaidos. O kitą sykį 
si .Peterburgo, universitete. mes pakalbėsime anie kuni- 
Kiti studentai tik sportavo, gUS> kuo jie buvo ir ko čia 
su panelėm vaikštinėjo, o į Ameriką atvyko.

tik vienas Kapsukas, o kiti
“TEATRO”.

ninku gyvenančiu Newark,{dgP prie revoliucijos. Kap- Grigaitis nesnaudė nei va-: c c _ 71 1 T ... ‘V jn ‘ * , i ln-nrlrvlzio 11 c m -nz>+- n nir/s rvvr
Grigaitis j vasčia rizikavo, sakydamas 

(/prakalbas po Suvalkų gu- 
ir “Laisvės” antrasafredak-,Mic.he.lsonas pabėgo. Vadi-|berniją. Kada kunigai; 

jnasi, jie visi bėgo nuo pavo- kviesdavo pas save į balius.

N. J., susirinkimas įvyko,sukas pabėgo, is Rusijos 
pas drg. I. Bečį 3 d. gegu- inisvą Ameriką, C . 
žės. Susirinkime dalyvavo pabėgo, Pruseika pabėgo

- VikAV liVA V CV |

į gandeles. Jisai net savo gy-

torius V. Paukštys

MOTERŲ DARBAS ANT 
GELŽKELIŲ.

Pennsylvanijos gelžkelio
Kalbėtasi apie smarkesnį jaus, bijojo revoliucijoj da- pavietų načalninkus ar žem- kompanija, kurios stambiu

1 1 • _ _ _ • * 1 _ * n I x -i i n vv -• w Irii 4- n i 4- I »• zn ■> I w v ««•« •»« l\ /I i Ir rs 1.7 zatai toks šėrininku yra ir Mikė Ro- 
žmo- manovas, nusprendė priimi- 

Tai nes prieš seną valdžią. At- nėti ir moteris prie įvairių 
. Gri- gelžkelių darbų. Tokiu bū- 

j|e nej ka]ėjime gaitis dirbo išsijuosęs ir sa- du kompanija mano paliuo- 
nesėdėjo, o tik kazyravo ir vo puikiom prakalbom dau-'suot visus jaunus vyrus nuo

lyvauti, nes jiem savo kai- ,skių viršininktis,
* ». Matai, kokie iš .Grigaitis organizavo 

jų revoliucijonieriai!

laikraščio platinimą ir nu- ,
tarta rūpinties vaikus orga- įls rūpejo 
nizuoti, kad jie nešiotų L' “ , . _. . .
“Laisvę” po stubas. Nutar- monelmnkai, o ne revoliucį- ėjus rudeniui 1915 m.
ta rūpinties gauti daugiau jjonieriai. <T 11 .. ........
apskelbimų. Kalbėtasi apie

jau apie visuomeniškus da- šokių paskalų. Jau tavo a- 
lykus. Pasikalbėjime daly- kys nei gėdos, nei dūmų ne- 
vavo ir drg. M. Akelaitis iš bijo. Kapsukas išbuvo ka- 
Norwood, Mass., kuris šiuo-.torgoj nuo 1907 metų gegu- 
mi laiku turi maršrutą Co-.žės iki vasaros 1913 metų, 
įmeciicut valstijoj. įtaigi net šešis metus, o pas-

Pasitarimąs, įvykęs New- kui, po katorgos jį varė į Si- 
arke, buvo labai draugiškas..birą, iš kur jisai pabėgo!

jį uždarė kalėjime, grąsin- kelio kompanija jau pastatė 
davo mirtim. Sakyk, ma- moteris prie valymo vago- 
myte, ar nors vienas iš 1,000 nų. Suprantama, tą patį 
Lietuvos kunigų tiek išken- ‘ greitai padarys ir kitos 
te? Kunigai, žinoma,, būtų kompanijos. i
dievui padekavoję, kad tokį ‘ Bostono orinių gelžkelių 
Grigaitį caro bernai būtų kompanija ęriima moteris 
pas Abraomą nusiuntę, bet konduktoriais.

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.

LIETUVIŲ IšDIRBYSTjė AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautajų 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 
išdirbimu. Męs išdirbame dėl keleto didelių olselių ir krautuvių, kurios orde- 
riuoja šimtais kotų, todėl mes ir perkame tūkstančiais jardų audimo ir ki
tos medegos, už kurią po daug pirkdami mes užmokame pigiau, taigi už 
pigiau ir parduodame, ši bendrovė turi agentu< visose didžiose lietuvių kol 
lionijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARŪNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant Šerus. Šero 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas:

Brockton, Mass.S. A. MILČIUS, 164 Summer st.
Gerbiami! Kurie užsisakysit per mūsų agentus rainkotą, 

visada temykit, kad ant rainkoto būtų mūsų leibelis su žirg- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mūsų darbas ski
riasi nuo kitų išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padčkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelj, kad kiekvienas žinotų, iš 
kur yra rainkotas.



*
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v KQRESPONDENCIJOS V
jasi drg. K. B.

1 Beabejo norėsite 
kodėl tie žmonės taip

! neužganėdinti, todėl kiaušy

DĖL ALBANY, N. Y.
13 d. gegužės “Laisvės” 

redaktorius L.Pruseika kal
bės Amsterdam, N. Y. ir 
Schenectady, N. Y. Pir
mam mieste prakalbos į-; 
vyks po pietų, o antram 
vakare.

Subatoj 12 d. gegužės L. ^^nen/ktu“‘klausimaš.Ma toli'eiti ‘jieškot ‘tokių

Įėję ir padaryti, nors būtų Smuiką solo ir t. t. Vaka 
Suv. Vals- ras nusisekė gerai ir 

Tik tvarka
žinot, ir pasipriešinę
likos tijos irgi stojo karėn prieš pelno.

kaizerį... Nors, kaip žinote, prasta
karės priežastis buvo biznis, 
bet Wilsono deklaracija ga
na sąžininga, deklaracijoj Iš Tautiško Pūdymo Rich

buvo

sirinkimų parengė diskusi-jęs apie vertimą caro nuo
“Kas išganys sosto, ėmė ironiškai, pamėg-r-"-n~vTrHnVin’iiž nwnaw'~ ien gyvuojantis liaudį—Unijos ar Socializ- džiodamas kalbėt... “Dabar sonas Pasak°> kad jokių uz mažag choras “Daina” 29 d. 

mas?” Pakvietė ir vyčiu ne apie taika reikia kalbėti, ikariavimų Amei ika neiio- balandžio turėjo vakarėlį, 
generolą nei laika kacHi bet Ipie numetimą kaizerio,?- . sahs kanauJa uz Sulošė: “Gudri Našlė” ir 

pvi Icusna, naa jis i . žmoniškumą ir demokra.y- «qvnrhi nripžnątią” Pir
.apgintų unijų pusę ir pa- nuo sosto. Ii kaip juokin-• Jei bent keliais mėne-1 b b -iPi --? ‘ V - 
tvirtintų savo laikytą “pra- gaiš, naiviais išrodo agita-i^" jeJ °?™ *®*la ® ' veikalas išėjo prastai,
kalba”. I diskusijas, vienok, toriai už taiką,nežiūrint ko- siais gi eičiau įvyktų taika antras vidutiniškai, nors ty- 
jis neatėjo I> kam’jam dis^ kia ta taika nebūtų; nerei- - h?1>ai bUV° gerL GeriąUSiaiJ .............................................r iikos kai en, tai ji butų atli-ipagižymgj0 0 žaldariūtė,

Fruseika lankysis Albany, gvi'ktenamaš visapusiškai ?'taikos šalininkų,juk mes tu- Įku?‘ dldelj ir ®vontą darbą"‘. kuri daugiausiai veikia ir 
?• Y- 0AAmfAA^Ste ?yVT Genaus savo “prakalbose” irime poną Kapsuką, -kuris ,kalP Pir.ma at. ^geriausiai lošė. Tai geriau- 
tarpe 300—400 lietuvių. 1 e- . k k nepaPtinka išp]ū- reikalauja kuogreičiausios kiau’ kl!°™et 'aikrasciuose sia aktorka Riehmondo da
nais nėra jokios pirmeivis- ” kag Pnk ’ P^ -taikos”,įsitėmykit “taikos” Reikia pasakyt, kad
kos organizacijos. Lietu-..,.,, Naatsilankins n- (parodė ranka svetimženk-kletl]a’ tai.p dabar a® kas Karužai nedalyvauja tuose
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija sumanė būtinai 
surengt prakalbas ir Alba
ny. Reikia tik gauti svetai
nė, o draugija pati savo 
kaštais padengs iškaščius. 
Albany yra skaitytojų“Lai- 
svės” “Keleivio” ir “Naujie
nų”. Visi tie skaitytojai te
gul subatoj 13 d. balandžio 
bus ant prakalbų. Geistina' 
būtų, kad Schenectady dra
ugai pasiųstų kelis savo į- 
galiotinius j Albany ir pa
dėtų surengti prakalbas pa
imdami svetainę ir prisidė
dami prie išgarsinimo. Pra
kalbų surengimo reikale Į

ir atlikta. Neatsilankius u- (parodė ranka svetimženk- iaURiU laikraščiu su 
niju apgynėjams į diskusi- liūs). Ne! dabar ne apie v v . ... ._ . ‘ . iniju apgyntjdiub į -vin Vnihsi- Lrj- nL’a užrašytomis didėlėmis rai-1jas, tema tapo mažai isgvil- taiką reikia kalbėt, bet apie 
denta. Kęįiatas socialistų numetimą kaizerio nuo sos- 
priešų darė užmetimus soči- to, to didžiausio karės kal- 
alistams, o pastarieji atsa- tininko. Nes vieninteliu ka-

rytas laukiu laikraščių su rengimuose, mat, ne po jų 
diktatūra. Muzikos suvis 

dėmis “Kaizer go to heli”, nebuvo. Buvo ir dainų :so- 
luomet tik bus taika”. _ padainavo Richm. vargo- 

xxcv ' T°kį tai spyčių pasakė p. nininkas “Jau slavai suki- 
rėš,—Europos ir Amerikos, Ęagoclu.s- Norsivisa nespe-]0” _ sudainavo puikiai, 
—kaltininku vra dabar.kuo--|au susirasyti, bet ir is to nes turj gera halsą. Choras 
met caro valdžios nebliko, .la« bus aišku, kur link eina padainavo —

numetimą kaizerio nuo sos-

kinėjo į juos. rėš,—Europos ir
Su vyčių generolu ne

vertėtų daugiaus reikalų tu
rėti, nes tuom tik jam gar- kaizeris, 
bes suteikiama, kada kvie- nuo sosto, arba galutinu su- 
čiama kaipo žmogus prieš .mušimu, tiktai galės įvykti, 
publiką pasiaiškinti. .taika... Kitaip dar karės ( 

-- gaisras galės siausti ilgai... i

Su numetimu jo P’ ^aS’°čius.

PHILADELPHIA, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

MONTELLO. MASS. 
(Nuo mūsų korespondento).

Trejos prakalbos.
Balandžio 24 d. kalbėjo

sSchėnectadiečiai tegul tei- kun. J. Žilinskas; tikslas 
rauiasi pas M. Lazarko, 196 prakalbos: suorganizuot 
N. Boulevard, Albany N. banką, kuri po karės galėtų 
Geriausia nuvažiuoti ypa- Lietuvoj skolinti pinigus ū- 
tiškai. kininkams “lengvomis” iš-

Meldžiame, kad ir Troy, lygomis (mažiausia imant)
N. Y., lietuviai pasidarbuo- 8 
tų.

___  _______ ....... Balandžio 27 d., UetTau-l Vakaras nors, neblogas bu- 
Apsirinka tie Rusijos ultra- tiškame Name, buvo balius 
i adikalai, l^a* sa<l^o • Gdna> su prakalbomis ir pamaigi- 
kraujo! teįvyksta taika!”... nimais, surengtas naujai 
Jei tik dabartinė Rusija pa- susitverusio Piliečių Kliu
dė tų ginklą, tai vokietys įsi- bo ar Piliečių Liigos. A-

758 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 gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za*

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj,

atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

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

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

Tel. Stagg 1228. f j,
AKIS 1ŠEGZAMINUOJU DYKAI

DR. M. FREEMAIN
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

611 Grand St.
Tarpe I.erimer ir Leonard Sts.

BROOKLYN, N. Y.“Himną”, o pir
mininkas vaikščiodamas ra- T
gino publiką atsistot, šaky- susirinkę.
dainas: “Tai mūsų himnas, da]yse buvo rengiami susi- 
reikia atsistot, tai mūsų”, rinkimai paminėjimui pir- 

mos gegužės. *
* *

30 d. balandžio buvo va- 
į karas L. S. S. 81 kuopos. 
' Vakaras rengtas tuo tikslu.

vo, bet publikos neturėjo 
(apie 150 ypatų) ir pelno 
nebuvo.

*
* *

susirinkę. Įvairiose miesto rinkusiem labai patiko.Taip- 
gi tapo atgaivinta iš V1,na
rių kuopa. ; J ■

i Dabar atgaivintoji kuopa 
perima į savo rankas visą 
turtą, kuris iki šiol buvo'po 
priežiūra minėto komiteto. 
Vadinasi, komitetas nieko 
bendro neturi su buvusiu L.

veržtu jojon ir vėl užtupdy- pie mierius to kliubo nekal- Mūsų sufragistės rengasi ba(] paminėjus pirmą gegu- S. S. 45 kuopos turtu, 
tų Mikę ant sosto. Taigi, beta. Kalbėjo J. V. Grinius Pr^e perstaymo “Karės ‘ ^s. . Suloštas trumpas vei-' Reikia pažymėti, k:

BINGHAMTON. N. Y.
(Nuo mūsų korespondento).

Apsigyveno iš Illinois at
vykęs muzikantas Jonas 
Guoga ir pradėjo organi
zuoti naują beną. Buvo ir 
seniaus lietuvių benas, bet 
susidėjo iš mažai narių ir 
pastaruoju laiku buvo jau 
veik pairęs. Guoga žada

1 Reikia pažymėti, kad L. 
S. S. sekretorius nepripaži
no komiteto, kurio globai 
buvo pavestas turtas ir rei
kalavo jį pasiųsti centrui, 
bet dabar, veikiausia ir sek
retorius niekoį prieš tai ne
turės. •

Linksma, kad vol atgijo 
L. S. S. 45 kuopa. "Tik geis
tina būtų, kad draugai pir
miausia perkeltų savo mi
tingus iš saliūninės svetai
nės į anglų Socialist Party 
skyriaus svetainę, laikyti 
artimesnius ryšius su Pa1- 
itersono draugais, o jeigu 
(kaip, tai ir visiškai su jais 
: susivienytų, nes tik penki

Nuotakos”. Veikalas para- kalsl‘is “Pirmoji Gegužės”, 
sytas nuo krutamu paveiks- ‘Aktoriai savo užduotis atli- 
lų. Statoma bus 19 d. gegu- ko nepergeriausia. Kalbėjo 
žės Tautiškam Name. )

kairiųjų taktika 
kenksminga, kaip 
konservatyvų, t. y. 
valdžios šalininku, nors jų, me. Prirodinėjo, 
—kairiųjų socialistų ir at- viena bažnyčia ] 
žagareivių—tikslai ir skir- be politikos ir dar 
tingi. Daug nuoseklesni ta- kaip ir kun. Kaulakio, kuris 
me social-nacionalistai, ar
ba, kaip juos Kapsukas pra-
a ai dziuoja, social-pati iotai, jonų, nei Amerikos lietuvių, pramoko vieni raides pažin- skiūtė padainavo angliškai 
nes jie nėra silpninančia “sukišo” visus į karės nas- ti, kiti skaityt ir žaislų, ir lietuviškai keliatą daine- 
jiega laikinės revoliucijos rus, užtikrindamas, kad pu- Koncerto nebuvo surengta. 1 

t-, . -,v. , .... .valdžios... Vokietija " ..................... ~ - - - - 1
_Ba an^zJ.° kalbėjo p. geitfžia atskiros taikos 

Martus; sis taipgi organi- b-
zavo čeverykų fabriką, ku- ’ 
rį turėtų užsidėt po karei

taip tvirtina kalbėto- i 
i jas). Žinoma, tą savo kalbą 
stengėsi dabinti įvairiais 
gražiais žodeliais. Ar pa
vyko kas sutvert, nežinau. 
Kas tas prakalbas rengė, 
taipgi nežinau, bet pirmi
ninkavo vietinis klebonas 
kun. Urbonavičia.

taippat apie politiką, ką toji politi- 
kad ir ka reiškia ir kokią rolę lo- 
senosios šia šiandieniniame surėdy- 

kad nei 
neapsieina 

■ tokios, Vaikų draugijėlė
... . . .si per žiemą

per vietinį “Evening Bulle- lekcijas. Vaikučių 
tin”, nesiklausęs nei parapi-’apie 25 per žiemą.

!j. Stilsonas apie svarbą pir- 
|mos gegužės ir apie reika- 

; gyvavu- lingumą stiprios darbinin- 
jau užbaigė kų organizacijos. Buvo 

lankėsi rinktos aukos Sąjungos na- 
Jau niui; surinkta $112. Jasin-

'valdžios... Vokietija
su šią šalį 

net speciali trau- i 
kinį davė pervežimui iš

Vakaras buvo labai 
, Žmonių dalyvavo 

Šią žiemą dainų'daug ir kuopai pelno, liks,
• kuris skiriamas 1__

niams.

irgi sė miliono lietuvių stos už Gal rudenį pradės mokintis, smagus.
dainuot. !

Toliaus dainavo bažnyti- J nemokino, nes permažai ir 
nis choras; dvi daineles su-vaikų buvo. Mokytojais bu- 

vo Skibirdis ir N. Stilsonie- 
Turint ge- nė. Nauda visgi suteikta 

rą mokytoją p. Hodelį, gali- nemaža vaikams ir tėvams, 
ma reikalaut ir dar geriau. (Tiek šiuo tarpu Philadel-

Ant užbaigos dainavo L. phijoj- " 1 1

skiriamas kanki-

, T. , . e, . v- Šveicarijos Rusijon rusu re- dainavo perai tik vvru bal-'sutvarkyti senus muzikan- .Lietuvoje. Susirase 16 ypa- vn]inp;nnipr;n _ ? g«iai> uk vyrų oai (A . A - — — * — — 1 — — X * -• i • n 1 *> ’r* o 1 xl vLx o I"") x vonucionienų — Kairiųjų Sų mažai buvo. Turint ge-
socialistų, anarchistų, sindi- 
kalistų ir etc. Mat, ji žino, 
kad menami revoliųcijonie-.

* * į ?iidi v ivi tų, cin. pciiivi

Duonkepiai streikuoja. icentai ^šuoja nuvažiuoti ir 
Chicagoi streikuoja duon-|nesibBoti diskusijų, nes tik 

___________ ..   _ ęniai. Valdžia sako, būk Per diskusijas galima issito- 
liai, nuvykę Rusijon, steng- g 1-mos kuopos choras, daugiau veikėjų apsigyven- (vokiečiai iššaukę tą streiką, 
sis vaiyti agitaciją uz tai- matyt publikai patiko, kad tu Philadelohiioi nes čia iu Girdi, vokiečiai nori tokia- 

ką... Vokietija ne iš meilės 11----- 1 — — 1 - - •___________ K J J --------------------------- ------
suteikė specialį traukinį re- 
voliučijonieriams, bet su iš- 
rokavimu.... Ta turėtu su
prasti kairieji. Vokietija 
nori susitaikyti su Rusija, 
kad sutriuškinti Franci ją ir 
kitus savo priešus, o paĮskui 
apsigryžus tą patį padary
ti ir su Rusija, tada caras 
vėl grįžtų ant sosto. Per- 
matydami tai, didžiuma so
cialistų ir nestoja griežtai L_  _ . . . ;
prieš esančią valdžią ir/ su Kokiems tikslams tas viskas kie būdai. Prezidento Wil- 
tam tikra išlyga, remia ją... buvo rengiama—nežinia. 

.v .... . .x , *Dabar Rusijos valdžia yra, ' 
1.T.ek,nt,.n; agl,tat.?- demokratiškiausia ant visos: ’ * * *

žemės. Tiesa, dūmoje yra; 
didžiuma piniguočių, buržu- 
azu. Socialistų ten tik ke-

tus ir daug naujų mokinti, tų ir išsirinko valdybą. Pra- 
Ant pradžios muzikantai kalbas rengė sandoriečiai. 
ketina energiškai mokintis. Kalbėtojas pirma kalbėjo a- 
Linkėtina jiems energijos^pie Lietuvos žmonių vargus 
ant visados ir pasekmingo ir rinko aukas nukentėju- 
lavinimosi, o mes lauksime 
jūsų darbo vaisių, kuriais 
galėtume pasigėrėti.

*
*

Tūlas laikas 
generolas (tas 
“gramotnas” raštas 
niai Orakului buvo pasiųs
tas) sakė spyčių ir labai iš
gyrė unijas, tvirtindamas, 
jog tik unijos išgelbės žmo
niją, o socializmo mokslas, 
tai patys niekai. Nors, ži
noma, jis tik todėl giria uni
jas, kad parodyti, ką nors 
savo vyčiams vieton socia
lizmo (kuris jam labai ne
patinka todėl, kad jis apie 
socializmą neturi mažiausio 
supratimo ir jeigu reikėtų 
organizuoti unijas, tai jis 
nebūtų netik organizato
rium, bet gal ir prigulėti bi
jotų. Taipgi savo spyčių j e 
labai plūdo socialistus, iš
vadindamas juos visokiais 
niekšingais vardais-.

Esant jam tokiu “didvy- ją. ---- ------ - .-------- v------------- . .... v._
riu”, nekuriems L. S. S.kuo- kalbėjo apie karę ir Lietu- ką negalima, kaip lygiai ne- skaita ir peržiūrėjimas^ dar- 
poms nariams pasinorėjo su vos liuosybę. Kada-išėjome galima smerkti Vokietijos bininkų spėkų, kaip stiprus 
juomi, kaip su žmogumi pa-iš salės, klausiu drg. A. B. socialdemokratus, rėmusius ir ką gali nuvejkt per „su
sikalbėti ir paprašyti, kad —Na, kaip tau
jis savo 1 _
parodytu. *Ant parašyto ba? , 1
jam laiško, gavo atsakymą, I —Žinoma, kaip nuo social- barizmo!...
T Td jis faktų publikai nepa- patrioto nieko ir negalima teisę ir net pareigą stoti už 

dys, bet jeigu kas nori geresnio laukti,—piktai at- savo šalį ir Belgijos socialis-
^auti, tai lai reikalauja per kirto, 
teismą. Žinoma, kas gi čia Į 
su tuom “spykeriu” norės gočium, -- 
bylinėtis ir dar kaštus dėti. | —Kažin

* 
atgal vyčių

kurio
nese-

siems nuo karės; surinko 
811.50, bet kad iš tų pačių 
aukų ir prakalbų lėšas pa
dengs, tai nukentėjusiems 
nuo karės teks .000. Kaip 
vienas, taip 
gimstančios 
buržuazijos apaštalais. Tik 
vienas dengiasi klerikaliz
mu, antras—sandorizmu,bet 
abiejų tikslai vienoki — 
spekuliot.

Prie to p. Martus smerkė 
tuos, kurie stovi už tęsimą 
Rusijos revoliucijos iki di
džiausio laimėjimo, neuž
miršo f
irių už taiką; pakol Vokieti
ja nebūsianti sutriuškinta, 
patol negali būti ir taikos, 
vokiečiai esą didžiausi 
šauly razbaininkai.

*
* *

antras yra
lietuviškos

Būtų geistina, kad kėpiai. Valdžia sako, būk

delnų plojimu iššaukė tris mažai yra.
kartus ant’scenos. Marse
lietę dainuojant publika at
sistojo, išskyrus keliatą vy
čių ir vytelių. L. S. S. 1-os 
kn. choras buvo nutaręs 
plevėsuot raudonomis vėlia-

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Moterų drapanų siuvėjų 
streikas užsibaigė. Pasek- 

vomis dainuojant Marselie-'mės blogos—unija nepripa- 
tę, bet ant scenos, matyt, iš- žinta. Mat, darbdaviai nu
sigando savo šešėlio ir pra- 'vo išėmę prieš streikierius 
nyko pilietiška drąsa. į “injunction”. Ir kas keis- 

i Abelnai vakaras nusise- čiausia, kad streiko atšau- 
; naujų narių neagitavo, kimui buvo pavartota viso-

! Panedėly, 30 d. balandžio, 
buvo surengtas apvaikščio- 

pa’ iiatas. Ministerijoj taipgi jimas 1-mos gegužės. Ap- 
. ------- _ ___. vaikščiojimas buvo tarptau-

tiškas, rusų, žydų, latvių, 
lenku ir lietuvių. Kalbėto
jai buvo lietuvių, rusų ir uk- 

Lietuviškai kalbėjo

■ didžiuma piniguočių, o soci-
i alistų tik 2. Bet reikia žinot, 
kad dabartiniai ministerial

Balandžio 25 d. p. F. J. nieko negali veikti be taip
Bagočius kalbėjo L. T. N. vadinamų Kareivių ir Dar-,rainlJ-
D. parengtose prakalbose, bininkų Atstovų Tarybos... J- Šukys. Pasakė,kad
ĮAgitavo už minimą draugi- Smerkti dabartinę didžiu- fpirmą gegužės yra darbi-

Bagočius antru atveju mps Rusijos socialistų takti- (ninku nuveikto darbo apy-

bulinti.
J. K. Gilius.

me svarbiame momente pa- 
i krikdyti tarpe žmonių soli- 
dariškumą. Dabar valdžia 
žada kepyklas paimti į savo 
rankas.

Waterbury, Conn.
29 d. balandžio buvo tau

tininkų prakalbos; kalbėjo 
St. Šimkus. Žmonių buvo 
mažai. ' Šimkus i|syk pasa
kė, kad dabar pradėsiąs ko
voti su kunigais,; ypatingai 
atidengsiąs kovą; kun. Ke
mešiui. Paskiaus pradėjo 
plūsti socialistus i 

tris buvusius kuopos narius .^Ipin]0 Fondą.
P. Giliu, P. Danckevičių ir,hl?^.e-l°

šono kabineto atstovas R.B. kuonos1 iždą ka<l Šimkus neturėjo jokiųTtT i n n - n____  esanų Kuopus IZUd, f oi! Rnln..

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

kuopa.
1915 metais likviduodamos

J. K. Gilių, kad jie prižiū-

ir Liet.
Žmonės

Tūlas 
vaikinas atsistojo ir pasaker

knygyną ir neperduotu fakP ]aike 4^ s.u ?«!?’ 
knygyno ir iždo jokiai kitai, a^ dab- 
organizacijai, pakol vėl ne-1, tl;’.° : . ,

i nrina?iq <kus ta,P lmrte> kad dar la"

Tuo tarpu publika pradėjo 
eiti iš svetainės laukan.

Mūsų tautiečiai visuomet

i Mahoney, kalbėdamas pala
ikė, kad International La- I 1
dies Garment Workers dar
bininkai liautųsi streikavę ! ^silvers"kuopa', u. . _ . .. ,
ir eitų dirbti. Apart to už- tanti L s< s>. ir anglų gocia-’biau ,eme Plūsti socialistui 
tikrino, kad darbdaviai ne- bsį. party. Komitetas savo 
persekios ir tų darbininkų, jarba atliko: už pavestus 
kurie priklausys prie umjos. nuo ba]įaus pinigus nupirko
Bet praktikoj visiškai ki- knygų ^el knygyno. į sako, kad jų surengtose 
taip pasirodė: . darbininkai. 22 d sausio š m komite-!Pra^a^°se socialistai sukę- 
persekiojami už prigulėji- tas nutarė paskirti $5 Sa-I11.3,.1™^’ S0‘
mą prie unijos, o kiti ir a.tr- jungos namui> bet buvu‘i ciahstų nebuvo o triukšmas 
bo negavo. kuopos iždininkas O. Rudie- 1\°* Vadinasi, pubh-

*
♦ . ♦

A. C. W. of America uni-

kuopos iždininkas O. 
nė darė trukdymą 
perdavimui.

1 d. balandžio P.

ninlįu ka nepakenčia tautininkų 
k ‘ (kalbėtojų, kurie nieko dau-

Giiius £*au nePasa^°» so~
ii pcipi«ovvi, iv«d —Na, kaip tau patiko savo valdžią karėj, prieš bu- .kančius metus. Buvo kalbė- ja šventė pirmą gegužės,ne- buvo sušaukęs. . pas 
kalbą faktais pri- šiandien Bagočiaus prakal- vusia Rusija. Jie turėjo gin-,tojas ir Soc. Party lokalo, dirbo apie 8,000 darbininkų, draugišką susirinkimą, 

ti savo šalį nuo Rusijos bar- kuris pasveikino tarptautinį Dėlei tūlų priežasčių de- 
barizmol... Taipgi turėjo!susirinkimą. Priminė soči- monstracijų nebuvo. Susi- • . 1. ‘ V • 1« J.„

tai, gintis nuo kaizerizrno.
I T7^u’ ^u;- su Yisu Be to, Vokietijos socialistai, 
------- piktinosi p. J. D. . ’. v . ...

kiek Bagočiui budanu mazum°Je reichsta-

save 
sa

kydamas: “Šaukiu kairiųjų 
susirinkimą,kad apkalbėjus, 
ką veikti”. Susirinkusieji 
nutarė atgaivinti kuopą. 
Nutarta tam tikslui sureng- 

mąsi po raudona vėliava ir C. Kennedy. Po prakalbų ti prakalbas ir kalbėtoju už- 
t. t. Buvo ir dainų, kurias prasidėjo šokiai. Duonke- kviesti L. Pruseiką. Prakal- 
atliko L. S. S. 1-mos kuopos piai maršavo gatyėmis ir bos įvyko 28 d. balandžio, 
choras. Sulošta vodevilius paskui atsilankė į tą svetai- Drg. L. Pruseiką pasakė

alistų darbus Europoje, nu- rinkimas įvyko 2 vai. po pie- 
vertimą karalių rjio sostų, tų Hod Carriers salėj. Kal- 
darbininkų kylimą ir jungi- bėjo M. E. Rodriguez iy J.

Balandžio 29 d. kuopos-moka džingojistai už tokius ge, nes iš 500 atstovų, jų te-' . . • ... .
komisija rengimui viešų su- spyčius,—ironiškai (eirau-(buvo 110, nieko nebūtų ga-(“Medvied”, puikiai atliktas, nę, kurioj rubsiūviai buvo puikią prakalbą, kun susi-

cialistus išplūsta.
Jonas Waterburietis.

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

gali išmokti notas be mokytoją.rios

8va....... "v
kokio tik nx>ri instrumento, arb» 

dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir draugams. Adresuokit 
G. A. Baronas, P O Box, G I> 
McKees Rocks, Pa.

ant

a aQ‘



LAISVfi

ORAKULO PATARIMAI.
Kl. — Visogalis Orakule! 

Aš manau, kad tu netik vis
ką žinai, bet ir, viską gali 
(teisybė, viską galiu, tik 
kvailių protingais nepajie-, 
giu perdirbti. — Orakulas), 
todėl išekspleinyk man, ko-

gers, tai pirmą dovaną gaus 
gabiausias garbės narys,an
tra—tikrasis blaivininkas ir 
trečią—paprastas blaivinin-

Gabus kolektorius.
Kapitalistas, pasiša

Temykite
PAGAL NAUJA BUDĄ GREIT.GALIU SUJ1EAKOT JUS GIML 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų Įdėkite štampų už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mane 
Bankų galit® siųst Į visas vietas, užimtas vokiečiais, • tikrai nu- 

eis.
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigus ir laiškus per mano Bankų.
Kas norite atsiimt savo gimines Į Ameriką, kreipkitės prie mane 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
K a* nori pasidėt savo pinigus | Bankų, tai ai moku. 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko ateitų, užtat jūr 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farinas, lotus Ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATA RIMAI DOVANAI.
Kreipkitės Šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
, o. . Filia: 155 CLINTON A V B.Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

/ Herough «f Broeklya.

LIETUVIAI!

◄

SERGANTIEJI!• -___  —
AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

kiu tikslu Amerikon atva- detektyvą, sako jam.
žiavo dūdorius St. Šimkus?
Juk jis Lietuvos patriotas . .
su dūšia ir su kepenimis at- kuris pasidirbo ■ neteisingus 
sidavęs Lietuvai, o dabar .dokumentus ir dabar varde 
baladojasi po Ameriką, dū- inūslJ fl>'mos kolektudja pi- 
doriauja ir nevažiuoja į Lie- n’g},s- I* pasirodo, kad jis 
tuva .turi nepaprastą gabumą,nes

* 'per
’daug
mano 
riai.

—Nusiramink, tamsta, aš 
jį tuojaus suareštuosiu ir 

veidas 7»-ažioti‘ savo kaKa- Pasodinsiu į kalėjimą, - at- 
- - sake detektyvas.

—Aš nenoriu tokį gabų 
ra kumelaitę; nors ta kūme- sodinti J kalėjimą, 
laite buvo nuskurus ir žy
deliai nenorėjo už ją 
trirublinę, vienok ji paėjo į 
tos garbingos veis.^.-, v ,_v. L L .
geriau pasakius, nuo tos kir-1™ ?al?clau nctb',l.s ts.avo ko’ 
melės, ant kurios jodinėjo jlektorius P^al^ti nuo 
Didis Lietuvos Kunigaikštis ivie os* 
Vytautas. Šimkus tą savo' 
kumelaitę brangino labiau, 
negu motiną, nes ii jam pri- 
duodavo patriotiškos c. 
sios. Kada jis jodavo ant

—Žinai, tamsta, atsirado 
koks tai vagilis kolektorius,

Patriotas.
At. — Tu, brolau, kaip ma

tau, nori sužinoti pačią 
svarbiausią tautininkų pas-( 
laptį, kurią aš ikišiol laikiau ' 
už dantų. Bet dabar esu pri-

savaitę iškolektuoja 
daugiau pinigų, negu 
trys gabiausi kolekto-

rinę ir pasakyti tą svarbią 
paslaptį. Šimkus turėjo bė-'

iaitė“buvo“nuskui-us’ i’r"žy- •ieiSu iĮ lygautum, | 
(lėliai nenorėjo už ją duoti ‘j.1' negalima butų prikalbu!-j 
trirublinę, vienok ji paėjo i^1’. ac -11S apsiimtų tikru 
tos garbingos veislės, arba,inlusl-’,_koJektonum, tuomet

Negalimas daiktas.
Poetas, eidamas su mergi-

dva- ra» išdidžiai sako:
; —Žinai, mano miela, aš

tos kumelaitės, tuojau# pri- l\° tuo dideliu aržuolu, ku- 
simindavo apie Vytautą p’ ris dabar matosi, visuomet 
jausdavosi jo įpėdiniu. Bet;savo poezijoms maisto gau: 
štai atsitiko nelaimė — so
cialistai pavogė jo mylimąją 
berūkę ir pardavė žydeliui 
už pusantro rublio ir išva
žiavo i Amerika. Šimkus i- 
puolė į desperaciją ir leidosi 
paskui vagilius, kad jiems 
atkeršijus. Atvažiavo Ame
rikon, rado daug socialistų, 
bet jokiu būdu negali suži
noti, kuris jų pavogė jo be
rūkę. Ir štai, kuriame tik 
mieste randa Vytauto drau
gystę po vadovyste socialis
tų, tuojaus pradeda šaukti: 
“Skauda man širdį, kad tie 
arkliavagiai, kurie Lietlivoj 
ne vieną berūkę nugabeno į

. Lazdijus, dabar vadovauja 
Vytauto draugystėmis” .

■nu.
į —Nejaugi! Aš visgi ne- 
norėčia tikėti, kad, tamsta, 
po aržuolu gauni sau mais
to. Juk, tamsta, nei kiek' 

■ nepanašus Į ^kiaulę, kuri 
taipgi po tais medžiais mai
sto gauna.

Dėlei išrokavimų.
Motina, pasišaukus šešio

likos metu dukterį, kuri 
lankė kolegiją, sako:

—Mokytojas skundžiasi, 
kad tu per visą mėnesį nei 
sykį neišmokai, kaip reikia 
savo pamokų. Ką tas 
kia?

—Aš tą darau dėlei 
išrokavimų.

—Nesuprantu, kokie
'gali būti išrokavimai pamo- 
ikų nesimokinti?
I —Kaip tik aš išmokstu 
pamokas,tai mokytojas taip 
nudžiunga, kad visuomet 
v ieną’susitikęs už tai pabu
čiuoja.

reis-

tulu

čia

Kunigas ir bedievis.
Kunigas, susitikęs bedie-

“SPEŠEL” TELEGRAMA 
ORAKULUI.

So. Boston, Mass. — Ei, 
mister, Orakule, aš tau 
siunčiu speše 1 telegramą, 
kad tu kogreičiausia pribū
tum į So. Bostoną. Dalykas 
štri kame: mūsų vierni ka- 
talikai-blaivininkai rengia 
svaiginančių gėrynių paro
dą su dovanomis. Dovanas vb sako: . j
duos sekančiu būdu: kas iš-! — es^ didžiausias 
gers daugiausia—gaus pen-‘bedievis: neini į bažnyčią, : 
kinę, antras po to—tris do- jnesimeldi, neduodi ant šven- 
lerius ir trečias—du dole- |Lį mišių ir nejaugi manai 
riu. Ar tu negalėtum man.PaPtiIti į dangų? I
patarti, kaip aš galėčiau1 —Be abejones! Pekloj la- 
gąuti visas tris dovanas?,bai daug kunigų, o aš jų 
Jeigu aš gaučiau tą dešini-baisiai neapkenčiu, todėl 
tinę, tuojaus nubėgčiau pas mus sykiu su kunigais ir ne- 
Čapliką ir pragerčiau. sodins atsakė bedievis.
Kandidatas į Blaivininkus.
Atsakymas. — Sunku, 

brolau, tau bus gauti netik 
visos trįs dovanos, bet ir pa
skutinę. Tu esi tik kandi
datas į blaivininkus, vadina
si, dar nesi įpratęs išgerti ir 
tiek, kiek išgeria paprastas 
blaivininkas. O juk turi at
siminti, kad tarpe blaivinin
kų randasi tikrieji blaivi
ninkai ir net garbės nariai. 
Jeigu dovanos skiriamos 
tiems, kurie daugiausią iš-Į

Telepnone ibbU ureenpoint.

Dr. H. Mend'owiiz
□71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tai moterų ligos.
Gerai įsitemykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So. l-mos gatvės, t

S6

Diena po dienai, metSfs po metui 
užsimu 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
ti.utį daktaru ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be piji'gų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti l gyvastį ir paaiš- 
kmsnapie ligą. Gildau per 20 metų 
visokia •< ligas su ; didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tail: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plan- 
čių jaknų ir tt. J

Dėl gydymo nepų ir lytiškų ligų , 
tūliu visiems gerąi žinomą elektrišką 
aparatu ir X-spinduliai, per kurią 
matvt kiaurai kuneJ Ne kiekvienas 
daktaras lt»ri tokius aparatus, dėl

,ad lah. i brangi. Chemiškas iš
ėjimas šlapume. Neatidėliokite 
(Vidais, hit tuojau ateikite pas

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ
gerai žinoma:

DR. LEONARD LANDES
- g <t> CX.
•op-

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? J.'oVti

GARSAS KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
Cystų rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, 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. V.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, Stern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. ifrgpLr 
Myrtle ava. Brook- 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, I.
Foxtrot, One Step /. 
ir įvairus naujausio* / 
mados šokiai moki- 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šoklų. Me 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina 
me balių šokius ir stage'aui. Klauil 
atsilankydama! Informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCINf 
150-52 Broadway, Brooklyn. N. 1

GERIAUSIAS DlDXJAUmA* 
IR SVARIAUSIAS SALIA 

NAS VISAM 80. 
BOSTONE.

asai ir užkandžiai. Patarnavi- 
mn prielankus. Atsilankykits, 
• persitikrinsite.

JONAS MALTHUS 
(Lietavis Savininkas)

142—944 W. Broadway 
So. Boston, Maas.

(Dešimts žingsnių uua Lietavių 
Labdarystės Draugijas name).

loroj
Sutąsytas is formuios- 

recepto; suteikto išmiutin-
- gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo pėlimo pilto ir tarnu, per- 

tį"') A’/č.? skaudėjimo, dusulio, pairos 
iri skaudėjimo, nuslojimo apetito, 
u J šalčio pairoje, ect., eet., Šutai- 
Hm S011*11’ išdirbėju labai pagarsėjusio

.saaoi h PAIN-EXPELLERIO
seno ir ištikimo draugo šeiniy- 

I non, naudojamo visame pasau
lyje |ht pusę šimtmečio—2Qe. 
už bonkutę visose aptiekose, 

Į arba galite užsisakyti tiesiai iŠ 
j J F. AD. RICHTER & CO.

74—80 Washlcgioo Street, New fork.

JOHN KULBOK
CAFR

Dldn'li hotulla, i«ra rlata >a- 
k«l»lvinglem«, kambar’ I Jtu!- 
•yti pagal nuają madą, J> vial 
buait užganėdinti.

JOHN KULiiU* gaviaiakBa
Ml Wythe Are., Or. Be. ft < 

BROOKLYN, N. Y.
Tai. 279 Greenpaiat

' ii-

JOKŪBAS

CAFE. Pa
keleivingus 

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

KANCIERIGt*

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

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

Į Akušerka į
į Rfureą 'A oniamt j
S College BaUtao'*. f
į IČ»»®kziir»gai atitek* jrw 9
'F gimdyme taipgi nuteik'* Tt&o.itait 
Jį ’jagelba ficva’rf'i*e tnoteirc. Kg P

! F Stropiene,‘^:.V.:.’ į 
ę .įsosiom C

TEISINGIAUSIA ir GERIAUHIa 
LlBTUVIiKA

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Vptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013

O
V)

vai. vf.Kare.
v ryto 'ki 1
140 E. 22nd

3rd Avė

nt o 10 vai. ryto iki 8 
šventadieniais nuo 10 
va!, po pietų. (
Si , Lexington ir

New York City.

Kryžiaus 
skaudėjimai

nuo ink- 
Litxarkes. Del nuo- 
ts gero yra reikalin- 
kad j tokias slogas

buty atkreipta didelė dotna.

dažniausia gema 
st v 
sav

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėta;; gyduoles galimi 

apturėti per
\'tio reuif'*.:.t izrjo

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spčkų, 

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

Severa’a Balsam of Life
(Scveros Gyvasties Balsamas)

Sustiprina jis visą organizmą .r 
prašalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — apliekose.

rojauk
Ir vis

$1.00 
1.00 
1.00 
50c.

, ir $1.00.
t gyduoles nuo 

kurios' čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtų.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

* Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. M1SEVIČE
Specialistas Širdies ir 

Plaučių ligų.
Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

V. VAIVADAS 
sporting caf« 

’*»tk1auaia (r dvarlawax* 
Užeikit Ir paraltikrlakiiir

442 Grand St.,
BROOKLYN, N. 8.

taiaphana Stagg RM

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

kelią Amen laikraščiams j Rusiją.
Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru

sijoj, padarykit jiem dovaną,

Užrašydami “Laisvę”
Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 

žodžių.
“Laisves’’ prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui — $1.75.
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

Severn’s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės ir rukštuino skilvyj. Kainosmosi, uno kojy suputimo, geltligės 
60c. ir $1.00.

{ Kryžiaus skausmus 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- 
l-ndorių, ėmiau vartoti Severas 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau“.

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

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.
iiiiiiiiiiiiiimnniii

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinus 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jūsų 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Sau go- 
KiUo pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos,

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

vargio, nustojimo vyriškumo, nemiegio, mo- 
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
geriausį diržą, kokį pinigai gali nupirkt. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c). ^£1

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

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

Adresuok: A P OWENS
Dept, 42—E,

190 QUINCY ST, ,
BROOKLYN. N Y,

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus. 

’’Birute” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 35c 
“Kregždelė” — dnettas — 30c. 
“Eglė” (žalčių karalienė), žalčio., 

ir Gulbč-Dievaičio duettas —75c 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c. 
“III Susiu vinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

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

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

(Undatalcer)GRABORIU
LAIDOTUVm DIREKTORIUS 

čbalsaniuėju> ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių.

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

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

Telephone 7867 Main.

f«i. SSfc Gracapalal.

9<tNlAUSlA UtKIGOk
VIRTA PAS

A. SHRUPSK1
•lavalu alau, puikia* dagtį-

Umarimaa puiklauaiaa, ai* 
itkita, a raraitlkrlaalta

n S. 2nd SL, 
H ROOK L Y N. 2.

K. LUTKAUS
K

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, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.
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LAISVĖ

Polemika. I Seatie, Wash. — L. S.
., . . „ XT o. ,, . •• S. 182 kuopa 6.00Laisves No. 34 Mažoji, Rockford) IM. _ L> s.

Varguolė labai nesvariai g 75 kuQ 14 30
juokiasi is Lawrence o tau-, Kenosha Wisc., per L.
tininkų (pajuokiama ypata g g gg k prakalbas 15.31 
nepriklauso tautininkams). 1 deveiand, Ohio, per J.
Ji juokiasi, pati nezinoda- N .. 4392
ma iŠ ko. Jeigu tas juokas, Konsinfrinn Pn

I Naujausi Columbia 
Rekordai

ma is ko. jeigu tdbjuuMb New Kensington, Pa. 
neliestų socialistų kuopos I . R ka 60-85
4-« zM/xLvAAr\ YNDHlmCITI 1 1 V #

| Per “Kovos adm. is p 
vairių miestu, pavardės

G7.21 
i Brooklyn, N. Y. — L.
S. S. 19 kp. prakalbose 3G.3G 

i Kearney, N. J., per
Blais 7.85

| Rockford, III., per 
i “Naujienas” 
| Binghamton, N. Y. 
per dr-ją šv. Juozapo 

I New Kensington, Pa.75.00 
• Chicago, III., šeimyniš
kam vakare L. M. P. S, 
9 kp. ir L. D. L. D. 19 
kuopos 27.25

t Binghamton, N. Y. — 
L. S. S. 33 kp. susi r.

Bayonne, N J. 
Baltimore, Md. — Per

Stanis 22.21
! Nashua, N. H. — Pas 
B ižus krikštyno'se 5.25

I Mexico, Me. per Venc
kų 1.00

1 Southbury, Ct., per 
Pakusaitį • 10.00

| Detroit, Mich. L. S. S. 
teatrališk. vakare per 
Krakaitį GO.05

I So.Manchester, Ct. per 
susirinkimą S. L. A. kp. 
207 ‘ 10.50

San Francisco, 
Nuo S. L. A. kp. 10G 

Už 8G egz. 
mokrato”

tai galima būtų praleisti,bet * * - -
kad juo ginama socialistų1,
kuopa, tai kaipo jos narys <.K(1V0S„ N13 ir 14 
negaliu to užtylėti, t. y. pn-' 
imti kaipo Įrankį kovai su 
savo užpuolikais. M. V. net 
gi apginamos socialistų 
kuopos ir kitų progresyviš- 
kų draugijų narius—atsto
vus išvadina svirpliais ir ta-' 
i akonais. '

Mažoji 
kiamą 
“svirplių 
z i dentu. 
prezidentu vienos pašelpi- 
nės draugijos ir dabartiniu 
prezidentu Lietuviu Drau
gijų Fondo Lietuvos šelpi
mui, kuriame yra atstovau
jamos ir tris pirmeiviškos 
draugijos. Taigi, pagal M. 
A', juoką išeina, kad visi tie 
atstovai yra “svirpliai” ir 
tarakonai”. Netinkama y- 
ra netgi ir tą pašelpinę dra
ugiją taip pravardžiuoti. 1X1. 
V. gėdą daro socialistų kuo
pai. Gerai padarytų, kad 
tokius nešvarumus paliktų 
mūsų priešams vartoti, o 
pati pasimokintų švelniau 
juoktis. Socialistų kuopa 
gali apsiginti tinkamesnių 
būdu. ■

Socialistas.

KLUMPAKOJIS

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU- 
! GYSTĖ, ROCKFORD, ILL. ( 

x Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Bt*
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užballutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alekiynan 

1516 — 14th Avi. v
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą mdil- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 101® 
Main St., 2 vai. po pietų,

»•.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETO8 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
I'rezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 avi 
l'rez pagelb, J Takazauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South bOth dourt, 
li.ansų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th avi,
K.if-ierius Mrs M Bartkienė, 

1500 South 48th Court
M.-Ob globėjai:
Mrs O Elterman, 1533 8. 50th Ct.
Mrs Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct.
Mrs M Dolan, 1533 S, 50th Ct, 
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 et 

Cicero, III.
Buiirlnkimai atsibuna kas paskatl 

aj nedėldienį kiekvieno mlneile J 
Neff* nveta'mėj, 1500 8o. 49th av* 
Clear*. Ill I vai. pa piatą

7.00

Varguolė pajuo- 
zpatą pavadina ’ 
ir tarakonų” pre- 
Ta ypata yra ex-

25.00

18.70
7.47

Gal.
5.00 

“Socialde-
> 12.90

patarimas.
Viso įplaukė 773.37
Buvo kasoj nuo ko-

Pirmiau gauti lei- vo mėn. 268.G5
dimą, o jau paskui rengti 
prakalbas”. Marų matosi, Vi; 
kad toks patarimas nėra mėn. 
praktiškas dėlto, kad leidi-1 
mas reikalingas tik ten, kur’ Ca 
yra administracijos išleista 19 bal. G. Liutkevičiui į 
specialė nota, kad be perini- Petrogradą 321.G0

linskas prakalbų rengėjams;
. lt

abo balandžio
1.042.02 

IŠLAIDOS:

kalbu. — Šiandien socialis-j 
tai, jieškodami leidimų,gaus. 
juos nedaugiau vieno* iš de- • 
šimties. Gi nejieškant lei
dimu (kur nėra specialių

Lieka $720.42

Pranešimas visuomenei.

štai naujausios dainelės
3188. Ant kalno karklai siūbavę.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motus, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
Linksmo kraujo (Polka) 
Rožes šaka, be žiedų (Polka 
Visų apleista (smuiką solo) 
Annie Laurie (smuiką solo)

Reikalaukit augščiau paminėtų r* 
kodų pas

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

Telephone 4659 Greenpoin'

E

e:

e 3192

F 3193

E 3182

I.
Geriausia pirmeiviška aielga 

pas

GEO J.ASKEVIčia
771 BANK ST., Tel. M4-1

WATERBURY, CONN.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

APLA. 
BOS

notų) tik pikti liežuviai ga- —Kilus Rusijos revoliucijai, 
Ii sutrukdyti prakalbų įvy- Lietuvos Socialdemokratų 
kinimui. — Laisvę žodžio ir Atstovybe paskelbė Į Ame- 
susirinkimu iš mūs gali tik rikos visuomenę atsišauki-

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

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

Vice pirmininkas M Kaupas,
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela
1029J Lockwood ava.

Turtų eekret. S Gelumbauskae, 
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia, 
Herrick Ave.

Iždo Globėjai: A. Pukteria, 
Park View,

PERSKAITYK!

921
444

” M. Kavaliauskai,
LBD. laiko savo susirinkimui kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wia

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

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Court it.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas 8. Merkia, 

255 Bond 8tr.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
iždininkas J. Juzapams, 

234 Clark Plaee 
Ižde globėjai: E. Makutienaa,

149 Clark Place, 
° B. Morkiukia

109 So. Park Btr
Maršalka B. Budrus, 240 BeeeuM it. 

Visi Elizabeth, N. J.

111.
111.

ris atnaujins,

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- 

i knygų už 50 c.
Kas iš neskaitančių dar prisius už
’’Keleivi” $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 metiį arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymčkit, ar| esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.
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TREJOS DEVYNER1OS

TREJANKA
E
bJO

bO

d 

o

DAUNORUS trejanka yr® tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų. w

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. Y8/1?■ ženkleliais (markėm)

O m

v

ViNd-Cs. J?Daūnora
? RIŲŠ '

g*

kr

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

REIKALAUKIT rašydami, kokly norite nemažiau kaip už 25c. 
liūs jums prisiųsta.

KAMPAS.'NORTH.

-į Bro o"k win. N# w York
aE-iJ&Tfc* r K*.-|| ~i^ i 11 ■■ '• I1T i !»■ ■

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingu Haat 

xweonul. Pirkdami daug t»voro anteyk dėl dviejų aptiekų, galina 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randasi kita- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dirfa 
lisms, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmą. Baa- 
ka 25 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, taksas 25 ir 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laika. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONICA8. «) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paudfcrio, odekolonos, perfumes h 
dsokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 
durių. Bonka 50c. Kraajo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiškę 
aa kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiama atsllaa- 
kyti. Visas persiuntmo -lėšas apmokama męa. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba stampomls.

I. SHAPIRO, Lietwviikas Aptiekorini
OS So. 2nd Street, kampan Uniow

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas tnd 8t., Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJA sUNŲ IK DUKTERŲ 
MELROSE t'AK&, i L. L.

PlrmininKaa K J aukausiąs,
F. O. Box 749, Meiraaa rara, 

Pagalbininkas D. Kimša,
r. u. £S«»x Meirvss Psur* 

Pratakai« rastis u araua*
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, 111. 
Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Samalionis. Box 613,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

fr-as ttann daatii taiaS.

DR. LA. LEVITT
MURGKON DKNTI8TA8

fkaiuMą J artą axiUbdaw 
anta/k. Ištrauki* bi j*kia

DR-J OS CENTRO VALDY- 
1R KUOPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025' Colwell st.,
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J. 
2J35 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K.

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

Pittsburgh,
J I Alexis P O Box 344 Diamond

Pittsburgh,
F. Pieris, 1331 Penn Ave.

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

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

kp. John Swipas, No. 11, Welder st.
Glendale. Carnegie, P*. 

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

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

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

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

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

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

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

Millsboro, Pa.

Centro

2

kp, J W.
Pkimų iš mūs gali tik rikos visuomenę atsišauki-

i, ir už tai pasiimti 'mą, prašydama aukų mūsų 
atsakomybę...'Gi jieškodami draugų veikimui. Aukos 
leidimų, jau tas laisvės tei- pradėjo gausiai plaukti. Vė- 

pavedame liaus, laike kairiųjų orga- 
Tas nizacijų atstovų suvažiavi- 

■mo Brooklyne, įsikūrė Ru
sijos revoliucijos Rėmimo 

i Komitetas. Dabar aukos
plaukia ir į Atstovybę ir į 
Komitetą. Tai yra negera 
.ir nepraktiška. Ir todėl ben- 
drai pasitarę, mes nutare- 
line, kad nuo šiol visos au
kos, skiriamos revoliucijai, 
eitų i Rusijos revoliucijos 
Rėmimo Komitetą. Vaduo- 
damos tuo, likusius nuo ba
landžio mėn. atskaitos 
$720.42 perduodu Rusijos 
Revoliucijos Rėmimo Komi- Mhasn<7 
totui. Mano vardu prisius- ar a 
ta ir daugiau aukų, kurios 
nesuspėta įrašyt į balandžio 
rokūndą 
kas per

| Rėmimo Komitetui. Su šiuo 
$1 00 mėnesiu ztas komitetas bus

sės morališkai 
čyfams—jų malonei, 
nesocialistiška ’.

K-m-tis
Waterbury, Ct.

ATSKAITA LIETUVOS 
SOCTALDEMOKRA 
TŲ ATSTOVYBĖS 

AMERIKOJ

10

11

*12
13

Už balandį, 1917 m.
JEIGOS.

Philadelphia, Pa.,per pra
kalbas L. S. S. 1 kp. 100.04

Philadelphia, Pa., Abro
mavičius, Jasiulievičius, Če- 
puliūtė — po $5.00; K. Vi- 
dikas — $40.00; Jatužienė 
$2.00. Viso Phila. surinkta 
$157.14.

Torrington, Conn. —
Kuliackas • $a.w v

Shaft, Pa.- Saveikis 2.50 atsakomybėje uz aukas,gar-
Bridgeport, Conn. — 

per Deveikį
Scranton, Pa.—J. 

mulionis
Philadelphia, Pa.,

Pocių
Montello, Mass., “Vie- L Pwlseikos 

nyr!° .v i xt v ° *720.42.
Great Neck, N. Y. — |

L. S. S. 168 kutfpa 10.00 V. Paukštys,
Detroit, Mich, per Ta- 1 Rusijos Rev.. Rėmimo Ko- 

mošiūną ir Deveikį 5.00 ( miteto Iždininkas.

į. Ir tas visas, au- 
•ditodu Revoliucijos

sins jas laikraščiuose, ves 
35 00 rokundas ir siųs Rusijon.

L. Pruseika,

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Rūkas 
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa.

Varašis,

Pa. 
sta. 
Pa.

Pa.

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. Ramauckai, 

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

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

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

ave. 
a W Svintickas, 

515 W. Pine Str. 
Susirinkimai atsibuna paskutini pa

gedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
fiain St., Mahanoy City, Pa.

Ta-
Liet. Soc.-Dem. Partijos

■ Atstovybės Kasierius.
j Šiuomi liudiju, kad nuo 

priėmiau
12.50.

M a-

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, Pa 
Zice prez S Masiulevičiene

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

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

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pirm* 

’ėtnyčią kiekvieno mėhesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 489 
Northampton St Easton, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
...........WAUKEGAN, ILL.DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 
Pirmininkas A. F. Sabeckia, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuoaybės svetainėj, 801—8th 
St., k Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

III.

III.
III.
III.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

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

“ V# Kvedaravičius,
1543 Oregon ave. ,

Dainų repeticijos atsibuna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainei, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka< 
trečią pėtnyčią kiekvieno manesie 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab 
tainės, 6131 St. Clair ave. Knygyao 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton ave. Knygos išduodamos kis 
kvieną Panedčlio vakarą, nwe 7:lt v

tiek
<K<

Knygius Pranas Tumota*, 
8570 E. 72 8t.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

E» Moline, III.
Vice prez. M Dackus, 854—8th etr., 

Moline, III.
Prot. eekretorius S Rusteika, 

avė. Moline, III.
Finansų sekretorius W Vapsevich.

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

Moline, III
TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 

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

i v Molina, III,

12204 — Tth

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

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prislunsklte mums tik 50c.
Nusllpncjie ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nervlu, paliks išgydynti ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo jau tuksiančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nervlu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesia m 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevlrinl- 
inai skilvio, inkstu ligtj arba kitos ligos 
nusies, nemielus sapniai, baime sutikti 
zmonius, l<’ip tai daro hokurle, palikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO 
Gyduoles tas i trumpa laika paduria jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gt 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jc 
ypatlbems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tų pada- 
rls, išsiunsme jums DYKAI kotnpletlšką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą Ii 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimu liešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bot 
komletlškas kursas Išslgydytnul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydytnul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
ncatideliokito. taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarslnltna ir mei 
Igsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

> Novo companV, -r
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, P<,

DR. BUKKIS,

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

Gydimas y- 
ra y pat iškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai.

Europos gydytojas, 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

Mokslo Nereikia Jieškptr
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikai^ 

toj"Au kalbos gramatiką savo namuose iiuosame laike. Visi IŠmohų
< „ Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresą®.

KoresooBdencifi»eMokvfcb *3?7 N RobevSU Ctuiw7

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Barabošius

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

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



1

Antra

Taip-

.$5 00 ir augščiau 
$5.00

.$1.60 ir aukščiau

.$5.00 už dantį
.$1.50 ir augičiau

,50c.
50c.

VISIEMS
ŽINOTINA

Moterišką Drapaną

Kostu mieriš- 
kasKriaučius

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir Balling

•kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,
GAS, REUMATIZMĄ,

IŠGYDO
PER-
OPE-

užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU 
J. Bulot, Savininkas,

805—3rd Ave., kampas 28th St.
SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 South

J. BULOT, Savininkas
708—3rd Ave., So. Brooklyn, N.Y.

Tarpe 22 ir 23 Sts

Telephone 2639 South. Į
Dvi puikios užeigos: ,

LIETUVIU MOTELIS <
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki
Hali) 
liams, 
Alley.

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

(Inkamal laiką praleiat.
Tai yra geriausia via

K. HENSAS 1
M Gold St,

BROOKLYN R
Telephone: Main 7M1.

LAISVE

pasižymėjo.
■—•o

tižią, tapo net kraujas pra

buvo iš-1

ar-
Marcy Avp.

va, kuris tarpais lygir bijo-
lo-

102
piano

vVeidmainyste ir Meile.

šitokiu adresu :

*
i

j

i

tu neužmiršti L. Muzikantų . 
.Unijos, kurie taip skaitliu-1 . . . . . . *

nuo
nuo 
nuo

9 d. gegužės, po N736—3rd 
Ave., So. Brooklyne, bus su
sirinkimas L. S. S. 20 kuo
pos. Pradžia 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės malonėj

10.000 iki
14.000 iki
45.000 iki

kimą, nes turime dug svar 
biu reikalu.

Sekret. V. Kazlauskas.

mesta iš salės.
kad ne visi airiai pritaria 
valdžiai.

GADYNE”
Philadelphia, Pa.♦

500, 
tokio 
visgi

Puikus pavyzdys.
23 d. balandžio pas J. Ku

lį Brooklyne buvo varduvių

Pinigus siuskite

“NAUJOJI
229 N. 6th Street,

So. Brooklyno Gegužines 
prakalbos.

30 d. balandžio, Shedlowo
ir Latuko svetainėj, buvo

Kartais;
rodosi, visai neskiria žodžių

mimo. Jisai negalėjo 
užbaigt savo prakalbos. Bu

si 6.000
18.000
22.000
24.000
30.000
32.000
32.000
40.000
40.000
50.000
75.000
95.000

Pajieškau draugo Jono Armono, 
Kauno gub.„ Panevėžio pavieto,Pum
pėnų parapijos, Renkūnų kaimo. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę, Dirba visokių stukų daiktus. Jei 
nori gauti štokų katalogą, pr'siųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS.

Crochet
60 Designs/

In
BooklbrmE

jie kalbėjo ne taip, kaip rei- 
Turėjo būti seniai, o 

Gana gerai lo-‘

ANT PARDAVIMO 
1200 visokiu nauju ir senų mūrinių ir 
medinių namų už prieinamą kainą.
Šiuomi pranešu gerbiamiems 

draugams lietuviams, jog^aš perkė
liau gyvenimo vietą ir ofisą nuo 287 
Bedford Ave., ant 300 So. 1st St. 
ti

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuvis

Kontr aktorius
o '

Pentuoju namus is lauko, taipgi ir 
iš vidaus, popierauju, pleisteruoju ir 
cimantuoju. Už savo darbą gvaran- 
tuoju. Išlygos prieinamos. Reikale 
kreipkitės ypatiškai ar laišku.
46 Power St. arba j gyvenimo vietą: 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y.

K J. VASILIAUSKAS

kilnaus darbo. Taipgi So.

lietas ir daugvbe žmonių ge- Jes atliko gerai, bet vieniu- ..
- - * ‘ buvo iš-!tūliai kas negerai, tai kai- Atsiimkit knygą

Iš to aišku, bos neaiškumas.

Tarpe aktų ant 
skambino E. Tamulioniūtė, 
kas davė daugiau smagumo.

Kazys.

“NAUJOJI
to, 64
puikios

“NAUJOJI
Liausiu
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

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

Norintieji sieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri
siusime 15c.

16
20 
40

Perkame ir parduodame namus, 
tus, farmas, krautuves ir dirbtuves ir
inšiūriname didžiausiose ir geriausio
se kompanijose, skoliname pinigus 
ant mortgoge’ių Sužeistiems, kurie 
nori užvesti provą kriminališką ar 
civilišką, meldžiu kreiptis prie mūs 
kogreičiausiai, o męs' aprūpinsime go
riausiais ir teisingiausiais advokatais. 
Kas per mus perka namus, nereikia 
mums nieko mokėti. Su pagarba

B. A. ZINIS
Really and Insurance Co. Office 

300 So. 1st St., BROOKLYN. N. Y.
Telephone 3355 Greenpoint. 

26 Court St., 7 floor rooom
Telephone 380 Main.

gija state ant ________
Hall scenos Schillerio veika- |P; Pruseika 
lą “Veidmainystė ir Meilė

JOSEPH LIPMAN. M. D
. Specijaiistaa moterų Ilgą

BU K. SOth St„ New York. N. 1
OFISO VALANDOS;

Iki 10 vai ryta; nue 1 iki M vai. f 
plat ir nuo 1 iki 8 vai. vakara

Nedčliomia pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

narna ir pasakoma vl»a» ligas ir ya 
gslbstims. Ii kitur atvažiavusioms d 
gontams parūpinama vietą, kel gydo 
si. Reikalui esant kreipkitės 
apžiūrėsime ir duosime prietelllką ra 
dą. Patarnavimas visai pigas. Na«i 
ualrikits mane antrai*.

DR. J. LIPMAN 
MU H. fc»lh St., NEW YORK, R. i 

Kalbamo lietavlikal.

V. RADZEVIČIA (ROSS)
12 Broadway, New York, N.Y.

Tel. Broad 1459.

J. Balaitis
29 Hanover St., Rochester, N. Y.

Moteris 
kuri žingeidauja 
gražiu mezgimu, 

būtinai turi įgyt šią 
naudingą ir reikalingą kny

gą. Joje telpa ne tik 60 foto- 
grafišką piešinių vėliausios mados, bet 
yra prie kiekvieno paveiksluko aprašy
mai kaip mėgsti, kad gražiai atrodytų. 

Geriausias pasiulijimas, koks kada 
buvo. Tinka pradiniams, nemokantiem 
ir mokantiem. Reikalauk tos knygos 
tuojau—šiandien. Kaina su prisiu ati
mu tik 2 centai.

Pearl Le Monde
165 Publicity Bldg. St. Louis, Mo.

tlyginimo. Reikia ištarti 
. ačiū ir “Aido” 

chorui už patarnavimą.
Panelės Skeraitės savo ro-! Vietinis.

darbininkų pokilis. Svečiams besilinks- keno laikrodys suugedo?
I Brooklyno ir apielinkes lietuviai 
jeigu jims reikalinga taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktus, tai ipeldžiu 
atnešti j “Laisves” ofisą. Ten bus 
priimama ir perduodama man, o aš 
stengsiuos atlikt savo darbą koge- 
riausia ir greičiausia. Aš būsiu 
“Laisves” ofiso kas ketvergo vakarą, 
kada bus galima darbą paimt arba 

.sugrąžint. - v
Taipgi pas mano galima užsisakyt 

ir naujus laikrodžius , laikrodėlius, 
žiedus ir kitokius auksinius daiktus. 
M tino krautuve randasi po N 42 Bro
adway (vidury bildingo) New York, 
N. Y. Kam paranku, kreipkitės į 
mano krautuvę, o būsit pilnai užga
nėdinti, nes iš mažens tuo bizniu už
siimu ir esu specialistas laikrodinin-

liui neapeina 
reikalai. Po Pruseikos pra- minant, sumanyta sumesti- 
l aibų buvo užklausta,ar pu- po keliatą centų parėmimui 
blika sutiktų paaukuoti dėl (Rusijos revoliucijos. Ąuka- 

taip kad kiekvienas laukia Rusijos revoliucijos paremi- vo šios ypatos: J. Kulis — 
PėtnyčioJ,*W>4 "d?*gegužes, su žingeidumu finalo. Ypa- 'mui. nn. t i/rci-n

New Yorko Cooper Union tingai pakįla publikos jaus- sutiko 
Hali įvyko ----------- .
airiu patriotu prakalbos,ku-,begalo įsimylėjęs! muzikam !klauso vietos 
riose dalyvavo daug tūks- to dukterį, paduoda jai nuo- .......
tančiu žmonių. Pirminiu- 'dų. Po kiek laiko jisai pats su . v 
kavo magistratas McAdoo, prie savo tėvo akių išgeria jas prie šio bendro ir pra- | 
Tarpe kalbėtoju buvo ir ma- nuodų ir tik tuomet išsiriša kilnaus darbo. Taipgi So. 
joras Mitchelis". Mitingas veidmainingas suokalbis,ku- Brooklyno draugystės ture- širdingą aciu. 
buvo sušauktas tuo tikslu, In padarė Ferdinando tėvas f; T
kad išreikšti ištikimybės h’ jo kuprotas sekretorius. , . .
jausmus Amerikos valdžiai! Vitkauskas savo gabumais gai patarnavo n’ be jokio 
ir visiška jai pritarimą. Bet daugiausia pasižymėjo, a’’..............................
mitingas pavirto į demonst-jKiekvieną jo žingsnį įdomu širdingą 
raciją prieš Amerikos vai- buvo sekti. . _ /

Kas kita pastaruose trijuo-
YIETiNES ŽINIOSU .. • v* 1 I . • • •

------  apsibnezia charakteriai ir
Didžiausias triukšmas !užsimezga dramos turinys, 

prakalbose. i
zl Publika vienbalsiai $2.00; J. Steponaitis, M.Ste- 

Aukų surinkta ponaitienė, Mažas Steponai- 
dįdžiaūsios niai » kuomet Ferdinandas $18.05. Čionai garbė pri-^čiukas, M. Klemčauskas, A. 

.‘, Gimnastikos Kulis, B. Kulis, O. Kulienėj
K liti bu i už sumanymą su- ir P. Pėstininkas —po $1.00 
šaukti vietines organizaci- Viso $10.

P. Pėstininkas.
Aukas priėmiau ir tariu

“Kare - 
ko dėlei?”

Visi Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Dr-jos 1-mos 
kuopos nariai ateikit į “Lai
svę”, 8 d. gegužės, 8 vai. va-

• ir atsiimkit knygą.

Ypatingai airiai publikai labai sunku o- 
nekenčia Anglijos, su kuria 'i'ien^uotics kalbos turiny, 
mūsų valdžia taip susidrau-l Milleris Ragažinskas ir 
gavoj Mat, Anglija per.jo žmona Knaučiūniūtė bu- 
šimtmečius buvo airių tau- įvo Per jauni ir visame kame ^o aeiei ..■ ĮaiPgi
los budeliu.

Kilus lermui, į Cooper U- ^ia- 
nion pribuvo 120 policmanu, i buvo jauni, 
kurie turėjo begales darbo..še Vurmas—S. Vaičekaus- 
Viena moteriškę, kuri užšo-j^as ir Von Kalbas—Valen- 
kus ant kėdės pradėjo šaukt Dar reikia pažymėti 

majorą, tai devyni po- von Valterį, Ferdinando tė-

ta vakara bus ir susirinki-
I v umas kuopos. Nepamirškit
1 atsivesti ir naujų draugų 
prisirašyti į draugiją. 

Fin. Sekr.
V. A. Zaperiackas.

prie 
licmanai vos, vos apveikė.

Lėtinas prasidėjo, kada josi, lygir nejaukiai veikė 
svetainėn atėjo majoras ienoje. į
Mitchell. Vieni jį sveikino,! Abelnai, lošimas darė ga- 
o kiti švilpė, šniokštė ir šau-.na smagu įspūdį ant susi- nt«ilnn1<-vti i Si «n«ivin' kė—lauk ji, lauk! Majoras,įlinkusios publikos. Tik tiek,'^^at®įalMl.Į l.s„usJ"nj 
žinoma, nelaukė tokio priė-|kad ]abai ilgai užsitęsė, net 

net iki pirmai valandai.
- . Žmonių buvo apie 

vo dar ir daugiau kalbėtojų, truputį permaža dėl 
Ir vieną iš jų, tūlą Daltoną.didelio veikalo, bet 
iš Long Island City, numetė ch’augija turės pelno, 
nuo pagrindų kitas kalbėto
jas, teisėjas Ford. Tada mi
nia pradėjo šaukti, kad turi 
būti liuosybė žodžio.

Kuomet pirmininkas skai
tė ištikimybės rezoliuciją ir 
pritarimą priverstinam ka
reiviavimui ir norėjo bal
suoti, tai vėl kilo didžiau
sias termas. Vieni balsavo 
už, kiti šaukė, kad su Angli
ja negalima susidėti ir tūlos 
merginos, užlipusios ant kė
džių, plevėsavo žalia vėlia
va. Tūli airiu tautininkai 
visa gerkle šaukė: šalin pa- 
škudnoji Anglija, tegyvuoja 
airių revoliucija, atsiminki
te pakartuosius Sin Fein 
(vardas airių revoliucijonie- 
rių). Dalis žmonių pradėjo 
šaukti: šalin pirmininkas! 
Jisai nenori liuosybės žo
džio.

Lermas tęsėsi ilgai, pa
kol nepribuvo 120 policma

Gausi auka.
Brooklyno kriaučių unija 

(visi trys skyriai) paskyrė 
iš savo iždo $100 Rusijos re
voliucijos parėmimui. Pi
nigus esu jau gavęs nuo ka- 
sieriaus Valentino. Tai gau
si auka ir dar rekordinė. Iki 
šiol nei viena draugija nėra 
tokios aukos paskyrus.

Varde Rusijos Revoįiuici- 
jos Rėmimo Komiteto tariu 
širdingą ačiū Brooklyno 
k r jaučiams už tokia auka.

V. Paukštys.
R. R. R. K Kasierius.

Puikus balius.
12 d. gegužės, W. Shed- 

low ir K. Latuko svetainėj, 
736—3rd Ave., So. Brook
lyn, bus puikus balius S. L. 
A. 249 kuopos. Pradžia 7 
vai. vakare. Įžanga 25 c. y- 
patai. Kviečiame visus ko- 
skaitlingiausiai atsilankyti i 
mūsų pokylį.

Komitetas.

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

nu, kurie išvarė, iš salės 50 Prakalbos, kurias parengė 
žmonių ir kelis suareštavo, vietinės draugijos ir kuopos 
Keli nugabenti i ligonbutį. |^Pvaikščiojimui tarptauti- 

Susirinkime buvo ir daug.^s darbininkų šventės pir- 
tokių, kurie buvo priešingi inos gegužės. Kalbėtojai 
priverstinam kareiviavimui (buvo L. Pruseika ir J. šal- 
ir šaukė: šalin konscripcija’iVs- Abu kalbėtoju buvo 

Reporteris.‘Puikiai prisirengę prie pra
kalbų. J. Šaltys aiškioj ir 
šviesioj formoj perstatė pu- 

Gegužės 2 d. Dailės drau- iblikai gegužinės reikšmę ir 
McCaddin šiaip darbininkų judėjimą;

i kalbėjo dau- 
- -- -jv ginusiai apie dabartinį dar- 

veikalą penkių veiksmų,tie- jhininkų padėjimą ir jų atei- 
vvniu atidengimu. Tas vei-.tl, taip-pat ir apie Rusijos 
kalas dar pirmu kartu rodo- revoliuciją. Liet. Muzikan- 
mas ant lietuvių scenos.Pir-.ty Unijos Benas, susidedan- 
mieji du aktai gana nobo- Us iš 20 ypatų, tarpais grie- 
dųs, nesuprantami, kupini pe paršus internacionalą ir 
vien tik dipliomatišku, slap-.marsalietę; “Aido” choras”, 
tų kalbu tarpe įvairiu vėl- P° vadovyste L.Eremino,su- 
kiančių ypatų. 'Viena tik dainavo porą darbininkiškų 
buvo aišku, tai majoro Fe?-,dainelių. Tai dar pirmą 
dinando įsimylėjimas į Lui- kartą So. Brooklyne tokios 
zą, dukterį biedno muzikam įspūdingos buvo prakalbos, 
to ir spąstos, kurias rengė ’ Publikos prisirinko pilna 
jam tėvas ir jo sekretorius, svetainė ir ramiai klausėsi 
kuprotas,gudrus kerštinčius prakalbų jki 12 vai. nakties. 
Bet tas viskas dar buvo ne-! Buvo tikėtasi daugiau pub- 
aišku, taip kad klausančioji likos susijaukti, bet pas .vie- 
publika negalėjo sau duoti |tos dalį lietuvių dar tamsu- 
atskaitos, kaip viskas dėsis, .mas viešpatauja ir dauge

Visi, kurie

R. R. R. Kom. Kas.
V. Paukštys. 

Pranešimas.
Šiame “Laisvės” No. telpa 

apgarsinimas gerai žinomo 
specialisto laikrodininko 
Viktoro Radzevičiaus. Ku- 
’•ie norėtumėt duot laikro
džius ar laikrodėlitfs jam 
sutaisyti, galima atnešti į 
“Laisvės” ofisą arba j jo 
krautuvę,42 Broadway,New 
York City, (Apg.)

fam. 
fam. 
fam.

1 fam nuo 1.000 ik
2 f am. nuo 1.500 ik
3 fam. nuo 2.500 ik
4 fam. nuo 3.000 ik
5 fam. nuo .3.500 ik
6 fam. nuo 3.900 ik
7 fam. nuo 5.000 ik
8 fam. nuo 5.800 ik

10 fam. nuo 7.000 ik

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu j 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- 
MATIŽHO. KOSULIO. NUO 
PERSALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, • aė 
užtikrinu, jog busit užganėdin 
tt

F. KUDIRKA, 
Liriwviu Aptieks ir Savininkas

64 GRAND «T.
Brooklyn N. T.

trokštate įgyti

skaitykite ir platinkite

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

GADYNĖ” yra storas, didelio fortna- 
puslapitt žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar- 
mokslo šakų ; gvildena visuomenės

jį’;"'
' H ifTii iiiji iri-i i

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLER. 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

F. A D. 
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New YorkN. Y. •

nešioja
MANHATTAN HATS
žino, kad jos yra geriau

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

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

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

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

$1.00 ANT 

savaites

Ištraukiu DVIČ A I tarpe H Ir 12 
Dantis • IVrAI vai. kasdieną,

kad tuoni parodyt. |or ištraukiu
BE SKAUSMO!

Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų..
22 kt. auka. kepuraitė 
Pripildymas auksu.. 
Tiltelio uždėjimas... 
Pripildymas platina 
Pripildymas sidabru be gydymo 

,, cementu
Dantis egzaminuoju dykai.

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

Pristatom j namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas-

■ peth, ir tt.

MACYS & MARCIN
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Persikaustė naujon vieton. Siuvant 
ant orderio, taipgi užlaikome ir gata
vų drapanų. Per pirmą sezoną, kai
nos bus labai s’^-ažintos, kaipo nau
joj vietoj. Nuo > niai žinonams lie
tuviams kriaušius

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

Kampas Ten Eyck St.

I
~Pliila<lelphijos Specialistas vyrų moterų

DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, AIRDIES, VIDURIŲ I
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO ’ 1GAS.
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE

■X TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE 
RACIJOS.

.X Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų.
o gi vartoju X-Ray mašiną, kuri reikalinga kiekvienam gydyto
ju jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
■Ą galima išgvdyt, jeigu negalima, tai neapsiimu.

DAKTARAS WASSERMAN
| 1335 Arch Street, Philadelphia, Pa.

:q Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Ą Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietį Per pačtą ne- 
X gydau. Galim susikalbėt lietuviškai.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ. SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR J[ PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KA IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOT1” ir rašytą GVARANČIJĄ. Ban
dymai ir egzamiilacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randaŠi Washington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMER1KAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Brocdjvay,. New York, N. Y.

i




