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

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

VII META*

DARBININKŲ LITERA- 
XTROS DRAUGIJOS 
KNYGA SIUNČIAMA 

RUSIJON.
• Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos Centro' 
Komitetas, pasinaudoda-; 
mas tam tikra draugijos 
konstitucijos teise, siunčia 
Rusijon 25 egzempliorius 
knygos “Karė—ko dėlei” J 
(War—what for). į

Ta knyga bus siunčiama* 
per vieną iš keliaujančių 
Rusijon draugų.

Jeigu draugijos nariai su
tiks, tai ir daugiau egz. ga-i 
Įima bus pasiųsti Rusijon.

Lietuvių Darbininkų Li- • 
toraturos Draugijos Centro j 
Komitetas pavedė keliems 
draugams, vykstantiems į 
Rusiją, tverti ten Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
draugijos kuopas.

augt Į labai didelę spėką.

AMERIKA NELEIDŽIA 
SOCIALISTŲ Į EUROPĄ.

Amerikos valdžia jau pra
deda persekioti socialistus, 
kurių nuomonės nesutinka 
su ponų valdininkų nuomo
nėmis. ■ 1

Štai, draugas Reinstein, 
vienas iš Socialist Labor 
Party vadovu, kuris pirui 
20 metų pribuvo iš Rusijos 
Amerikon, sumanė grįžt at
gal į savo seną tėvynę. Vai- , 
stybės departmentas išdavė 
jam jau pasportą ir drg. 
Reinstein šiomis dienomis 
buvo pasirengęs vykti Rusi
jon.

Bet šnipai kitaip mislijo. 
Panedėlio vakare, išeinant 
Reinstein’ui iš New Yorko 
pačtos ofiso, apnyko būrys 
šnipų, padarė kratą, atėmė 
visus dokumentus ir paspor
tą.

Pasirodo, kad detektyvam 
ve kas rūpėjo :kaip jis,Rein
stein, žiūri į Rootą, kurį 
Wilsonas siunčia į Rusiją ir 
dar—ar Reinstein yra šali
ninkas atskiros taikos tarpe 
Rusijos ir Vokietijos.

Dabar laikraščiai garsi
na, kad Amerika neduos pa- 
sportų tiem socialistam, ku
rie vyks Europon ir pritars 
atskirai taikai tarpe Vokie
tijos ir Rusijos. Turbūt, 
bus reikalaujama kokios tai 
prisiegos.

Šnekama, kad valdžia ne
norinti duoti pasporto ir M. 
*Hillquithui.

Stebėtinas daiktas! Tai, 
vadinasi, jau ir prieš atža
gareivį Rootą nebus^yalia a- 
gitpotį.

'čiais, Russellio kompanija Petrogrado Darbininku ir 
vadina vokiečių agentais ir Kareivių .
Amerikos išdavikais, nors Pildančiam Komitetui, 
nčia nei mažiausio darody-j Tai Gomperso telegramai 
mo, kad kuomet nors Ame- pilnai pritaria Wilsonas. 
rikos socialistų Partija būtų! Gompers, varde Amerikos 
lošus rolę vokiečių valdžios darbininkų sako: “Išrišimas 
agento. 'didžiausiojo visame pasauly

Socialpatriotų skundais krizio pridera nuo pakrai-
1A naudojasi Amerikos kapita- pos rusų politikos. Nuo Ru- 

listų valdžia ir štai drau-‘sijos pridera—kas laimės, 
-'gams Hillquitui ir Algernon'demokratija ar absoliutiz- 

Į Lee jau neduoda leidimo va-!mas. Jūs galite laukt i • 
žinot į socialistų konfeiui-'rainos nuo visų Amerikos 
ei ją Stockholme. Amerikos 
valdžia bijosi, kad jie ten 
nesutaikintų skyrium Ru
sijos su Vokietija. Tuotar 
pu, tuodu draugu niekuo
met nepasakė, kad jie yra 

i šalininkais atskiros taikos. 
Juodu agituoja už visasvie- 
tinę taiką.

Russellio, Wall ingo ir ki
ltų socialpatriotų atsišauki
mus garsina tam tikra val
diška agentūra.

“Laisvėje” mes daug ne- kų Atstovų Taryba, 
rašysim apie tą denunciato- vieninteliu būdu greitai už
riti ir socialpatriotų kuopą, baigt karę, yra sunaikini-

Atstovų Tarybos I) T T CI 1 A
n Komitetui. JLVvkJle M

žmonių kovoje prieš visų 
mūsų bendrą priešą—kaize- 
rizmą. Kaip laisvoj Ame-

yra tokių žmonių, kurie agi
tuoja už atskirą taiką su 
prūsųTnmitarizmu. Bet jūs 
turite žinoti, teisybę. Ame
rikoj nedaug tokių, kurie 
p. ri j austų kaizerizmui ir jo 
talkininkams.... Amerikos 
darbininku klesa sutinka to
je nuomonėje su Darbinin- 

kad

SIBIRAS NORI TAPTI 
RESPUBLIKA.

užtrauks vidurinę ir išlauki
nę karės paskolę.

ibininkų Atstovų Taryba jau 
užgyrė.

Sibiro gyventojai nori at- -si rinkimas ivyk
DumiAa n. nnrln J______________ .. .. ______,12si skirt nuo Rusijos ir pada

ryt savo šalį nepi -gulmingn 
respublika. Agitacija tuo 
tikslu vhroma visame Sibi
re.

Sibiro didmiesty Tomsk 
(kur yra vienatinis Sibiio 
universitetas) tiktai ką pa
sibaigė miesto viršininkų 
rinkimai. Į visus urėdus iš
rinkta socialistai.

Dabar Tomskas yra pil
noje socialistų kontrolėje.

SURAŠAI IŠDAVIKŲ.
* Naujoji Rusijos valdžia 

skelbia išdavikų surašus,ku
riuos užtiko senosios caro 
valdžios šnipų kanceliarijo
se.

pabaigoj

KERENSKIS SERGA.
Rusijos teisių ministeris 

Keren skis, kairiausias iš vi-

nisterių, smarkiai susirgo. 
Kokia liga—telegramos ne
praneša.

BOMBARDAVO ODESĄ.
Vokiečių orlaivininkai pir

mu sykiu bombardavo 
didmiesti Odesa, v

Nauja mokesčių našta
NAUJA MOKESČIŲ 

NAŠTA.
Pono Wilsono valdžiai 

reikia pinigų karės reika
lams ir štai pienuojama 
naujų mokesčių našta, kuris 
v'su savo sunkumu puls ant! 
prastų žmonių. Tokiu būdu ( 
valdžia tikisi surinkt viena 
biliona ir 800 milionu dole- L,
riu.

majoras. Jisai pasiūlė re
zoliuciją, apskelbiančią ka- 

. raliaus nukėlimą nuo sosto.
I Iš A finų praneša, kad ka
ralius beturi vis mažiau ir 
mažiau simpatizatorių.

NORĖTA A. KERENSKĮ 
NUŽUDYTI.

Kovo 6 d. į ministeriją at
ėjo kaž koks aficieris, kuris 

Manoma padidint mok^s- pasisakė norįs ypatiškai 
eitis nuo jeigu. Pavienis,jei- .perduoti, laišką justicijos 
gu pelno . $1,000 į metus, tu- Jmnisteriui A. KeręnskiuL 
rėš mokėti taksas, ženotas, J° žodžiams vis tik nejtikė- 
jeigu pelno $2,000. Bus pa- Padarius krąjtą, jokio 
didinta taksos ant alaus,v y- laiško pas jį nerasta, rasta 

no, pasilinksminimų. Tuo yien užprovytas i -------- -
būdu ir krutančių paveikslų £as-_ 
teatrai bus paliesti, nuo cu - 

Ke- šimtuko ims vieną centą ta
roje Iksu. Už laiško nusiuntimą juodašimčiams tikras darbo . • € ,/ • — • • • 1 • •

rusuv

£

i
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Žydui socialistu partijoj 
Bund buvo 30 išdavikų, ku- 

_____ _____________ v, ,„„o. _____ _______________ rie gaudavo algą nuo caro 
susidedančią iš kelių inteli- mas monarchijų Vokietijoj, valdžios. Jų surašąs siun-

1 Austrijoj ir t. t?’. ’čiamas į Ameriką.
juos rašo' Pabaigoj savo telegramos1 Apie tai telegrafu prane- 

• odaktorius Gompersas apgina komisiją, ša žydų dienraščiui “For
ward” New Yorke.

MIRTIES BAUS^i<jS 
NAIKINIMAS.

Teisiu ministeris A. 
renskis pranešė Mas 
sutikusiems jį kareiviams ir vieton 2 c. ims 3 c 
aficieriams, kad laikinoji virutes nusiuntimą 
vyriausybė už dienos, kitos jc jms 2 c.
išleis aktą,, kuriuo bus visiš- palies automobilių

braunin- ’
Aficieris čia pat nusi

šovė. ’
Matyt nelabai malonus

žmonių gynėjas ministerijo-

Plačiau apie 
“Laisvės” 
straipsnyje, 
“Kovą”, kuris tilps 
cios savaitės “Kovoje”.

GOMPERSO MANI-

pasiųstam į kurią Amerikos kapitalistų 
sekau- valdžia siunčia Rusijon. Va

idinasi jisai, apgina didžiau
sią atžagareivį Rootą.

Veikiausia, Petrogrado 
Darbininkų ir Kareivių At-

Washington, 8 d. gegužės.'stovų Taryba puikiai žino, 
— S. Gompers, Amerikos (kad Gompers visuomet buvo 
Darbo Federacijos pirmi- aklu kapitalistų čebatlai- 
ninkas, pasiuntė telegramą žiu.

NAUJA MINISTERIJA
RUSIJOJ. Į

Kalbama,kad Ųliįsijoj grei
tai susidarys naiA'a ministe
rija. Ministerial bus tie,ant 
kurių sutiks Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba. 
Naujoji ministerija tuoj aus

už at- 
vieton Jc- 

Naujos taksos 
j savim’ 

kai panaikinta mirties baus- jkus, laikraščių leidėjus, ta
me. (bako, telefonų*naudotojus,e-

loktros^ naudotojus, ant au- įkaitinamųju aidablistų 
jau paliuosuota. Juos kalti
no pirmo laipsnio užmuši
me. Trumpai pirm to buvo 
ipaliuosuotas Th. Tracy. Ma- 

n’|noma, kad greitu laiku vi-

MUŠIAI VAKARŲ 
FRONTE.

Vakaru fronte eina 
džiausi mūšiai. Žmonės 

jlei krinta, kaip musės, 
kiečiai, nesigailėdami žmo
nių, daro pašėlusias kontr
atakas ir jau atsiėmė nuo 
anglų griuvėsius trijų kai
melių: Fresnoy, Bullecourt 
ir Reincourt.

ui
ve

tomobiliu.
Demokratų administraci

jos sutaisytas billius jau iš
neštas atstovu bu tau.

Ką ponai demokratai

AIDABLISTAI LAIMĖJO 
TEISMĄ.

Seattle, Wash. — Iš 72
i 20

iWilsonas padarė, kad palen- sus paleis
gvint žmonom gyvenimą?

Tie dalykai jiem nerūpi? Tokiu bū A. <uuaOiistai lai
mėjo bylą.

SOCIALISTAI PROVOKA
TORIAI.

Pastaruoju laiku Ameri
koj išsijusę pradėjo veikti 
keli socialpatriotai, kaip 
Russell, Stokes, Walling, 
Pooole ir Companija.

Tie socialpatriotai bjau
riausios rūšies, matydami, 
kad negali kontroliuoti So
cialistų Partijos,prade jo už
siimti donosais įr elgties 
stačiai provokatoriškai. Vi
sus tuos socialistus, kurie 
likosi ištikimais tarptautie-

autini

r. vk

•y

Reakcionierius Elihu Root, 
nelaimingas tėvas New 
Yorko valstijos piliečių at
mestos reakcijinės konsti
tucijos, uolus sargas Ameri
kos kapitalistų interesų,bu
vęs priešas Rusijos revoliu- 
cijonierių (atminkit Paurė- 
no bylą), rengiasi važiuot į 
Rusiją ir kalbėti tenais var
de Amerikos! Jį siunčia S. 
Valst. valdžia.

Naujoji Rusijos respubli
ka betgi pažįsta reakcijos 
vilką ir be informacijų iš 
Amerikos.

Evert wmeiy 
h& ipč •> SHfrEp'r <1 KNOW

VOKIEČIUS BELAISVIUS 
GABENS Į AMERIKĄ. 
Washington,- D. C.—Pran

cūzų ir Anglų komisijos ta- 
k'XvetA ZX? iyokiečių kaizerio Wilhelmo.

Wilhelmas važiavo automo
biliniu viena Berlyno gatve. 
Tūla nežinoma ypata palei
do į kaizerį tris šūvius. ŠO- 
vikas areštuotas. Kaizeris 
nepaliestas.

(Nuo red. — žinios iš Ry
mo paprastai būna labai a- 
bejotino tikrumo).

ŠOVĘ Į KAIZERĮ.
Rymas, 9 d. gegužės. — 

i Iš Ciuricho praneša apie • 
AL Z-!. 11 ALi LA 1WJU101JVO UCV" ’ • i — • ♦ . • —

riasi su Amerikos valdžia ir ai?
svarsto klausimą, kaip būtų 
galima atgabenti vokiečių 
belaisvius iš Francijos ir 
Anglijos į Ameriką ir pri
statyt juos čia dirbti prie 
farmų. Iš/to būtų dvejopa 
nauda. Viena—Francijai ir 
Anglijai nereiktų maitint 
milionu belaisvių, tai jom 
užtektų ilgiau maisto, o an
tra—tai belaisviai galės
dirbti Amerikos farmose. 
Valdžia nori užimt f ar
inėms milioną akrų šiaurių 
vakaruose.

REZOLIUCIJA DEL TAU
TŲ APSISPRENDIMO.
Kovo 2 d. “Kareiviu ii 

Darbininkų Atstovų Tary 
boję”, dėl tautų apsispren
dimo ^priimta tokia rezoliu
cija: “Visoms Rusijos tau
toms suteikiama teisė poli
tinei ir kultūrinei apsisprę
sti”. Rezoliucija, po kaikti- 
rių ginčių, žymia balsų dau
guma priimta. Ją susi rin
kimui patiekė trijų politinių 
organizacijų atstovai :“Liet. 
Soc.-Liaud. Org. Taryba”, 
“Žydų Darb. Part. Soc. Te
ri t. (s.s.)”, “Žydų Soc. Dem. 
Darb. Part. (Poalei-Cion)”.

GRAIKŲ KARALIUS 
PRAŠALINTAS.

Londonas/ — Solonikuose 
atsibuvo ntfilžiniškas mitin
gas, kuriame dalyvavo virš 
40,000 žmonių. Pakalbėjus 
kalbėtojams, mitingas pri
ėmė rezoliuciją, kad kara
lius Konstantinas esąs pra
šalintas nuo sosto.

Pirmininkavo

LAPLANDŲ TAUTOS AT- 
BUDIMAS.

* “ 1’

# Švedijos ir Norvegijos 
šiaurės pusėje, taip pat į 
šiaurę nuo Suomijos, Lap- 
landų pusiausaly, kuris pri
guli Rusijai, gyvena laplari- 
dų tauta. Neseniai Trond- 
jemo mieste buvo Švedijos 
ir Norvegijos laplandų kon
gresas, kuriame abiejų vals
tybių delegatai svarstė kla- " • 
vsimą del laplandų tautos 
organizavimo. Tautinio 
Irplandų judėjimo vadai pa
sakė, jog visai nenorį sukil
ti prieš švedų arba norvegu. 
vyriausybes. Savo pasaky
mui patvirtinimui vadai nu
rodo, jog kongresas nusiun
tęs linkėjimo telegramas 
norvegų ir švedų karaliam. 
Švedų karaliui pasiųsta te
legrama tokia:

“Mes, laplandai, priėmu
sieji Norvegijos laplandų 
pakvietimą ir atvykusieji j 
jų pirmutinį suvažiavima 
Trondjeme, prašome leisti 
mums išreikšti mūsų myli
mam karaliui tikrųjų valdi
nių jausmus, tikėdamies^ 
kad Jūsų Didenybė palan
kiai pažiūrėsi į laplapdų

Solonikų‘tautos dalykus”; z



i

Rusijos revoliucija ir
;; »

LAISVĖ

kias sutartis su buržuazijos L. F. d’M. - R. > 
partijom, bet pripažįsta su- > t ■ ■ ■

— Bi Amerikos žmoon maistai 
klausime Lenin stoja už di
desnį jų revoliucijoniškumą.
Tautų klausime Lenin stoja, 
už mažųjų tautų nepriklau
somybę, už ką gauna vėjo 

ir piliečių teisių draugija” Ralistus Liebknechtą, Rožę nuo savo frakcijos draugų. I 
parengė milžinišką revoliu- Luxemburg ir Klara Zet-I Po 1905 metų revoliucijai 
cijos pasveikinimo mitingą, kin.. Kuomet gi ji prisiminė Lenin tuoj pasakė, kad rei- 
kuriamKdalvvavo virš 6,000 ir apie taiptautiškus f ran- kia rengtis prie naujos re- 
žmonių.

Įdomu gi, kaip pasitiko 
Francijos socialistai žinią 
apie kruvinojo caro nuverti
mą nuo sosto?

Francijos socialpatriotai
Kuomet Paryžiuj gauta kuri yra tarptautinė socia- 

žinia apie pasekmingą Ru- listė. Kalbėtoja paminėjo 
• sijos revoliuciją, “žmogaus tarptautinius vokiečių soci-

; nužudyta daugiau negu DĖL TŲ MISTERIŠKŲJŲ 
! 1,000 žmonių ir turto išnai- 1,200 DOLERIŲ.
kinta viršaus 1,560,000 dole-, -------------

Irių vertės. Laike tojo maiš-' Jeigu mes neklystame, 
■ to įvyko šiokis labai liūdnas prieš kokius du ar tris mė- 
apsireiškimas. Maištinin- nesiūs “Ateities” redakto- 
kai, manydami, kad prie- rius A. Rimka pagarsino, 
žasčia- Civilės karės buvo jog tūlas lietuvis mecenatas 

■ pietinių valstijų vergų (ne- sudėjo ant jo rankų $1,200 
grų) liuosavimas, laikė neg- įvairiems “tautos reika- 
'rus priežastim priverstino lams”. Kuo buvo tas ano- 
kareiviavimo. Minia, ture- nymis aukautojas, kokiems 

Mat, (Jam? tokį manymą, laike būtent reikalams jisai sky- 
nors įstatymo pamate ir bu- maišto gaudė negrus, užpūl- rė tuos pinigus nei “Atei- 
vo pasakyta, kad kareiviai davo ant jų, kankino ir tis”, nei kuris bent kitas 
turi būt imami iš “visų svei- daug jų užmušė. Juodvei- tautininkų laikraščių nepa- 
kai suaugusių vyrų pilie- džių našlaičių namas tapo aiškino. Ir taip, veikiausia, 
čių” tarpe 20 ir 45 metų am- užpultas išplėštas ir sude- pasaulis būtų užmiršęs apie 

aną auką, jeigu ne Chicagos 
met taip šaukiama, tai ne- tokiu būdu paimtų, galėjo | D. Rezultatas priverstino “Lietuva”. Sąryšyje su p. A. 
prošalį bus pažvelgti biske- išsipirkti užmokant valdžiai kareivių ėmimo: Kuomet Rimkos iškeliavimu į .Nor- 
liuką į Suvienytų Valstijų 
istoriją, idant sužinojus, 
kaip šios ,šalies gyventojai 
pirmiau atsinešė linkui pri
verstino kareiviavimo. Pa
žvelgiame kaip tai atsitiko mislytas tinklas neturte- tapo pašaukta tiktai 206,678. 
laike Civilės karus (Civil liams, nes turgieji galėjo iš-(vyrai. Mažas skaitlius iš jų i 
War). .lysti iš jo per išsipirkimą, negalėjo pereiti daktaro(

Bet tie, kurie 
Laike Civi-,^ems savo betoje padėti buvo paimti kariumenėn,tai 

'vietininkus prievedė prie pasidalina šiaip:

prieš kareiviu ėmimą
(Pluoštas žinių iš praeities)

Šiandien mūsų, imperially- sipirkimo daleidimas.

i

tai šaukia, kad visi šios ša- 
lies žmonės mielai nori tar
nauti kariumenėje ir nuo to 

socialdemokratai dalyvautu Juos ^k atgrasina nepatrio- 
Jisai labiausia tai socialistai, puspatriotai

cūzų socialistus, tai publiko- voliucijos. Tūlą laiką jisai 
je suūžė šauksmas: “Tegy-(buvo priešingas tam, kad 
vuoja Brizon!” Kalbėtoja : 
Severiną priminė, kad ir rinkimuose. .. Tu v.- , -. .v

Francijai reikia iškovoti stojo už boikotą rinkimų į pacifistai ir taip toliau.Kuo- ziaus, ^vienok, bile kuris is gintas.
kalbėtojais buvo Sorbon- liuosybė, kurios jinai seniai dūmą 1906 metais, 

nos universiteto profesorius jau neturi.
W. Bash, Olard, sindikalis- kapitalistų plutokratija. Pu-,iki karės ir karės laiku,. Lė
tų vadas Jouhaux, ministe- klika visą laiką karštai plo- nin, gyvendamas užsieniuos, 
ris Vanderveldė ir draugė jc Severinai.
rusė Severiną. I Socialpatriotai ;...

Prasidėjus patriotiškoms kad §iame mitinge jic 
kalboms,' prasidėjo publiko
je protestai. Kuomet ant 
pagrindų užėjo anarcho-pa- 
triotas Jouhaux, pasigirdo 
šauksmas: “šalip darbinin
kų išdavike!” Jam’ilgai ne
duota kalbėti. Socialpatrio- 
tiškas ministeris Vander
veldė negalėjo užbaigt savo 
prakalbą. Jam šaukė iš vi
su pusiu, kad jisai išdavė 
darbininkų klesos reikalus. 
Ypatingai smarkus protes
tai kilo prieš ji, kuomet ji
sai nurodė, kad rusai revo
liucionieriai turėtų tęsti ka-

Franci ją valdo! Po 1905 m. revoliucijai,

t

Protestu audrai vis au
gant ir augant, dalis publi
kos pradėjo dainuot Inter
nacionalą ir kitas prieška- 
riškas dainas.

Geriausia pasisekė kalbė
ti rusų draugei Severinai,

i ėmimo: 
arba pasisamdyti valdžia išleido priverstino vegijos kalnus, Chicagos sa- 

vietoje vietininką, kareivių ėmimo įstatymą, vaitraštis rašo: t
Europa dabar yra ne

pergeriausia vieta nuo 
džiovos gydytis, ypač 
kuomet čia, Amerikoj, y- 
ra California ir Colorado 
—ir geresnės ir artesnės 
vietos. Todėl tūli palinkę 
manyti, kad p. Rimkos iš
važiavimas bene turi ryšį 
su tuom projektu,kurį ne
perseniausiai p.Rimka bu
vo paskelbęs, būtent: kad 
atsirado koks ten misti

škas lietuvis, kuris auka
vęs $1,200.00 išsiuntimui 
lietuvių dviejų atstovų į 
Europą ir kad to mena
mo geradėjo noru buvo, 
kad p. Rimka ir dar vie
nas rytietis važiuotų. Jis, 
anot tuometinio praneši
mo, pasižadėjęs visas iš
laidas tokios kelionės už-

$300.00, 
savo
Tuomlaikiniai administra- tuomet ji manė, kad tokiu 
cijos priešai nurodė, kad tas būdu gaus 300,000 kareivių, 
įstatymas buvo puikiai su- Ištiktųjų po tuo įstatymu 

s neturte- tapo pašaukta tiktai 206,678

redagavo “Socialdemokra
tą”, veikliai dalyvavo parti
jos gyvenime ir sistematiš- 
kai remdavo legališkos soc.- 
dem. laikraščius, kurie pra
dėjo eit Rusijoj. Tuo laiku , . - , -
Lenin vedė aštriausią kovą! A. Kareivių rinkimas Cj.;Fagahaus daleidimas pain> kvotimus, 
su mažumiečiais dėl taip va- vilėje Karėje: '____ ___

i, kurie lės karės, 1861—1865 me-
norėjo panaikint slaptą so- 
'cialdemokratų partiją. t 
sai stojo už aiškių-aiškiau- 
sią partyviškumą. Lenin 
daug prisidėjo prie suskal- joms reikėjo labai daug.Ka- 
dymo socialdemokratų f rak- dangi vienuolika pietinių 
cijos dūmoje ir pastaraisiais valstijų kariavo prieš S J • •• 1— • 1 - —■ _ _ - *
dvi socialdemokratų frakci- va naujai susiorganizavu-i 

'j°s._ _ sios Konfederacijos, tai visa

pamatė, 
i ne

daug tepeš. Jie pamatė,kad 
francūzų socialistuose auga 
tarptautinio solidarum'o 
dvasia ir jog žmonės trokš
ta taikos. Pamatę tai, Re- .. ... .. J .
nodelis ir Thomas—social- /knamų likvidatorių 
patriotų vadai—jau nei ne
lipo ant pagrindų. Jokios 
socialpatriotiškos rezoliuci
jos už karės pabaigą nepa
sisekė pravest.

Ant rytojaus “L’Humani- 
1/’” labai prastai atsiliepe a- 
pie mitingą. Prastai apie jį 
'atsiliepė ir “Bataille”.
i Tiktai “Journal de Peup-j Karei kilus, Lenin iš pir- Suvienytų Valstijų 
le” paminėjo, kad tas mitin- mosios valandos užėmė

■ tais, kuomfct sunki savitai’- ^’ana nesvaiaus biznio. At-į Patįs tarnavo 43,347 ar- 
Ji- pine karė tarpe šiaurinių įr ąS11 ado žmones, kurie, mielai ba 21%

pietiniu valstijų siautė, ka- apsiimdavo . būti, vietimn-) Pasisamdė 
reiviu Suvienytoms Valsti- ikafs> įe* Paimtasis^duodavo 73,607 arba 36%.
nIšsipirko, užmokant $300

vietinin-| Pasisamdė vietininkus

jam už tai kehatą šimtų do- 
lerių. Tokie apgaudinėtojai, valdžiai 86J24 arba 43%.

; gavę pinigus ir pastoję ka- Suma pinigu, kuriuos val- 
metais Rusijos durnoj buvo vienytas Valstijas po vėlia-i rJ.umen^n v.ienoJe. rekrutą- džia gavo nuo išsiperkan- 

’ ' ’ n ' ’ vimo vietoje, prie pirmos čiuju, tarnauti nenorinčiu
progos pabėgdavo ir eidavo išnešė $26,366.316.78. Pa- 
į kitą rekrūtavimo vietą, !minėtina, kad netik Suvie-

. nytų Valstijų federališkoji 
taip-pat pastodavo už vieti- j valdžia įvedė priverstiną

. .... .v v. ai.mi*ia ]cur včia tik p0 vardu,'
„ , prisiėjo rinkti is siauriniu ’ 1 ’

gas rodo, jog kairysis sočia-(aiškiai tarptautinę poziciją valstijų, kuriose tuomet ra-
listų sparnas įgija vis dau-.ir galima sakyt, buvo bene f]osį 19,000,000 gyventojų. ninka kokiam kitam paini- kareiviavimą, bęt ir neku-
giau įtekmes. Cenzūra iš-jpirmas, kuris apskelbė aš- Be tų, radosi dar 3,000,000 Tarpe aštriai kriti- rios valstijos tai padarė. Į-
braukė daug punktų apie tą į iriausią kovą socialpatrio- 'gyventoju valstijose" kurios! klojančių tą įstatymą rado- vairiose valstijose tokiu bū-
mitinga aprašyme, kuris til- tams. Rusijos revoliucija buvo labai abeiotinos ir S1 8’ana daug labai įžymių tapo surinkta da 87,588mitingą aprašyme, kuris til
po “Journal de Peuple”.

Šisai p. Rimkos pasiūly
mas buvo paduotas San
darai, bet Sandaros val
dyba bene vienbalsiai jį 
atmetė, aiškindama saVo 
tokį nusprendimą tuomi, 
kad Sandara negali pri
imti nei tokios aukos, nei 
p. Rimkos propozicijos, 
kol ji nežinos, iš kokių 
šaltinių tie pinigai paei
na. P-nas Rimka, kiek 
žinoma, visgi tų šaltinių 
iki šiolei neapreiškė. To
dėl ir spėjama, kad p. 
Rimka, nors ir negavęs į- 
galiojimo nuo tautininkų 
organizacijos, galų-gale 
minėta propozicija pasi
naudojo”.
Lietuviu tauta neatsilieka 

nuo kitų. Slaptoji diplio-

Rusijos revoliucija buvo labai abejotinos ir 
davė jam progą sugrįžt Ru-'cĮaUg kareivių užtai nebuvo 
sijon ir čia jisai veda savo galima tikėties iš ju. Karei 
aiškiai darbininkišką liniją, iškilus Suvienytų Valstijų 
Visa jo revoliucijinė karje- reguliarė armija turėjo tik 
ra rodyte rodo, kad Lenin, 16,402 kareiviu ir aficieriu. 
koks nebūtų, visuomet yra Balandžio 13, 1861 metais 
lojališkas darbininkų klesos prezidentas Lincoln atsi- 
reikalams. ... šaukė, dėlei 75,000 liuosno- 

Laisvietis. Irių. Gegužės 3,. tais pačiais 
metais, Prezidentas vėl at
sišaukė dėl kitų 82,000 liuo- 

Isnoriu. Du mėnesiu vėliau,

ypatų. Vienas iš jų buvo |kareivių. Viso 
tuomlaikinis New ' ’

i labo per 
Yorko konskripciją tapo pašaukta 

valstijos gubernatorius po- 294,266 vyrų, 
nas Seymour.. Esant to- j - - - 
kiems įžymiems kritikuoto-,Suvienytų Valstijų armijoje 
jams tas įstatymas pasidarė.ėmė dalyvumą 2,666,99 ka- 
labai nepopuliaris New Yor-.reiviai, tai po priverstu ka- 
ke ir kituose rytiniuose did- reiviavimu paimtų kareivių 
miesčiuose. New Yorke ta- skaičius labai mažas. Nega- 
sai pasyvis pasipriešinimas'na to, kad Suvienytų Vals- 
pasibaigė maištu.

N. Lenin, rusų Tarptautinių
w . Socialdemokratų vadovas.

Telegramose iš Petrogra-Į Marksininkai, Plechanovo 
do veik kasdien minimas N.'ir Lenino vadovaujami, sa- 
Lenino var 
Amerikos patriotai bei ka-.nešėjas bus miestų proleta
rės šalininkai Lenino baisiai riatas, kad Rusija visviena 
neapkenčia, kad primanytų, turi pereit per kapitalistinio 
tai šaukšte vandens prigir-‘išsiplėtojimo etapą ir, tik 
dytų. Jisai’išstatomas, kai- subrendinus kapitalistiškas 
po kaizerio draugas, vokie- jiegas, galės eit link socia- 
čių valdžios agentas, kuris lizmo. žodžiu sakant, mark- 
savo veikimu nori grąžinti ^minkai išrodinėjo, kad KŪ- 
Rusijon senąją valdžią.

Įdomu susipažinti su Le-.išsiplėtojimo keliais, kaip iv 
n i no biografija. Ant rusų vakarų Europos ir Ameri- prįe «Ąrpeįter Ring” ypa pergalės, žfnoniu ūpas labai hkinės Lincolno valdžios o- 
revoliucijos dirvos jisai vei-,kos valstybėms Jie visųpir-‘ne žydišku skyriu nors ju nupuolė. Nauji'liuosno! lai ponentais. Pirmutinę dieną 
kia nuosekliai, begalimu at-pmausia dėjo viltį ant mies- skaįgįus palyginamai, labai kareiviai prie valstijų mili-A'lskas gerai užsibaigė. Bet 
sidavimu revoliucijos idėjai, tų proletariato, nurodyda- i-j i-į . .. i . t-l • . . , .

N. Lenin—tai literatiškas mi, kad sodiečiu “obščinos”.
į v j

pseudonimas. Tikrasai jo griūva po įtekme naujaga- 
vardas Vladimir Uljanov; dyniškos ūkės sistemos, kad 
paeina iš Simbirsko guber- f“obščinos” esančios senovės 
nijos, Pavolgės. jpatriarchalizmo liekanos, o

1895 metais N. Lenin pa- ne socializmo branduoliai.
rašė savo pirmą knygą;1899 ( Lenin atidavė visą savo ros r 
metais išėjo garsi Lenino gabumą ir chergiją marksi- $500 dėl

ii’jkė, kad Rusijos revoliucijos

sijai skirta eiti tais pačiais

knyga “Kapitalizmo išsiplė- ninku judėjimui, 
tojimas Rusijoj”. Ta knyga’ 
padarė Leninui literatišką 
reputaciją. Pabaigoje pe- I 
reito amžiaus Rusijos inte
ligencijoj virė aštriausia 
idėjų kova.

Pas žydus
IF paS mUS. July 1 kongresas išleido at- kareivių ėmimą:

• ..1 •____ nno it___ voiviii nmimnc NTnvir X________ sišaukimą dėlei 500,000 liuo-
Žydai darbininkai turi į-'snorių. Tuom pačiu laiku 

sisteigę savo galingą susi- šiaurinių valstijų milicija 
šelpimo organizaciją

’ beiter Ring”,
priguli virš 60,000
Prie “.

prie kurios 
nariu.

11, 1863 metuose. Buvo 
buvo siunčiama karės lau- Ipradėta kvartale, kuris bu
kam Prasitęsus karei duįvo apgyventas daugiausiai 
metu ir neturint aiškios demokratais, tai yra repub-

cijos nenorėjo rašyties. Ant 
Arbeiter Ring’o” delega- vietos paminėtina, kad po 

tų suvažiavimas, įvykęs šio- gavimui reikalaujamo^skai- 
mis dienomis New Yorke, tliaus kareivių-liuosnorių 
paskyrė žydų liaudies šelpi- Suvienytų Valstijų išduo- 
mo fondui $20,000 ir apie, tuose atsišaukimuose, visas 

kultu- tolymesnis armijos dapildy- 
būtent mas buvo atliekamas per 

New valstijų miliciją. Negana 
lYork Call, kelis šimtus dėl to, kad nauji liuosnoriai ne- * i z-m «• 1 • . 4 • • V— 1 . i 1 • 1 •

$8,000 įvairiems
— reikalams,

! dienraščio

Bet, atsimi
nus, kad laike Civilės karės

tijų administracija negavo
C. New Yorko maištas’pageidaujamo skaitliaus ka- 

: Ka_'reivių su priverstino karei- 
reivių ėmimas New Vork’e yiavimo įstatymo išdavimu, 
prasidėjo subatoje, 
11, 1863

bet ji da labai daug priešų 
sau pasidarė. Žmonės gi at
simena tą įstatymą kaipo 
vieną iš neteisingiausių, ku
ris davė progą turtingiem- 
siems išsipirkti. Kadangi
tai buvo nepageidaujamas aiatija ir pas mus prigyja.
nuotikis išnaudotojų kie- 
soms, tai mūsų mokyklų is
torijose, išskyrus, radikalų 
istoriku parašytas, apie tai

Tas'

nedėliojo, nekurie kariume- 
nėn paimtieji darbininkai 
su pagelba agitatorių su-, 
kurstė gyventojus prieš ka- piyko n.era kalbama, 
įeivių ėmimą. Ant rytojaus 
panedėlyje, prasidėjus 
naujo kareivių ėmimui, 
riško perdėtinio raštinė ta
po užpulta, sulaužyta ir su
deginta per įniršusią minią.

BALSAS J LIETUVIŲ 
KAREIVIUS.

- . , . .V1 . . . i Broliai lietuviai! Susi-
labai alkiai liudija, kaip iaukėmė ir mes liuosybės

_ (IraugijinitK^mokslų faktai vaianųos> kuomet galime at- 
ka- yya iškraipomi ir užslepia- sį]įeptį apje savo reikalus, 

|apie kuriuos seniaus nei iš
sižioti negalėdavome. Var
gome mes kariiimenės eilė
se, nešdami kantriai sunkią 
naštą, kol patekėjo liuosy- ' 
bes saulė ir mes pasijutome 
tokiais pat liuesais piliečiais 
turinčiais teisę balsuoti 
draug su visais piliečiais. 
Dabar renkama ir nuo ka
reivių delegatai į Įsteigia
mąjį .Susirinkimą Petrogra- : 
dan. Pasirūpinkime, kad 
ir nuo lietuvių patektų dele
gatai nors nuo tų pulkų kur 
mūsų yra daugiaus. Lietu
viai kareiviai turės daug ką 
pasiskųsti ir pareikalauti, 
kaip dėl kareiviavimo reika
lų* taip ir dėl savo tėvynės 

(reikalų, kuriai turi būti iš- 
' reikalauta pilna autonomi- 

Paskelbta, būk Edisono ja> kaip Suomijai, lietu- 
taryba atrado būdą pasek- viams gi kareiviams turi 
mingai kovoti su submari- būti suteiktos lygios teisės 

nom. kariumenėje su rusais, nes
-------- mes lygius* su jais vargus 

Ligi 5 d. gegužės į Suvie- kenčiame ir kraują liejame.
Kareivis inžinierių pulko

Gedaminskis.

draugi jinihsjnokslų faktai irnn i I x i » i t'v /-v t %* 11 r* 1 -i ii

mi išnaudotojų naudai.
' Sugrįžtant prie dabarti
nių laikų, kuomet priversti
nas kareiviavimas laukia-1901 metais Lenin virsta socialistu Rand School ir t. prisirašė, bet da kiekvieną Policija buvo pasiųsta nu- , . . vįjui metais i^tnm vnsta - . .. -- ....................... ^et tapo leng- mas bile minutą visoje saly-

 u je, neprošalį mums tai atsi- 
vienas tos karės generolas, Įniršusioji publika naikino k?d slos.salles g.Vve?- 

■ ’ ~ _ • tojai nebuvo visuomet, kaip
ja Suvienytų Valstijų1 val-,mums militaristai bando j- 

. Taip ve laikraštis pasakoti, šalininkais priver- 
"New York Tribūne” vos iš- stmo kareiviavimo. Di- 

--- ~ p džiausis priverstinas karei
viavimas, kuris kada nors 
Suvienytose Valstijose iki

t. Ta sušelpiamo draugija, savaitę tūkstantis kareivių’ malšinimui
kaip matot, dikčiai šelpia pabėgdavo'iš armijos. Kaip; y ai apgalėta per sukilėlius. 

Partijos dnrbininkų kultūros įstai-
m “Iskra” turėjo be- Sas- ,lai buvo kova Jo didd įtek ant Rusi_| Persistatykit sau, kad tai,“tėvai , pačios 

v-v Lu -t ta ~ T C 1 • i • • 1 _ _ .1. • 1 * ___ • . 1 •  

redaktorium garsiosios, 
slaptai leidžiamos “Iskra’” 
Socialdemokratų 
organo.

je, neprošalį mums tai atši

būtent Hooker, liudija, tai viską kas tik rėmė esančią-, 
ios’ broliai ir se- ja

- - • 1 * 1 • UiUVię ĮVCIVIlię CUll XVUO1- | - -- - v / | / * , : TV

tarpe liaudininkų ir marKsi- -)S revo|iuc|- 1005 metais. mes, lietuviai darbininkai, (sei’Įs nuosnorių buvo taip dzią.
1 « T zl ■* i r» i 1\/T i ' ’ j — i   _      Y _ 1     __Y _  —1 ? _   1. • *^1VO

' inteligentija draugiją? 'gimines iš kariumenės, kad liko nesunaikintas. Tas mi-
I Dabartinis Susivienyji- užpijdė traukinius einan- nios siautimas +ęc^c1.
'mas Liet. Amerikoje, jeigu čius karės laukan su puAdu-j visą dieną panedėlyje ir u-

lo jai nebuvo visuomet, kaip

ninku. Liaudininkai, .“isk/a” "skaitė netik darbi turėtume savo susišelpimo pasiryžę paliuosuoti savo 
chailowskio pasektai, buvo'ninkaj be‘ ir i......... ,
sus,spietę aplink žurnalą h. vidutiniu klesų žmįnės/ 
/‘Russkoje Bogatstvo”Liau-| 
dininkai davadžiojo, kad 
Rusija greičiau prieis prie .Pareito amžiaus, 
socializmo, negu kapitalis- gyveno uzsieniuos-šveica- 
tiškai išsiplėtojusios vakarų Francijoj, Italijoj, Au- ... .  ....... ... .......... ...............r.......v___  ( .. ....
Europos šalįs. Jie tvirtino, ^trijoj. Laikas nuo laiko ji- Kubilius, kuris 1906 metais kareivių įstojimu ir bėgimu rekrūtavimo viršininkas pa- 
kad Rusijai nereikės pereit .sai slaptai atvažiuodavo į ,^uvo pirmosios dūmos at- iš armijos, Suvienytu Vals- į skelbė, kad kareivių ėmimas 
per kapitalistiško išsiplėtė-IRusiJ^ stiprindamas slap- stovas. ' • ‘ ............ ”
jimo čyšcių, nes Rusijos so-^os Pai’tijos veikimą. rogradę. 
<džiuj esanti pribrendus dir
va socializmui. Rusijos so- ’mokratijoj įvyko aiškus pa- tijos. 
diečių “obščinos”, bendras'sidalinimas į dvi sriovi—di- | 
žėmės valdymas esąs pama-'džiumiečius ir mažumiečius. vo prisidėjęs prie Demokra-j B. Pasipriešinimas karei-jAimas sukilimo, kuris galu
otas socializmo. Ir todėl Lenin aiškiai pritarė ir, lai-tų Partijos, bet ta partija vių ėmimui: Naujasis įsta-.tinai buvo pergalėtas pėtny- 
liaudininkai kreipė didžiau-'kui bėgant, tapo didžiumie-jam pasirodė perdaug kai- Įtymas buvo labai nepopuliarioje. Ant kiek tyrinėjimai(

1 _ H-.. Didžiausia’ priežastis parodo, tai laike tojo ketu- nytų Valstijų armiją įsira-

tęsėsi per
_ . . • llldo JLJlvL. Zlllivl JI IX U J v* vlUO l\dl vo IcALlxXcAI i. oLl Į f IA llvl LA" j t vi *’ •’ v* 11 i 1 4.--^ 4-^^ IaiLa

Lenin, veik nuo pabaigos Įr §e]pįa ką, taį tik jau ne liais civilių drabužių, idant tarninke. Utarninke iškilo uv° an .
ireito amžiaus, visą laiką kairiųjų įstaigas*. fprigelbėjus‘ tokiu būdu pa- gana įžymus susidūrimai 9?1 ka\ef.’ reik. a,.nL1P.1’
rveno užsieniuos—Šveica- _______ bėgimą iš armijos”. E- tarpe sukilėlių su policija ir iššaukė didelį pasipi iesini-
joj, Francijoj, Italijoj, Au- Petrograde mirė Juozas sant tokiom aplinkybėm su milicija. Seredoje, liepos 15, ma ma*?j?js angy ėję
••2 T —II_____________ -It ° 1 J I . _ . . . w. . . i-mAniu rv dlHrnniioit? hlIVA

Kubilius mirė Pet- tijų valdžia sumanė įvesti hg laikui bus pertrauktas.
Jisai prigulėjo priverstiną kareivių ėmimą. Tą pačią dieną milicija pra-

1903 metais rusų socialde- prie p.p. Yčo-Smetonos par- Tuo tikslu kovo 3, 1863 medėjo atvykti pulkais iš kitų

miestų, o didžiausis 
New York mieste.

' -------.v,. a

buvo

t.-

6,

šią atydą į sodiečius, į so- čių (bolševikų) ideologu, ri 
džių. ’Jisai griežtai atmeta viso-.į

Z '■i,-. Z*1. >• "Y «■ -j'..' Ja;

kongresas tam tikslui pri-,miestų New Yorkan. Pra- 
Savo laiku, J.Kubilius bu- ėmė įstatymą. t įsidėjo sistematiškas malši-

-j B. Pasipriešinimas karei-jHimas sukilimo, kuris galu-

pepopuliarumo buvo tai iš-.rių dienų ilgo maištu, tapo še 50,581(“Rygos Garsas”).
... '
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Eilės - Dainos. — Juozas 
Rainis. “Ateities” spauda 
ir lėšos. 32 puslapiu; kaina 
20 c.

Tai naujas, tik ką išleistų 
eilių rinkinėlis vieno jaune- 
sniųjį] Lietuvos poetų. Rin
kinėlyje telpa viso 18 eilių, 
pirmiau tilpusių mirusioj 
“Jaunojoj Lietuvoj” ir “At
eities” prieduose.

darbininko sielą naujų idea
lių jieškoti, klesinę sąmonę 
I gilinti.

Skaitydamas Juozo Rai- 
’nio eiles veltui aš įieško jau 
i tų naujųjų kelių, tų gražių
jų ir skaidriųjįj laisvės idė
jų, kurias taip ryškiai dar- 
(bo klesai rodo minėtieji 
! draugai poetai. Eilėse - 
Dainose jų nėra.

Juozas Rainis — tautinis 
(poetas. Jam mielesni yra 
vyturėlis - paukštužėlis, Ne
muno krantai, senovės nu
krypusi, aplūžusi pilis, negu 
naujosios darbo klesos idė
jos, negu realis, erškėčiais 
pintas darbininko gyveni
mas, ir jis vyturėliams, Ne
muno krantams eilėse vie
tos pašventė.

Juozo Rainio eilių stilius 
gana vienodas, naujų formų 
jis nebando jieškoti, bet iš-

Lietuva dabarties turi vi- laikytos eiliavimo taisyklės, 
są eilę naujų jaunesniosios ir, vietomis, gana švelni, in- 
kilties dainių :Vaidilos Ainį?f ninta į lengvos melancholi- 
Adomą Juodąjį, Barytą, jos posmus, lyrika, rodo ja- 
Kaunį, Balį Sruogą ir t. t. me nemenką poeto dovaną. 
Tai vis naujų, šviesių lais-| Geriausia vykusiomis ei- 
vės kibirkščių traiškytojai. įlėmis rinkinėly reikia pripa- 
Y’patinga naujos dvasios žinti eiles antgalviu: “Aš 
tendencija pasižymi Vaidi- atmenu ją”.
los Ainio raštai. Pilni gy
vos ]
jie tarytum virbinte virbina Įrizmo. —

Ė, pūskit,
Gauskit vėjai smarkieji

Ir mus apsvaiginkite savo garsais?
Prabilki t į vėlę ramybės balsais,

Gailią mums raudą jus, laisvingieji.
Vėtra suūžkit...

Bet pas jį nėra to klesinio žudomųjų iš miego kėlimui, 
susipratimo, tos kovos są- Jjs jaufiiasi j valios nete. 
mones balso, kuris ryžtųsi
tą audros geismą panaudoti kęs ir pats apieytai sako:

O mūsų
~ Kelias—dygiai kraujuoti... 

Nevieno mus laukia nuožmioji mirtis, 
Tarp pragaro skausmų apleidžia viltis,

Merdi gyvybė... spaustai ginkluoti 
Valią užgniūso

Nepažinodamas arčiau atrasti vis naujas formas, 
paties poeto, negaliu spėti ir naujus takus, naujus ir ori- 
apie jo, kaipo rašytojo, pro- ginalius motyvus.

Dailės progresas veriasi 
(naujoj, originale j gamtos ir 
realio gyvenimo tveryboj.

P. Kurkulis.

gresą ateity.
Kai]) dailininko piešėjo 

šepetukas, kaip muziko ly-l 
ros harmonija, taip ir poeto 
vaidentuvė turi stengties

Meiles Laipsniai
Jų išsivystyme

moteris, kad galėtų turėti locnas, nuo nieko nepriklau
sančias, tarnaites. Tokiu būdu atsiradimas medžioto
jų gadynėj atskirų šeimynų ir vienpatystės paeina 
grynai nuo ekonominių aplinkybių, bet ne nuo kokių 
ten augštesnių jausmų, traukiančių vyrą prie vienpa
tystės..

Dabar gal daugelis pasakys:/‘Jeigu medžiotoją ’ 
privedė prie vienpatystės grynai ekonominės aplinky
bės, tai iš kur pas jį atsirado meilės pavydumas?” Šis 
klausimas išrišamas labaį lengvai. Jeigu moteris ta
po namų prižiūrėtoja, ji turėjo atlikti visą naminį 
darbą, todėl’vyras pradėjo ją branginti, kaip kokį 
naudingą daiktą, be kurio apsieiti negalėjo. Ir jeigu 
svetimas vyras pradėdavo suktis apie jo moterį, jis 
nepavydėdavo jam lytiškos meilės, bet bijodavo, kad 
nepavogtų jo nuosavybės, jo turto — pačios. Ir štai 
čia jau susiduriame su dviem palinkimais vyrą pri
gimtis traukia prie daugpatystės, prie šviežienos, to
dėl jis nuolatos stengiasi prisitaikyti prie svetimų 
moterų, tuo pačiu laiku jis bodžiai sergsti savo moterį 
nuo svetimų vyrų, kad pastarieji prisitaikę prie jos 
vien tik su lytiškais jausmais, vėliaus nepaviliotų ir 
nepavogtų jo privatiškos nuosavybės. Kadangi me
džiotojas negali užlaikyti kelių pačių, nes maisto gau
na tik dėl vienos, o tankiai moterų trūksta ir sunku 

- net vieną gauti, todėl kiekvienas, gavęs pačią, stengia
si ją ilgiau užlaikyti ir iš to pradeda plėtotis porinis 
šeimyniškas gyvenimas. ,Bet jeigu kas sumaišo me
džiotojų porinį šeimynišką gyvenimą su dabartinio 
kultūrinio žmogaus poriniu gyvenimu, tas, matomai, 
neturi supratimo arba apie medžiotojus, arba apie 
kulturinius žmones.

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas girdim ir 
Plaučių ligų.

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y. •

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLER. 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

F. AD. 
RICHTER &

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

N. Y.

Tai romantiškos eilės. Jos 
revoliucijinės lyrikos pilnos gilaus įkvėpimo ir ly-

KRITIŠKOS PASTABOS PRIE ATSIRADIMO Tel. 2372 Greenpoint.

-

Švenčioniškis

Kad gegužis gražus, visur pilstė dažus.
Naujai prigimtį puošė, dabino, 

Aromatų kvapus pro jaunuosius lapus
Lengvai dvelsiant pietys pagamino.

Ji darželyj rūtas ir kvapias radastas 
Meiliai laistė, atsargiai ravėjo.

Tarsi deivė šventa, ji puiki, nekalta...
Tarsi Mildos duktė numylėta!

Iš grožybių tikrų tarpe žemės dukrų 
Liko mano rinkta, pastebėta.

Aš atmenu ją!

Bet likimo ironija rūsčiai Keitėsi laikas, keitėsi ir gy- 
kvatojasi. Ji neaplenkia ir 
jautriausių poetų širdžių, venimas

Šiaurys bėrė sniegu ir, alsuodams speigu,
Šaltais atdusiais prigimtį glostė, 

Lediniu krikštolu, išrašytu stiklu 
Vandenų tyrą veidą užklostė.

Gedulinga malda, gaili vėjo rauda
Kurčiai gauzdamas ūžė, aidėjo,

Ir pabiro smiltis, ir pražuvo viltis.*.
Aš jos žiedą ant kapo padėjau.

Aš atmenu ją!

Šitos eilės, rodos yra vie-! Baisieji karės žudynių 
nos iš paskiausių, pasieku- nuotikiai vistik nepaliko be 
šių Amerikos spaudą eilių, atspindžio ir Juozo Rainio 
Jos yra labai žymiai gėrės- poezijoj. Jie užregistruoti 
nes už pirmiau atspausdin- jo “vakaro melodijoj” ir “E, 
tasias, kas parodo poeto pūskit, gauskit vėjai smar- 
progresą. kieji!”

Kur saulė paskęsta, šviesi jos užgęsta
Toli vakarų šalyje —

Ten mieli broleliai, galingi areliai
Kovoja baisiam mūšyje...

Subiauroti kūnai! Patrankų perkūnai.
Kardų geležinių žaibai,

Keiksmai, kančia, kauksmas, dejavimai, skausmas
Žūties pragariniai aidai... _

Ir baigias dienelė... ir sopa širdelė —
Joj nerimas plaka aitrus!

Ak, dreba ir žemė!... Rytai jau sutemę 
Ir šiaušias dangus... negiedrus...

Šitaip apiepiešęs imperia- ti savo balsą prieš tas pik- 
listinių karių baisybes, ku- tybes, nemėgina nei smerkti 
riosna darbininkai prievar- karių, nei jieškoti išėjimo iš 
ta ingrusti kauties dėlei tų žudynių, jis baigia savo 

'turtų karalių interesų, Juo- eiles-“mergelės” žodžiais, 
zas Rainis nemėgina pakel- besirūpinančios “berneliu”:

O saulele, saulele! Parnešk man žinutę —
Kas dedas kovoj dabar tuoj.... '

Akių nesudėsiu, ik ryto budėsiu —
Ar mano bernelis gyvuoj ?!...

Kas skaitė Vaidilos Ainio šias eiles sutvėrė dievo Mar- 
eiles “Naujojoj Gadynėje”, j so rūstybę išgirdę, tas ma- 
arba, kad ir amerikiečių po- tvs tarpe Juozo Rainio ir 
etų: Merkynės Vaidylos šių laisvės poetų didelį skir- 
“Kovos Lauke”, “Užgriežk ,tumą.
tu smuiką savp”, Saulės | Juozo Rainio sielą palyte- 
Brolio “TZ?---- ' ™---------------- - - —

L- valdonams”,
Krikščioniškiems Jo Dievas Marsas; jis joj su 

kurie tapjau kėlė audros geismą:

(Tąsa).

jaunikį ir jis atsisėda ant jaunosios kelių. Pas dauge
lį tautų apsivedimas nėra surištas^ stipriais ryšiais ir 
jis nepastovus, vienok vyras nela 
savęs pačią, nes paskui netenka
naitės. Vyras nelabai prisilaiko ir doros, tankiai su
sideda su kitomis, bet už tai pačią smarkiai baudžia, ■ 
jeigu pastaroji tampa jam neištikima.- Tuo tarpu tan
kiai pats liepia jai susidėti su svetimais vyrais, o tą 
jis daro labai tankiai: jeigu ateina svečias, tuojaus jį 
pavaišina savo pačia, nes gerai žino, kuomet atsilan
kys pas jį, tai ir pastarasis panašiai pasielgs — savo 
pačia pavaišins jį. Taipgi duoda savo pačią kitiems 
už pinigus, apsimaino pačiomis laikinai ayba ir ant vi
sados.
venančius šiaurinėj daly, sekančiai: “Apsivedimas vy
ro nesuvaržo. Jeigu jam pasirodo, kad jo pati pase
no arba paprastai pradeda nepatikti, tuomet ją pa
varo arba su kuo nors apmaino ant kitos. Bet jeigu 
pati pabėga nuo vyro ir paskui jam pavyksta ją pa
gauti, tuomet jau baudžia mirčia”.

1 Vadinasi, medžiotojų gadynėj šliūbo tvirtumas 
priklausė nuo vyrų: jeigu vyrai norėdavo, gyvendavo 
su pačiomis, o jeigu nenorėdavo, tuojaus jas pavary
davo, apmainydavo ant kitų moterų, paskolindavo * 
svetimiems vyrams arba ir parduodavo. Teisybė, męs 
randame pas tūlas tauteles ir taip vadinamas “motinų 
teises”, bet tos jų teisės nepaliečia abelnų žmogaus 
teisių; visa svarba buvo tame, kad kūdikiai pasivadin
davo ne vyrų, bet motinų pavardėmis. Kitokių teisių 
ir čia moteris negaudavo—vyrai būdavo viešpačiais 
ir valdonais. Vienok reikia pastebėti, kad ir medžiok
lės gadynėj ne visos tautelės lygiai elgdavosi su savo 
moterimis. Pavyzdžiui, australiečiai Urbai žiauriai 
apsieidavo su moterimis, nuolatos jas mušdavo ir mir
čia bausdavo, tuo pačiu laiku andamaniečiai, gyvenan
ti pietinėj daly, palyginamai gana mandagiai su jo
mis apsieidavo. Ir net karlikų gentkartės šiame klau
sime skirdavosi. Afrikos karlikai geriau užlaikydavo 
pačias, negu jų kaimynai negritosai.

Dabar nesunku bus mums surasti ir priežastis, 
! kodėl jau medžiotojų gadynėj męs surandame ekzis- 

tuojančią vienpatystę. Męs privalome jieškoti tų 
\ priežasčių šeimininkystėj, ypatingai pasidalinime dar

bų, būtent, palaikyme ugnies, kuri tais laikais buvo 
labai sunkiai įgijama ir valdymu ginklų. Kada žmo
nės nesiskyrė nuo gyvulių, nežinojo ugnies, neturėjo 
jokių ginklų, tuomet jie visi vaikščiojo būriais, kiek
vienas atskirai jieškojo maisto ir radęs jį suvalgyda
vo, t. y., panašiai darydavo, kaip kad dabar gyvuliai 
laukuose daro: visi vaikščioja būriais, bet kiekvienas 
atskirai įieško sau maisto.. Pradėjus gi žmonijai pro
gresuoti, išradus ugnį ir ginklus, turėjo visa tvarka 
persikeisti. Vyras, būdamas fiziškai stipresniu, gavo 
privilegiją ginklą nešioti, moteris, jausdamos! silpnes
ne, pasiliko prižiūrėtoja ugnies, rankiojo įvairias šak
nis, kuriomis tais laikais maitinosi, prižiūrėjo savo 
gyvenamąjį urvelį ir t. t, Vyras lavinosi su ginklu, 
mokinosi mesti jiešmą, ėjo medžioti, o moteris gamino 
maistą ir atlikinėjo visą namų darbą, kuriuomi vyras 
bjaurėjosi, skaitė pažeminimu savęs dirbti tą dar
bą. Kadangi vyro rankose atsidūrė visa technika, vi
si ginklai, su kurių pagelba jis netik pats galėdavo 
prasimaitinti, bet ir šeimynai maisto pristatyti, todėl 
moteris tapo jo tarnaite ir visas jos likimas priklausė 
n netvyro, kuris suteikdavo maistą. Męs žinome ge
rai, kad tarnas negali tarnauti, dviem ponam, todėl 
kiekvienas vyras pradėjo imti po vieną ar po kelias

gi nori pavaryti nuo 
vergo, beteisės tar-

B. H. Greffrath pasakoja apie australus, gy-

Męs padarėme aiškų išvedimą, kad senovės me
džiotojus privedė prie atskirų šeimynų ir vienpatys- ; 
tės grynai ekonominės aplinkybės. 1

Bet męs prie to išvedimo turime padaryti dar 
vieną'žingsnį ir užduoti sau klausimą, ar galima da- 
leisti, kad tų laikų visos gentkartės gyveno vienodose 
aplinkybėse ir kad jas visas vedė prie atskirų šeimynų 
ir vienpatystės ekonominės aplinkybės? Ar galime | 
męs daleisti, kad medžioklės gadynėj visi vienodose I 
ekonominėse aplinkybėse gyveno? |

Berišant šį klausimą, pirmiausia turime pasakyti, 
kad dabartiniai visi laukiniai žmonės gyvena tokiose 
teritorijose, kurias jokiu būdu negalima pavadinti 
tenkančiomis dėl žmonijos plėtojimosi. Vienok nega
lima tvirtinti, kad ir senovės žmonės gyveno tokiose 
pat nevaisingose teritorijose, kaip Sacharos apielin- I 
kės, Australijos tyrlaukiai arba kur nors amžinuose i 
sniegynuose. Žmonija, veikiausia, turėjo veistis ir šil
tose, derlingose bei vaisingose šalyse. Jeigu dabarti
niai laukiniai žmonės ir medžiotojai, kurių męs gyve- I 
nimą tyrinėjame, randasi nevaisingose šalyse, tai nie
ko nėra nuostabaus, kad tas atsiliepia ant jų šeimy- | 
niško gyvenimo. Nes nevaisinga žemė, negavimas už
tektinai maisto, verčia juos iš būrių skirstytis, dalin- Į 
tis į atskiras šeimynas, išsiblaškyti po visą šalį, kad 
suradus sau maisto. Visiškai kitaip-gali būti ten, kur 
žemė vaisinga; ten žmonės gali būriais gyventi ir visi 

Į užtektinai turėti maisto. Todėl tų Šalių žmonėms nė
ra reikalo skirstytis į atskiras šeimynas ir išsiblaškyti 
po visą šalį. Panašiai yra ir su beždžionėmis: šilto
se ir vaisingose šalyse galima/ užeiti būrius iš kelių 
šimtų beždžionių ir jos visos bendrai gyvena. Apart 
te, jeigu šalis turtinga visokiais laukiniais, vaisiais, 
ten turėtų būti ir moterų padėjimas nepalyginamai 
geresnis, nes moteris, tankiai be vyrų pagelbos, "gali 
sau maistą surasti. O jeigu mosiąs vienos gali pra
simaitinti, tai ir vyrų gale turi būt nupuolus, mažes
nė. Apart to, tokiose šalyse vyrai mažiau rūpinasi 
medžiokle, bet daugiau naminiais reikalais. Bet da
bar kaip tik vaisingose šalyse męs randame laukinių 
žmonių, jie visi apsigyvenę tokiose vietose, kur neau
ga jokie vaisiai.

Apart to, dar kįla kitas klausimas, kodėl laukiniai 
žmonės tapo sukimšti į tokias vietas, kur niekas ne
auga? Atsakymas gali būti tas, kad jie buvo silp
nesni už savo priešus, kurie greičiau progresavo ir 
užėmė derlingąsias vietas. Silpnumo priežastis apsi
reiškė tame, kad jie, norėdami geriau prasimaitinti, 
pradėjo skirstytis iš būrių ir gyventi atskiromis šei
mynomis.

Jeigu męs atydžiai tėmysime į visus faktus, tuo
met vargiai išdrįsime tvirtinančiai pasakyti, kad žiloj 
senovėj pas visus žmones viešpatavo vienodi apsivedi- 
mų įpročiai, būtent tokie, kokius dabar randame bei 
patiriame pas laukinius žmones. Veikiausia, kitose, 
vaisingesnėse šalyse, žmonės ilgiau gyveno būriais, 
todėl jie ir užėmė tas šalis?vienok tvirtinti negalime, 
nes neturime faktų, ir priversti šį klausimą palikti be 
atsakymo.

VIDURAMŽIS PIRMOSIOS GADYNĖS.
Iki šiol męs perkratinėjome taip vadinamą pra

džią pirmosios gadynės, t. y., kaip pradžioj tos gady
nės žmonės gyveno. Bet jeigu pereisime nuo me
džiotoji] prie augščiau kultūroj pakilusių žmonių, tai 
pirmiausia susidursime su pradiniais žemdirbiais, t. 
y., su tais žmonėmis, kurie tik ką pradėjo žemę dirbti, 
neturėjo jokių žemdirbystės įrankių ir dar nemokėjo 
net.gyvulių panaudoti tam darbui,—jie patys krapštė 
žemę ir sėjo arba sodino vaisius. Prie pirmųjų žem
dirbių priskaitoma dauguma Indijoj, Okeanijoj, Ma- 
lajuj ir kitur gyvenančių-tautų.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites
Pristatom j namus ir toli

mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas-

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijaliitaa mot erą lirą 

X14 E. 10th SL, New Yerh, N. 1
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Nedėliomii psgal sutartį.
Egzaminavime* DYKAI. Męs liti* 

rlano* ir patapome vlea* liga* Ir >a 
g»ibstiuie. ii kitur atvažiavueieM U* 
gontam* parūpiname vietą, kai <yda> 
ai. Reikalui ataut kreipkite* aaea 
apilurėsime ir duoaim^prietoiilką rw 
uą. Patamavima* riaai piga* Neak 
išdrikite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
m b. Su NEW 1UKJL. » 

Kalbamo Ii ate viekai

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

ant kokio tik nori instrumento, arba 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir draugams. Adresuokit 
G. A. Baronas, P O Box, G D 
McKees Rocks, Pa.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA i
APTIEKA.

Sutaleau receptu tikrai, są
žiniškai, aa didžiaubia at yda,, 
nežiūrint iš kur jie butų rauti. 
Patarimus duodu visiem nutu
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duole* siunčiu j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir Kokios tik yra var
tojamo*,. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KU SI IN KIMO, PLEISKANŲ 
IR TT„ NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO. KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, e ai 
nft’krinn, busit užganldia- 
tt

F. KUDIRKA, 
Liet avie Aptieka ir Saviaiakaa

» 64 GRAND IT.
Breokly*. N. Y.

mu inMir
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Mb* du sykiu savaitėj, Utamlnkals 
h Pitnyčioms, 183 Roebling Str.

•rwaklyn. N. Y. Įleidžia Lietuvių Koo 
feratyviška Spaudos Bendrovė, 183 ■ 
feebllng St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Amerikoj
— 12.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— 83.50; pusei metų Amerikoje — 
fl.15, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.
falaąhaa* Greenooinf 5231

Th* Lithuanian Semi-Weekly 
“LAISVĖ”

Pablished hv the Lithuanian
Cooperative Pub. Soc. (Inc.)

■vary Tu*«dav and Friday 
at 183 Roebling St. Brooklyn. N. Y. 1 
Yearly subscription rates: in U. S.

41.80. to foreign countries $3.50

sako. Pinigai bus siunčia
mi Rusijos Revoliucijos Rė
mimo Komitetai, kurį įstei
gė 1 d. balandžio š. m. pro- 
gresyviškų draugijų konfe
rencija Brooklyn, N. Y.

F.Petrašiūnas.

MOTERIMS NAUJIENOS. ■ elgtis taip, kaip daktarai 
---------— - 'pataria, vienok į tai nea.t- 

MOTERĮS IR MOKSLAS, visi naudojasi jos patari- kreipiama jokios atydos.
mais, kaip apsisaugoti nuo Mat, kuomet tamsus darbi- 
tų muselių, kurios įkasda- 
mos užnuodija kraują.

Žemdirbystės ministerijoj pitalistui, nestreikuos ir ne- 
taipgi randasi, moteris f 
dirba bakterijų laboratori
joj. Ji, su pagelba mikros
kopo, tyrinėja įvairius ne
matomus organizmus, kurie vė, todėl jie ir nepaiso dak- 
labai kenksmingi žmonių ir tarų reikalavimų.

♦ Vyrai visuomet skaito sa
ve autoritetais netik politi
koj, bet ir moksle. Ir ištik- 
rųjų ikršiol veik niekur ne
buvo pagarsinta, kad tokia 
ir tokia moteris ką 
nors išrado arba atrado; vi
si išradimai, visi atradimai, 
visi mokslo nuopelnai pri- 
klauso vyrams ir jie karu- ]iu sveikatat , 
uavojanu haurų vainikais. |B's,)ringfielde> A.Iass„ vals.

tijoj, moteris Mary Both tu
ri savo laboratoriją ir veik 
visą savo amžį yra p aš ve n- 
tus tyrinėjimui n mikrobų. 
Jos darbai yra apkainuoti.

| Abelnai, jeigu męs paim
sime perkratinėti moterų 
užsiėmimus, tuomet daugy
bę surasime moterų, kurios

, įsra- 
_ dimų, visokiu atidengimų ir 

Ar jūs jau pasirengę būti'ricko ‘ knygą, Literatūros "pfXrtera S? TrgTga- visu"me.ne.i a!neša toki^ į13’ 
“Laisvės” bendrovės kon. Draugijos nariai lai tuoiaus h L • . 2? 1..C. 8J..8. _ naUf,a- kaiP ir vyral moks-
certe, kuris įvyks Waterbu
ry 27 d. gegužės.

DARBININKŲ LITERA- 
TUUROS DRAUGIJOS 

NARIAMS.
“Karė—ko dėlei?” Jau 

išėjo. Tai bus puiki ir kaip 
tik laiku pagaminta dovana 

: Lietuvių Darbininkų Lite- 
i raturos Draugijos nariams 
už praeituosius metus. Kny
ga šauniai išleista, žiūrint 
literatiško skonio, o ne biz
nio.

. T?e. (^?}UV?4OS narjab b^' kias atkreipia atydos. Dau- 
rie įsirašė siais metais, Ka- p'piN^vvru ne tos vra nuo- r.merea as second ciass maner _ L .9„ vy*U J1** I1UO

March ii, 1914, at the Post Office p’o ko uelci. gales gauti mones, kad moterįs, girdi, 
.♦ Brooklyn, n Y. under the Act puSc kainos. Tegul jie kuo- nieko moksliško negali nu- 

 1greičiausia kreipiasi į drg. 'veįkti, jos jau iš įgimties 
____ .   bendrovės J- Benes, centro sekretorę, prie mokslo netinka.^ 

priguli jau 110 draugu soči- nes» kartais, knygų gali pri-i 
. alistų.________ ' ‘ trūkti-

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

pas 
Dr. 
tau

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

lietu >iui.
Aptinka ir akių offisas randasi:

K

Chas Lntkus. Secretary A. <ĮU" 
ravičius, Treasurer V. Paukštys, 
Sditor L. Pruseika Ass’t editor V. 
^aukštys.

“Entered as second class matter i 
I

at Brooklyn, N Y.
»f March 3. 1879.

mi viena, kitąjnoteris, tai 
i visgi visuomenė mažai j to-

Prie “Laisvės
Į Kad moterįs moksle atsi- fiarbuojasi dėl mokslo, išr 

... Tr. , , i likusios nuo vyru, to niekas
Gavę pui lą G. Kirkpat- nega]j užginčyti, bet argi

ninkas turės didesnę šeimy
ną, jis bus nuolankesnis ka-

ir sipriešins, nes kitaip nega
lės savo1 šeimynos išmaitin-; 
ti. Valdžiai rūpi ne darbi
ninkų, bet kapitalistų gero- g C R AND STREET Kampas Uni

SULAIKYTA KUNI
GAIKŠTIENĖ RADZ

VILLIENĖ/
Neseniai “Laisvėj” buvo 

pranešta, kad į New Yorką- 
pribuvo Lenkijos kunigaikš
tienė Radzvillienė rinkti au
kų Rusijos - nelaisviams. 
New Yorke jau buvo ir sve
tainė užimta, kurioje Radz
villienė turėjo skaityti lek
cijas apie Rusijos nelais- 
vius. Bet kaip tik ji pribu-j 
vo į New Yorką, tuojaus ją 
sulaikė Emmigracijos vai-1 

| Kad moterų mokslinčių y- džia. Priežastis sulaikymo

kon. Draugijos nariai lai tuojaus ]jm joms da ti užmetin)US
„•bu. pasimoka nario . mokesti vipn įik d51t • kad ios netu.

stems, metams. Šiais metais r6jo progos pasiekti moks' .... . . . ,, ,
Be Haytowicziaus, J.Her- kiekvienas draugijos narys ]a jr išsilavinti tain kain ’ - • - !’ . • . fi neišduodama, viskas laiko-,

" ’ eilutės, kaip Kaus dvi knygas. Viena jų C, vvrai^siIavino?
, dalyvaus ir jau paduota “Kovai” spaus- , • ... , -• t

rUrU Ui k F. F™ 4- V V™™, |D10iet|b DŪLU tuicię LOKldb

man, P. Jurgeliūtės, kaip gaus dvi knygas. Viena jų j{ad\'vrai7šsilavino? 
mums praneša, 
daugiau artistų. * dinti, tai būtent V. Kapsū-

Koncertas įvyks Bucking- ko parašyta: Jonas Biliū- 
ham svetainėje,

ir vy-

nion avė.
Brooklyn, N Y.

Tel. 1723 Stagg

FOTOGRAFIJŲ

>■

Vaineikių ir Narvydo

RANDASI PO NO.

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

Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų ir 
Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitėmykit adr< są.

užginčyti,bet juk čia ne mo- ma slaptybėj. i
terų kaltė, kad pirmiau jų Į Radzvillienė turi gerus 
prie mokslo vyrai neprilei-‘ryšius su nekuriomis Euro-* 
do. Jeigu męs norime ap
kainuoti moterų gabumą, jų 
vertę ir naudą moksle, p,r- 
miausia privalome suteikti 
joms lygias teises, pastatyti 
greta vyrų, duoti progą vi
same kame lavintis, o jau 
paskui sakyti, ar jos tinka 

■ ar netinka prie mokslo, ar 
u- jos gali tokiais ar kitokiais

gerus

po nas—jo gyvenimas ir dar
biai”. Biliūno biografijoj 
skaitytojai ras labai daug į- 

ko- domių pasakojimų ir faktų 
Ro- iš Lietuvos Socialdemokra- 

chester, N. Y., Binghamton, tijos praeities. Tenais, tarp 
N. Y., New York City, N. kitko, bus paliestas klausi- 
Yt, Newark, N. J., Cliffside, nias apie tai, kain darbinin- 
N. J„ Philadelphia, Pa., Mi- kai privalo žiūrėti į dailią- 
nersville, Pa., So. Boston, ją literatūrą.
Mass., Montello, Mass., Chi-' Apie pabaigą šių metų ti- 
cago, III. Tūlose tų kolio- kimasi išleisti begalo svar- 
nijų, jeigu pavieniam ko- bus raštas: K. Markso eko- 
respondentam bus persun- uominis mokslas, 
ku, rūpinsimės įsteigti tam rankvedis kiekvienam sočia-,neprasčiau už vyrus, nors 
tikrus “Laisvės” biurus. Jistui, norinčiam giliau pasi- pastarieji pripažinti “i 
*“ Ptt koresptr4;J-ncijoni 
viršnurodytų miestų korės-.
pondentų parašų bei pseu
donimų nebus. .5 ■ 

*.fc

Nuolatiniai “Laisvės 
respondentai yra jau

Radzvillienė 1902 m. Angli
joj buvo nuteista už kokias 
ten suktybes dviem metams __ 
kalėjimo, bet dėlei senumo, 
jai greitai bausmė tapo do- Sį 
vanota. Kaip dabar su ja Sb 
pasielgs Suv. Valstijų vai- K 
džia, kolkas nežinia. Žg

| LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU f 
S PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS t

pat privilegijas, kaip 
rai, be abejonės, jos nuo vy
ru nebūtu atsilikusios ir 
moksle. Bet patys vyrai ne
prileido moterų prie mokslo, 
nedavė progos joms lavin
tis ir paskui išmetinėja,kad 
jos tamsios, negabios, nuo 
visko atsilikusios ir t.t.

Pirmiausia painikime
nijas ir moterų draugijas, dalykais užsiimti ar negali. 
Unijose moterįs darbinm-(Tik tuomet męs galėsime 
kės turi lygias su vyrais pilnai moterų nuopelnus ap-' 
teises ir jos ten svarsto vertinti, kuomet jos turės Rengia L. S. S. 250 kuopa, k 
darbininkų reikalus nei kiek lygias su vyrais teises ir vi- Cliffside, N. J., atsibus Su- g

> skuo lygiai naudosis. Pakol batos vakare (lygiai8-tą v. g 
pro- moterįs neturi lygių teisių,.^ Gegužės (May), 1917 m.

iŠ kapstyti marksizmo teorijo- tingesniais”, daugiau prasi- patol męs nesame
Apie tos knygos išleidi-įlavinusiais. Vadinasi, mo- 

.mą jau vedama tarybos su terįs irgi gali sykiu su vy- 
• draugais chicagiečiais. 'rais darbuotis, būti agita- 
t Pasiryžusi išleisti tas dvi toriais ir organizatoriais, 
[stambi knygi, draugija iš-užimti vietas valdybose ir

’ Mes tiktai ką įgijom “Ka-(anksto permato tūlą neda-'t. t. Eikime prie draugys
tes Atsiminimus vieno vo-jteklių biudžete ir todėl kvie-[čių. Męs matome Amerikoj 
kiečių kareivių” (Kriegs — čia visus savo prietelius ver- -daugybę įvairių moterų 
Erinnerungen eines deuts- Įbuoti naujus narius. Nėra draugysčių, kurios nei kiek 
chen soldaten). Vokiečių lengvesnio darbo, kaip tas,Neprasčiau tvarkomos už 
kalba tą knygą išleido Soc.>kad prikalbint naują narį į,vyrų draugystes. Šis fak- 
Partijos vokiečių federaci- L. D. L. D. tas irgi liudija, kad moterįs
ja. Angliškas tos knygos 
Vertimas išėjo lėšomis fir
mos B. W. Huebsch, New .būtų buvus išleista pavienio kys, kad augštesniame mok- 
lorke (A german deserter’s asmens, o ne draugijos, įsi- sle moterįs negali susilygint 
war experience—vertimas [vaizdinkite sau, kaip ilgai su vyrais, Ir čia męs turi- 
J, Koettgen). jbūtų ėmę laiko išplatint jąl-mė ganėtinai faktų, kad

Knyga nepaprastai įdomi. |O dabar viena diena, be jo-[moterįs gali darbuotis ir dėl 
Ją rašo kareivis, pabėgęs iš Idos specialės agitacijos pa- mokslo. Męs turime dau- 
karės lauko. Jeista sviėtan apie pusket-lgybę moterų daktarų, ku-

“Laisvės” skaitytom> grei- įvirto tūkstančio egzemplio-!lL~ : uJzzYzt’z Y1’:1'? 
tu laiku susipažins su los į-trių 
domios knygos turiniu.

TEATRAS IR BALIUS

būtinas

------------ moka protauti neprasčiau
“Karė—ko dėlei”! Dabar gal daugelis pasa-

.rios savo užduotis atlieka 
'neprasčiau už vyrus. Co-

• ve kame bendro dar- lumbijos universitete psi- 
!.bo galybė! kholiogijos departmente dir-

----- ba moteris Kristina Frank- 
Mums teko girdėti, kad lin. Ji gabi lektorė ir vi:L. PRUSEIKA KALBĖS.

13 d. gegužės, 2 vai. po tūli L. D. L D. nariai rhano suomet turi pilną auditoriją 
pietų, Schenectady, N. Y. Jog pasirenkant leisti vieną publikos. JI ...
L. Apšvietos svetainėje,703,ar kitą knygą, reikia paves- teoriją apie kvietkas ir 
_ Windsor Terrace. įti visuotinam balsavimui iš-

13 d. gegužės, vakare, 7:30 rišti tą klausimą. Draugai, niversiteto.
Amsterdam, N. Y., po N 5
East Main St. (tuoj už Will-
kie Platt Store).

Greitu laiku įvyks “Lais
vės” skaitytoju iš Jersey Ci
ty, N. J., susirinkimas.

teisių,.veguzes uviay;, m. gj 
kompe- Slovak Sokol Hall, 127-131 EB 

tentiški spręsti apie ju ptl• ,26th St., GUTTENBERG, 
bumus. Aš.

ANSONIA, CONN. 
Ačiū.

Lietuvių Moterų Progre- 
šyvio Susivienyjimo 15 kuo
pa ir L. S. S. 186 kuopa~u> 
ria širdingą ačiū M. Pasec- 
kui, kad jis minėtų kuopų 
draugiškame vakarėly pa
tarnavo išpildyme progra- 
mo- 
paaukavo $5.00.

M. Paseckas visuomet pa
remia pažangiųjų draugijų 
pramogas ir naudingus su
manymus.

Vienas Rengėjų.

i
N. J. Įžanga 25 c. ypatai. 
Padėjimas drapanų 10 c.
Bus sulošta vaizdinga dra

ma: “PIRŠLYBOS”. Tai 
bus linksmas ir žingeidus 
vakarėlis. Tarpuose veika
lu bus jausmingos deklama
cijos. Pasibaigus progra
mų!, bus įvairus žaidimai ir 
šokiai, kurie trauksis iki ry

žtui. Turime priminti, kad 
va

karėliu ras geriausį užsiga- 
nėdinimą, nes veikalo loši
mui yra pakviesti iš L. S. S.

UclVU ispiiuj'inv pi ligi d- I , ..... v.
'—sulošė monologą ir dar ;visi_ atsilankiusieji sin

Ji išdirbo naują 
* ta 

jos teorija tapo priimta ri
ji važinėja po 

uni
versitetus ir skaito lekcijas

palikite tą dalyką literato- geriausius Amerikos 
riams! Nemislykim apie re
ferendumą tuomet, kuomet apie kvietkas. 
jo nereikia. New Yorko miesto labo-

Jwt • i ratorijoj moteris analizuoja 
|\pt7|QpLrj)C vandenį ir galimas daiktas,

• * V v v kacĮ jį Savo darbu išgelbėjo r

NUSIŽUDĖ, KAD MOTE
RĮ IŠRINKO Į KONG

RESĄ.
Elkhart, Ind. — Tūlas Ja

cob Krull buvo baisus prie
šas suteikimui motoru lygiu 
su vyrais teisiu ir jeigu tik 
išgirsdavo, kod moteris ko
kiame nors mieste arba val
stijoj laimėdavo,tuojaus tas 
žmogus susirgdavo. Kada 
moteris Rankin tapo išrink
tą j kongresą, ant Krull jos 
išrinkimas taip baisiai atsi
liepė, kad negalėjo to “skau
smo” pergyventi ir nusižu
dė.

ELIZABETH, N. J.
Socialistų kuopa išrinko 

tris draugus—S. Nasolį, S. 
Balvočių ir J. J. Plungį į ko
misiją, kuri rinks visokiais 
hadais aukas Rusijos revo
liucijai. Pirmą rinkliavą 
padarė ta komisija 1 d. ge
gužės po prakalbų ir surin
ko $23.45. Draugijos Kliu- 
bai ir šiaip geri žmonės ga
li pilnai jais užsitikėti, nes 
socialistų kuopa už juos at-

GENERALIS ‘LAISVES’ AGENTAS 
Massachusetts valstijoj.

Pas jį galima užsirašyti “Laisvę” 
ir nusipirkti pavienius numerius.
149 Millbury St., Worcester, Mass.

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

. greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius 
amerikiečius.

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

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

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo .................................................
Teisingas adresas siuntėjo .....................................................
Kiek rublių siunčiate '................. Kiek dolerių ...................
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ..........................

Kaimas ........................................... .......................................
Gminas arba volostis................................................................
Paskutinis pačtas arba miestas .............................................
Pavietas, (Ujezd) ......................................................................
Gubernija, Rėdyba ....................................................................

2)
3)

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

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

t

fBOSAK STATE BANK |
si artistai. Taipgi bus pui-'a; SCRAPslTOIN, PA.
ki muzika. Lietuvių skyrius’

L. S. S. 250 Kuopa.

DAKTARAI Už GIMDY
MO KONTROLĘ.

Neseniai buvo v konferen
cija New Yorko apygardos 
daktarų susivienyjimo. Ap
art kitko buvo kalbama ir 
apie gimdymo kontrolę, už 
kurią vis daugiau ir dau
giau kovojama. Konferen-

milioną gyvasčių, nes ge
riant prastą vandenį, gali
ma užsikrėsti visokiomis li
gomis. Taipgi moteris dir-

Brooklyn. Lietuviams: ;ba N.e.W. Yo.rko P’™0 labo-
Pirmas Brooklyno Lietuvis , istorijoj. Ji analizuoja pie- 

ir . i . • na, ar jis pristatomas svei-Kontr aktorius kų karvių.
, ? Vjuiua. xxuiixv»y.»

Pentuoju namus is lauko, taipgi ir! Kalifornijos universitete cija nutarė reikalauti, kad 
iš vidaus, popierauju, pleisteruoju ir 
ciman tuoju. Už savo darbą gvaran- 
tuoju. Išlygos prieinamos. Reikale 
kreipkitės ypatiškai ar laišku.
46 Power St. arba į gyvenimo vietą:
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y. 

I K J. VASILIAUSKAS

moteris Louisa MacRoberts valdžia panaikintų įstaty
ty rinė ja visokių vabalėlių ir mą, baudžiantį už suteiki- 
muselių gyvenimą. Ji viso-'mą patarimų, kaip galima 
je Amerikoje skaitoma au- apsisaugoti nuo ųžsiveisimo 

‘’ toritetu šiame klausime ir arba kontroliuoti gimdymą.
'T--‘'A*';V A.-' '' • s-

iĮ

Brockton, Mass

C * k" r '

per mūsų agentus rainkotą, 
būtų mūsų leibelis su žirg- 

Kadangi mūsų darbas ski-

Todėl,

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IšDIRBYSTĖ 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 įlotų, todėl mes ir perkame tūkstančiais jardų audimo ir ki
tos medegos, (už kurią po daug pirkdami mes užmokame pigiau, taigi už 
pigiau ir parauodame. ši bendrovė turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
lionijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARUNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant Šerus. Šero 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas:

S."aTmILčIUS, 1G4 Summer st

Gerbiami! Kurie užsisakysit 
visada tėmykit, kad ant rainkoto 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. 
riasi nuo kitų išdirbysčių, nes tai liūdyja Šimtai laiškų su 
draugiška padėkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. 
męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 

kur yra rainkotas.

t
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teko matyti. Gal koks vie- ja, kad tokius žioplius sočia-
1 • j • _ i ' m i a iin’n n 1 ^711 ii 1 1 V» 1 .. i
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ej o 
bet
ap-

nas kitas ir yra. ' •
Jūrininkas.

*

♦

dirbtuvės dai
*

Kukuruzų

-'vo. Dabar šėdi po 2,000 
Atsargiau šiuo

pas 
nes 
ve”

ELIZABETH, N. J.
Laisve žodžio ir valdžia.
54 kp. L. D. L, D. suren-

* 
••k *

Newarkieciu atydai.
Kurie norite gauti “Lais- 

ve”pavieniais\umeriais nu-

dirba nuo bininkams nuo 15 d. balan- 
i tuos džio pakėlė algas ant 

nuošimčiu, u

5

HAVANA, CUBA.

1,—n—o—..—

V KORESPONDENCIJOS
h kovosim (■M <M

NEWARK, N. J.
Apvaikščiojimas pirmos 

gūžės.
Paminėjimui pirmos 

gūžes A. C. W. of A. uni
jos ^4 skyrius surengė pra
kalbas. Nors diena pasitai
kė lietinga, bet žmonių susi
rinko gana daug. Kalbėto
jų buvo net penki, kalbėjo 
angliškai, žydiškai ir itališ
kai. Visi kalbėtojai nurodi
nėjo unijos reikalingumą ir 

,v__ .... ___ visų tautų darbininkus
mo sukėlimu ir bando savo'kvietė prie vienybės, kad vi- 
jiegą parodyti. 5 d. gegu-'si galėtų žengti tarptautinio 
žės Liet. Dukterų Draugys-'socializmo keliu. Pertrau- 
|tės parengtame vakare bu-.koše benas griežė marselie- 
'vn nžnnnln nni vinnn vaiki- tr. iv kitas revoliucijines 
;no ir norėjo sumušti. Salės'dainas. Griežiant marse- 
policmanas V. Matulevičius tlietę, publika sustojo.

‘ juos išvaikė iš svetainės.
|“Karžygiai” pasijuto įžeis-Įprie senosios unijos nieko 
itais ir kada policmanas "* - 1 "1
'namo, užpuolė ant jo, 
pastarasis ir čia su jais

10 si dirbo.

mą plakatų ir paprašiau, namo, prisikabino policis- 
kad priimtų. Toj karčiamoj ttas, kratą padarė ir arešta- 
kaip tik tarnauja kandida 
tas į-vyčių pulką. Jis tuo- 
jaus ant manęs užsipuolė, Į laiku su ginklais, 
kad Socialistai esą nereika- 

provincijose: Pinar*del Rio, Upgi ir t. t. Girdi,jeigu so- 
Matanzas, Santa Clara ir O- 
riente, Dr-as Alfredo Zayas 
laimėjo Havanos ir Cama- 
quey provincijose. Mano
ma, betgi, kad revoliucija 
greit pasibaigs.

Neseniai man teko būti 
ant salos Cuba (ištark Kiū- 
ba) ir aplankyti vyriausią 
tos salos miestą Havaną (is
paniškai Habana). Nuo 
New Yorko iki Havanos 
reikia plaukti laivu apie* 
penkias dienas per Atlanti-į 
ko Vandenyną, padarant 
1,280 angliškų mylių.

New Yorke šalta, nejau
ku, o Havąnoj taip karšta, 
tarytum, būtų Fourth of 
July. Trečia klesa važiuo
jant, nuo New Yorko iki 
Havanos kaštuoja $20, ant
ra $37.00. Daug geriau»,lderiai reikalauja nuo 15 iki 
daug palankiau važiuoti 25 nuošimčių pakelti mokes- 
antrąja klesa. Įtį tiems, kurie d*1- -

Havana labai puikus mie- štukių, priimti visus 
stas, nors gatvės senoviškos darbininkus prie darbo, ku-' 
dar iš viduramžių likę, labai riuos bosai buvo prašalinę, 
siauros. Yra daug puikių pripažinti Amalgamated 
piečių, kurie puošia visą Clothing Workers of Ame- 
miesta. Havana turi dau
giau, kaip 300,000 gyvento-

cialistai pradėtų lietuvius 
organizuoti ir siųsti į Rusi
ja vokieti mušti, tuomet ir. • •• • • • • v iuiiuui*
ir jis prie jų prisirašytų. j]ermas> ^a atlieka būrelis 
Pasirodo, kad tas zmoge is jjeįuvįų vaikinų—čia augu- 

:ne^nezino, kmp į vyčių ai- ,sių. pastaruoju laiku 
Lietuvių Havanoj man ne- įstoti 11 todėl jeikalau-jau neužsiganėdina ler-

*’ i* *
Šv. Jurgio svetainėj kaip 

tik būna kokie nors paren- 
jgirnai, visuomet sukeliama 

i. Tą atlieka būrelis

gc-

ge-

MILWAUKEE, WIS. 
Siuvėjų streikas.

3 d. gegužės kelių firmų 
j išėjo į streiką siuvėjai dar
bininkai, viso apie 85O.Strei-

■ listai suorganizuotų 'ir pa
siustu kariauti.

*

* _. * i — i— <=> - - - i-----------
. v_ 'vo užpuolę ant vieno vaiki- te ir19 d. gegužes, Slowak So-1 • -• ____v,. i .

kol Hali svetainėj, Cutten-!
berg, bus koncertas L. S. S 
250 kuopos.

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, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos išdrukuoti, 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že-

Bankieriua
miau nurcftlytu adresu:

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

Pirmiaus musu mieste c

panašaus nebūdavo.
P. Marcinkeviče.

Tel. Stagg 1228.
_AK1S 1ŠEGZAMINUOJU DYKAI J

DR. M. EREEMAINi
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

M
W

m
M

w
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rica uniją, kurios čia randa- 
, (,v si 151 skyrius ir kad ūži

jų ir gana smarkiai auga, viršlaikį būtų mokama lai- Įgč prakalbas 4 d. gegužės 
kas ir pusė. " gelbėjimui Tamo Mooney,

Siuvėjai vyrai iki šiol už- kurį San Francisco kapita- 
dirbdavo nuo 9 iki 10 dole- listai norėjo nužudyti. Kai
rių į savaite, o merginos — bėjo “L.” red. L. Pruseika. 
nuo 85 iki 95 centų j dieną. Nespėjo kalbėtojas atva-i 

Tuojaus žada pribūti ir u- žinoti, kaip į svetainę atėjo ’ 
nijos prezidentas Š. Hill- policmanas ir du detektyvu, 
man, kad padėjus darbiniu- kurie pranešė, kad nieko ne- 
kams kovą laimėti.

S. A. D-tis.

Ji varo didžiausią prekyba 
su Amerikos Suv. Valsti- • 
jom, su Mexika, su Ispanija 
ir su pietų Amerika. Hava
nos gyventojai ispanų kil
mės, nors yra gana daug 
francūzų, belgų. Negrų y- 
ra labai nedaug. Žmonės 
juosvai raudono veido. Ha- • 
vanoj išeina 7 dienraščiai 
ispanų kalboj ir 2 anglų. Is
panų kalboj labiausia pra
siplatinęs “La Noche”, o an- 
glų“Havana Daily Posf’.Y- 
ra daugybė teatrų, daug,

CLIFFSIDE, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

būtų kalbama apie prezi
dentą Wilsona ir abelnai vi
są valdžią. Jei, girdi, bus 

■ kas iš jų paliesta,būsi te a- 
'reštuoti. Visi trys sėdėjo 
iki pabaigai, kol tik visi

20 d. balandžio čia buvo žmonės išsiskirstė iš svetai- 
puikių paminklu, knygynų surengtos patriotiškos pra-,nės. 

kalbos. Prieš prakalbas pir
mininkas pranešė, jeigu ku
rie nenorės laike himno at
sistoti ir rankų plojimu ati
duoti pagarba šios šalies vė
liavai, lai tokie geriau prieš 
prakalbas apleidžia svetai
nę. Paskui prasidėjo pra
kalbos; kalbėjo net 8 kalbė
tojai anglu, lenkų ir slavų 
kalbomis. Kvietė ir lietuvių 

astarų-

ir “bvčių”. Abelnai, galima 
sakyti, kad visa Havana pa
skendusi žalumynuose.

Aplinkui Havaną yra di
džiausios cukraus plantaci-

manas F. 
perkalbėjo 
kalbėtojas

Laike prakalbu polic- 
Juška, lietuvis, 
detektyvams, ką 

kalba. Turiu 
kad detektyvas 
yra didelis prie-

sipirkti, visuomet kreipkitės tarpe lietuvių parapijonų ir 
H. Miner, 236 Ferry St., jų dvasiškų vadų, kaip kad 
čia bus užlaikomp,“Laiš- mūsų mieste. Jau metai lai
dė! pardavimo. ,1"' P

bininku dirba ant doku. 
Mašinšapių yra nedaug. Čia 
labai prasiplatinusi cigarų 
išdirbystė. Cigarai Havanoj 
daug pigesni, negu Suvieny
tose Valstijose.

Raitmonas
šas naujos gadynės judėji
mo. Jis teiraujasi apie vis
ką. 1-mos gegužės apvaik- 
ščiojime daug darbavosi, 
kad sužinojus, kas rengia 
ir kam tas viskas reikalin
ga.___ ~“„LLj___ _ Už penkis kalbėtoją, bet nuo ,

centus Havanoj galima gan- jų nebuvo. Apie tas ių pra-1 # .Kalbėtojas nurodė, 
ti geresnių cigarų, negu A-jkalbas neveyta nei minėti, šios šalies žmonės 
merikoj už dešimtuką ir dar nes kiekvienas protaujantis laisvai kalbėti, tai valdžia

darbininkas gali suprasti. Aako’ kad čia laisvai kalbė- 
Tik tiek reikia paminėti,kad 
lenkų kalbėtojas pasakė: 
“Amerikos darbininkai tUi5 
geresni gyvenimą, negu Eu
ropos carai ir karaliai, to
dėl pildykime savo katali-

kad 
nori

daugiau.
Havanos krautuvės 

bai puikios, bet labai 
mingos, didelės.

Pragyvenimas Havanoj 
gana brangus. Mėsa bran
gesnė, negu New Yorke,bet 
žmonės nelabai pratę ją 
vartoti. Jie daugiausia 
maitinasi vaisiais — obuo
liais. orenčiais, pineapple ir 
kuo kitu. Vaisiai begalo pi
gus. Darbininkai vidutiniš
kai uždirba tarpe 2—3 do
lerių. Dokiniai uždirba 
daugiau, negu mašinšapių 
darbininkai. Socialistiškas 
judėjimas yra labai silpnas, 
bet unijų judėjimas gana di
delis. Taip pirmą dieną ge
gužės čia šventė didžiuma tojo peilį ir “dailiau 
unijų. . 
ninku vadai susirinko savo.kėjo $100 tam, kurio nosis su mieste, 
name ant Egido gatvės ir(buvo daugiau apipjaustyta; Žemaitės veikalas 

taipgi užsimokėjo ir teisme Gerasis” 
apie 40 dolerių bausmės,kad 
prie “operacijų” ne tokius į- 
rankius vartojo.

Reikia pažymėti, kad la- 
daug biau sužeistasis tankiai už-

nela- 
rui-

ti nevalia, galima tik Rusi
joj. \

Aukas renkant. / kalbėto
jas nanrašė, kad ir valdžios 
“svečiai” paaukautu kiek 
dėl auginimo draugo nuo 

kišką tikėjimą ir "ginkime . kapitalistų, bet nei vienas 
šią šalį nuo užpuolikų”.

*
* *

/ LAWRENCE, MASS.
Nesutikimas tarpe lietuvių 

parapijonų.
Vargiai kur galima būtų apie šių dienų politiką ir vi- si, kad jam pasisekė pabėg-

surasti tokius nesutikimus sus nuotikius. ti iš Rusijos nuo karės ža-
1 d. gegužės buvo sureng- bangų, bet vos vieniems

ta tarptautinė paroda, ku- metams prabėgus, tasai bai-
rioje dalyvavo apie 2,000 lys jau vėl kitus žmones a-
darbininkų; tarpe dalyva- gituoja eiti karėn.
vusiųjų nemažai buvo ir- Turbūt nusimano, kad 
lietuvių. Parodą sutrukdė jam pačiam nereikės eit ka
bėtus. Vakare buvo sureng- riaut, o podraug ir jam biz- 
tas tarptautiškas koncertas nis pagerės aukas rinkti! 
ir prakalbos. Lietuviškai 
kalbėti buvo kviesta Puišiū- 
tė, bet ji negalėjo pribūti,tai 
atvyko J. Neviackas, kuris 1
pasakė trumpa, bet karšta (hllti imtais ir bepartyviš- 
prakalbą kais> Yra 1<aiP tik nėrini-

reikia paminėti,kad čiausi bei partyviškiausi.Su- 
rengė rimtieji prakalbas,tai 

Supranta- tas tapo “sausas”. ne^ koktu ir eiti paklausyt.
J. A. Samulėnas. Apšmeižia kiekvieną klau- 
 Rytoją ir paskui glamonėja: 

“prisirašyk, broli, prie ruū- 
Ateina jie paklausyt

ko praslinko, kaip parapijo- 
nai tarpe savęs pešasi, kq- 
[liojasi ir kelia visokius 
Itriukšmus. Ir visi vaidai ku
liami už garbinimą to pa
ties dievo. Mat, čia gyvuo-

NASHUA, N. H.
Neperseniai buvo toks at

sitikimas: tūlas vaikinas J. i?vo, u.,vvu- !?aL’ -"I""Gražėnas dingo iš šio mies-!}MV1 Parapijos: Rvmo -ką-
to. Kadangi jis skaitė pa
žangesnius laikraščius, tai 
fanatikai ėmė pasakoti,- kad 
vienas “cicilikas” jau galą 
sau pasidarė. Gražėnas ne
prigulėjo prie socialistų ir 
nors skaitė pažangesniuo
sius laikraščius, vienok ar
čiau buvo linkęs prie kata
likų, negu prie socialistų. 19 
d. balandžio jo kūnas tapo 
atrastas girioj.
kad jis nusišovė. Priežastis 
nusišovimo: ilgą laiką sirgo, 
visus sutaupintus pinigus 
išleido dėl gydymosi ir ne
pasveiko. Rodosi prie jo 
nusižudymo nieko negalėjo 
turėti socialistai, “Laisvė” 
ir “Keleivis”. Bet mūsų ku- ’ €

Tarpe I.erirr.er ir Leonard Sts.
BROOKLYN, N. Y.*

talikų ir neprigulminga Jei
gu būna vienos parapijos 
susirinkimas ir jame užtė- 
mija ne savo parapijos žmo
gų, tuojaus kįla baisus ler-i Beje, 
mas ir reikalauja jį išmesti nuo 1 d. gegužės mūsų mies- 
iš susirinkimo.
m a, įsimaišėlis tuojaus tam
pa išmestas. Kada susieina 
dviejų parapijų parapijonai, ,SCRANTONO_ LIETUVIŲ 
tuojaus pradeda ginčytis už 

LsTrodribaŽnyČ.iaSlUf Rėptųjų jre- 
rūmą ir t. t. Vieni sako, 

^įkad toj bažnyčioj ant alto- 
’ riaus stovi balvonai, arkliai 

ir kitokie sutvėrimai, pasta
rieji tuos visus “šventuo
sius” primeta pirmiems ir

♦
* *

Tie, kurie save myli va

kimas bus 17 d. gegužės, 
įPrirodinėia savo dievų ge- 7;30 vaL vakare> sklepe Ku.

ii . WWH..UPU Tankiai ginčai pri- njgautsko svetainės, Lin-
nigėlis 29 d. balandžio visa vefa ?uo.s P™ .to’ kad Pa" coin Hall. Bus priimta įsta- 
savo 
keikimui socialistų ir jų lai
kraščių.
kurie skaito “Laisvę
“Keleivį”, visi išsižudys.

Dulkė

KO-OPERATYVeS BEN- ,sll •
DROVĖS NARIŲ IR PRI- darbininkiškų prakalbų,tai 

TARĖJŲ ATYDAI.
Scrantono Lietuvių Ko-o- 

peratyvės bendrovės ‘specia- Jencijas šmeižimu ” į . 
lė komisija praneša, kad vi-|(<gazietas”. jr tai vis daro- 
suotinas bendrovės susirin- ma vai\je rimtumo!

i net jų padai dega, kad tik 
gavus priekabių. Paskui 
parašo sieksnines korespon- 

i savo

♦ 

* *

Gavau nuo S. Šimkaus 
Adre- 

nerim- 
kad sąyo 

mas kiekvieno bendrovės parašą padėjęs su pinigais 
nario ir tų, kurie mano pri- 'atgal sugrąžinčiau. Pers- 
sidėti prie bendrovės, labai kaičiau ir radau pažymėta: 
reikalingas. 'mums reikia “žmonir nm-

Pasekmės mūsų darbo .pri- tų ir intekmingų”. Susi
gulęs nuo mūsų pačių ir to- spjoviau! Jeigu aš nerim- 
dėl kam tik rūpi bendrovės tas, tai kokiems biesanfs 
ir savo reikalai, malonėkite dar man siunčiate tuos pla- 
atsilankyti. katus?!

Už specialę komisiją 
Sekretorius P. J. Benis.

pamokslą pašventė gatavi vieni kitiems antau- taj bendrovės ir svarstoma drukuotą plakatą.
ii socialistu ir jų lai-.sius bvginti. . apie vietą atidarymo ir suotas man, kaipo

Pasakė, kad tie,! Kunigai gi^ tarpe savęs krautuvės. Todėl būtinu-'tamjam; prašo, k
kaito “Laisve” ir Pjaunasi ir žmones pjudo, mas kiekvieno bendrovės paraša padėjęs su

W. FRANKFORD, ILL.
Šis miestelis apgyventas 

angliakasiais, tarpe kurių 
ir * lietuvių apie 

_ ______t____ _____ r____ Randasi L. S. drau- 
Tūli vietos lietuviai netu- apgynimui T. Mooney ko- gyfetė, L. Š. S. ir S. L. A.

į neaukavo. Vienas ju pasa
ukė: “Buvau bažnyčioj ir pa
likau visus pinigus”. Aukų randasi 
Isurinkta $9.35. kurie pasius- 2,000.

ri kitokio užsiėmimo, kaip nritetui. 
tik girtuokliauti ir peštis.. į 
Šiomis dienomis du vyrukai, 
pasigėrė ir išėję iš karčia-' 
mos pradėjo peiliais nosis 
pjaustytis. Paskui abudu 
atsidūrė pas teisėją ir ten

Kunst Albers.

NEWARK, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Lietuvos Dukterų

tkuopos. Kuopos ir draugy
stė neturi nei po šimtą na

triu. Daugelis sako, kad 
prigulint prie lietuvių pašel- 
pinių draugysčių 
brangiai mokėti; o

reikia 
pašelpa

įr pjaunasi ir žmones 
kad iš to daugiau pelno pa
darius. Dabar atsiranda to- 

įkių lietuvių, kurie ima po 
1 du šliūbu ir po du sykiu kū- 
'dikius krikština. . Pavyz
džiui, pirmiau prigulėjo 
prie neprigulmingos parapi
jos, apsivedant ėmė šliūbą 
pas sa.vo kunigą ir kada su-1 
silaukė kūdikių, nešė pas jį 
krikštyti. Vėliaus persikė
lė į prigulmingą parapiją ir 
ten vėl naujai atkartoja vi
sas ceremonijas—šliūbą ir 
krikštą. Tuo tarpu reikia 
daryti dvigubas išlaidas,nes j 
pirmiau mokėjo vienam ku
nigui, o dabar moka kitam. 
Pagalios, juk šliūbai arba 
krikštynos negali būti be 
puotų, tokiu būdu reikalin
ga ir dvęjas puotas iškelti.

♦

♦

----------—jv duodama maža.
susitaikė. Kuris geriau var- gystė rengė teatrą ir balių. “Apšvieta” tarpe lietuvių 

ant 5 d. gegužės ir sulošė 'paknus labai augštai, ma
žai randasi tokių, kurie ne
būtų buteliu j kaktą “ap
šviesti”. Teismuose lietu- T i x x • * v 
viai irgi turi gerą vardą, I Lr kaV’-’ amS1U ZmOnehl!

,__ c __ _____i” nosį _ _
Anksti išryto darbi-.mokėjo apipjaustyti, užmo- puikiai, bene puikiausia mū-

Nors trumnas
i “Mūsų 

', bet aktoriai auto
rės neužpykdė. Publikos 
buvo pusėtinai, nors tą va-

prasidėjo maršavimas. Va
kare buvo didelis susirinki
mas Colon teatre. Daug 
valdiškų vietų buvo uždary
ta. Į Havaną pirmą dieną 
gegužės suvažiavo 
darbininkų iš apygardų. 
Dirbo tik Havana Coal Co. 
darbininkai.

Policijos Havanoj yra la
bai daug ir pėksčios ir rai
tosios. Dabar Cuboj eina 
revoliucija. Mat, tūli prie
šinasi išrinktajam preziden
tui Menocal. Liberalai tu
rėjo savo kandidatą Dr-ą 
Alfredo Zayas. Menocal karčiamose tarnauja. gw, |nk^ pmuhu uv-. 
rinkimuose laimėjo šiose k seniai aš nunešiau j karčia- laukiant gatvekario grįžti 1

--------------- ------- -------------------f............. ..............................................................

rai sekasi, visuomet j jų pa
rengimus lankosi minios.

♦

♦ *

•m ■.■■■ui aMrtrWiiifnii

neišnaudoja !...
Mažoji Varguolė.

Darbininkai ir progresy- 
viškoji visuomenė turi ne
užmiršti, kad Septintas Ra
jonas L. S. S. rengia milži-i 
nišką “Darbininkų Dieną” 
ant 14-tos dienos Rugpjū-

PITTSTON, PA.
S. L. A. narių tarpe stoka 

draugiškumo.
Neteko matyt kitą • tokią 

organizaciją, kurios nariai 
taip šnairuotų viens^ant ki- Čio Valley View Parke. Mū 
tų, kaip kad yra susivieny- sų 
jimo narių tarpe. Ameriko- kuo nuo klerikalų bei tauti- 
niškose draugijose nariai ni^kų, todėl išanksto reng- 
vieni kitus remia nelaimė-(kimės. Kalbėtojais bus 
je, vieni kitiems pagelbsti, draugai James Maurer, Dr.z 
nežiūrint skirtumo pažiūrų. I Woodstock, J. Šukys ir gal 
Kas kita pas mus. drg. L. Pruseika.

*
♦ ♦

Lietuvių Darbiniųkų Li-

“Diena” skirsis daugelių

nes niekas tiek nesumoka 
bausmių, kaip kad jie. Mū
sų daliai lietuvių* $38—įpra-! , 
sta skaitlinę, nes tankiau- | 
šia teismuose po tiek turi 
užsimokėti. ____________ __________ ,

Reikia priminti, kad šis .kalbos, kurias surengė ben- o paskui stengiasi ją gesint pa ya*įj gav‘ ‘ pfrmą leidinį 
) knygos “Karė—-ko dėlei”. 
Tai puiki knyga. Branges
nė už pinigus. Kas norėtų 
ją pamatyti arba prie drau
gijos prigulėti, lai kreipiasi 
prie sekretoriaus: J. S. Va§- 
kevičius, 183 N. Main Sf 
Pittston, Pa.

Kunigo Gimini

FITCHBURG, MASS.

Kas kita pas mus.*
* *

Mūsų patriotai pirma už-
29 d. balandžio buvo pra- kuria ugnį su bačka sieros, teratur0S Draugijos* 12 kuosipūldavo ant “bedievių”,no- ■ 

rėdamas juos spėka atves-j 
ti prie dievobaimingumo. 

*
* *

Nors mūsų mieste nėra volverio. 
vyčių, bet jų pritarėjų vis- buvo streikieris 
gi galima pastebėti. TL___ ILL L___ .. ____ ,_____ v v .
gaila, kad tie žmonės nepri- žiais Jtalais, tai vėlai lydė-.miegoję, bėga į darbą. v - ? v t ----- . 1 *
sirašo prie vyčių pulkų, bet damas merginą, dėl apsau-l Taip mūsų lietuviai ir pra-, traukoje rinkta aukos Rusi- gaivalų”.

Ne- gos, pasiėmė įrankį ir be- .leidžia visą laiką. jos revoliucijai; surinkta metų, Pittstone,šalčius pra
, ... . . didžiayo

H

sausas, bet dromis jiegomis L. S. S. 134 su stiklu vandens. ’Viso la-( 
. draugystė, bo tiktai mokytojas Brook- 

Daubarą Tiž nešiojimą re-.trūksta. Kazyriavimas Kalbėjo J. B. Smelstorius; lyno prakalbose sušuko: 
Mat, tas vaikinas’taipgi išsiplatinęs iki augš- pirmoj daly savo kalbos nu- “Mes neleisime kvailiams 

*1 ir turėjo čiausio laipsnio; stubose per rodinėjo reikšmę pirmos ge- (socialistams) pasaulį val- 
Tik susikirtimus su streiklau-naktis kazyruoja, o ryte, ne- gūžės, papasakojo apie Ru- dyti; mes eisime į šią karę

I sijos revoliuciją ir t. t. Per- dėl paliuosavimo nuo tokių 
4.—u „r,: Pradžioje 1916

i Pastaruoju laiku policija.miestelis yra z sausas, L_. r _ 
suareštavo viena vaikina V. slantu, stubiniu smuklių ne- kuopa ir L. J.
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F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai
209 BEDFORD AVE, (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N, Y.

$1.00
1.00
1.00
50c.

t*

TEISINGIAUSIA G4EIG/
253 WYTHE AVE kaiup. No. 1st 

BROOKLYN, xN Y, 
Telephone Greenpoint 5311.

ir $1.00.
gyduoles nuo 

dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

TELEGRAMOS.
kaipPuikus sumanymas,

10 d.

tr cr

keiksus veaeli-

JOKŪBAS

ŽODISJonas MATHUS
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Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

Moksliškas, Pasekmingas gydymas augti plaukai. Mes jumss prisiusima 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii,

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

LIETUVIAI!

tėlį Daley, nuvedė jį į girią, 
pririšo prie medžio, visi su
klaupė ant keliu, karštai pa
simeldė ir paskui nužudė
prasikaltėlį.

Pasirodo, kad visi .tikin
tieji daro taip, kaip kad pa- 

!, nu žudyda
mas savo brolį.

Bepigu ir žudyti, kuomet 
pats senelis dievas savo 
vierniems tarnams ateina 
pagelbon. Tokių žmogžu
džiu ir valdžia nebaudžia, 
nes tuomet turėtų nubausti 
,ir dievą, kuri tikintieji į tal
ką buvo pasišaukę.

Bernas, Šveicarija, 
gegužės. *— čionais 
suvažiavimas, kuris išdirbo 
pienus būsiančioms karėms, darė Macochas 
kad jos būtų labiau krikš
čioniškomis, trumpesnėmis, | 
mažiau kaštuoti) ir duotų 
lygų “čenčių” visoms kara
lystėms ir respublikoms.Kas 
tuos pienus išdirbo, dar lai
koma slaptybėje. Įsteigta 

-nauja draugija, kuri vadin-. 
sis “karės sukrikščionininio 
draugija”.

Punktas pirmas. — Tstei- j 
giama tarptautinė karės ta- j 
ryba nuo visų krikščioniškų' 
valstybių su dviem delega
tais nuo kiekvienos. Pago
niška Japonija ir Chinija 
taip-pat turi po du delega
tu.

Punktas Antras. — Kuo
met kįla ginčas tarpe dviejų 
valstybių ir ramiuoju jos

Tenriykite
PAGAL NAUJA BUDA GREIT.GALIU SUJIEAKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJUL
- Reikalaudami informacijų įdėkite štampų už 2 centu.

Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nss per mane 
Banką galite siųst j visas vietas, užimtas vokiečiais, • tikrai nu

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt ėąvo gimines į Ameriką, kreipkite# prie mana 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kus nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai aš moku 4 nuošimtį 

lt galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jū* 
pinigai užtikrinti.
Parduoda tarmąs, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtins visokius 

dokumentuR-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo agnio*, ir tt

VISOKIOS*RODOS-PATAR1MAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui

BANKER IOAN KOVAČE
, . Filia: 15R CLINTON A > »Grand street, * maspeth, l. i. n. y.

Poros g b of Bro^kly*.

r
c

z

Oi

PHONH W’MSBURGH 5415

SERGANTIEJI!

SĄilNIiKAS ATLIKIM AS VISU REIKALU

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS s=tr

Specialistas įvairių 11- 
eų, <> ypuč vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFF'SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto; n<><> 12 iki 2 v. ro pivt; nuo 
0 iki G v. valį.. Nedalioj iki 12 ryto.

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

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ifl • 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryli, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių Juknų ir tt.

Dėl gydy mo nervų ir lytiškų ligų 
tp>iu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai. per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
dakktnm turi tekius aparatus, dėl 
>». kad Labai brangs. Chemiškas iš- 
yiinėjimas šlapume. Neat įdėliokite 
•p.t rytojaus, bet mojau ateikite pas 
?erai žinomą:

D R. LEONARD LANDES z
Ofiso vai.: nuo 10 vpL ryto iki 8 

ral. vakaro 
o iki

šventadieniais nuo 10
v. r
'40 E. 22nd St

3rd Avė
tington ir 

York City.

Taika priklauso nuo 
popiežiaus.

Kaii) sau norite, bet po
piežius turi nepaprastą ga
le ir visas pasaulis randasi 
jo rankose. Štai jam jau 
nusibodo karės ir jis tuo- 
ja.us išleido reformas, ku
rios ivykdins pasauly taika: 
nuo 1 d. birželio visi katali
kai turės sušukti: “Salve 

negali susitaikinti, tai tarp- Regina Paeis” (sveika kara- 
tautinė karės taryba užsi- lienė taikos), visi varpai su
ima karės prirengimu. gaus, kataliku kunigai po 

Punktą Trečias. — Kiek- stikleli vyno išgers, su gas- 
viena valstybė, maža ar di- įvadinėmis pasibučius ir Lai
delė išstato po 5,000 karei- ka Įvyks!
vių. tai kad būtu pilna Iv-' Na, ar popiežius negalin- 

Pirmiau katalikai 
šaukė tik “Salve Regina”,, 

Visi augštai todėl pasaulis ir kariavo, o 
prakilnus krikščioniški pat- dabar jis paliepė pridėti žo- 
riotai tam pritars.

Punktas Ketvirtas.—Mū
šių laukas paskiriamas Sa
charos pūščiose, kad žmo
nijai nesidarytų skriaudos.

gybė, sulyg krikščioniško gas? 
mokslo ir lygus “čenčius” 
laimėti karę.

di “Paeis” ir nuo to vieno 
žodžio ištarimo visi ginklai 
sutrupės.

ni.jai nesidarytų skriaudos. Stambi klaida.
Kiekviena kariaujanti pusėj Mokytoja įėjo į karą ir 
išstato tik po 9.OOO kareivių pamatė sėdint vyrą,kuri per* 
ir padaro penkis mūšius,ne- klaidą paskaitė savo pažįs- 
paisant lytų, snigtų ar būtų taniu, todėl, nieko nelaukus. 

Kas laimės toje atsisėdo greta jo ir tarė: 
—Gera diena, tamsta.

V V 7

Vyras pažvelgė į mok’yto-

dargana.
karėje, to bus ir viršus.

? Punktas penktas. — Ka-
riumenėn visųpirma imama ją, labai nustebo,kad jos ne- 
karaliai, ministerial, 
pritarianti 
redaktoriai, 
fabrikantai ir kunigai. į gedo, bet valandėlę patylė- 

Punktas šeštas. — Sacha- jus prabilo.
ros pūščiose, Afrikoje, rei-1 —Atsiprašau, tamstą, aš 
kia išbudavot milžinišką na- padariau klaidą, nes ma
mą, kuriame turės atsibūti niau, kad esate tėvas mano 
mūšiai. Iš saliu to amfite-,dviejų kūdikių... 
atro turi sėdynės dėl publi
kos, kuri mokė 
įžangą. Reikia rūpinties 
kad iš tos ižaneso- nariden 
tų karės expense i.

Punktas septintas. - P

karei pažysta ir nieko neatsakė į 
kongresmanai, pasveikinimą. 'Mokytoja ir- 

ammunicijos gi suprato savo klaidą, susi
gėdo, bet valandėlę patylė-

didžiausią- Ji nežino.
Vaikinas, kalbėdamas

• mergina, sako:

kabinti už liemens?
—Nežianu, ar tamsta

tiesiai už tos vietos?...

Jis negali būt bepročiu.
Advokatas, gindamas sa-

reikia statyt niinisterius i u, 
rbninni, valdžių atstovus., 
Pirm mūšio reikia išrinkt | 
tam tikrą komisiją iš visų 
tikėjimų kunigų. Jie turi
ateit su švęstu vandeniu ir vo klijentą, sako: 
pakrapyt visus karininkus —Kiek man teko patirti, 
ir duot jiem kryžius, bibli- tai mano klijentas nepilno 
jas, ikonas ir, abelnai, ko tik proto, todėl meldžiu teisėją 
kareiviai panorės. 'paliuosuoti jį nuo tos baus-

Punktas aštuntas. — Mū- pės.
šys turi tęstis tarpe dviejų' —Aš protestuoju prieš 
ir trijų valandų, tain kaip tokį advokato pasielgimą, 
geras show. Po mūšiui, ku- nes jis. įžeidė kaltinamąjį, 
nigai spaviedoja sužeistuo- Teismuose nepilnapročiais
sius, o tarptautinė karės ta- būna tik kapitalistai, o šis 
ryba rūpinėsi palaidojimu kaltinamasis paprastas dar- 
užmuštų. Mūšiai eina per bininkas,—atkirto prokuro- 
penkias dienas.

Punktas devintas. — Lai
mėjusioji pusė gieda hosana 
ir te deum laudamus.

ras.

Be dievo pagelbos negalima į 
linčuoti.

Mieste Phoenix, Arizona 
valstijoj, minia tikinčių į 
dievą žmonelių atėmė iš po- 

^^prasikal-

Akušerka
H*rta>g»i«f Woman* i/f+dt.-tfi

LsUege Oaiutno" >MZ 
atilok* iaw Sarirw. j

bandyme, taipfci eųteikf* v*«ukle» BWW ft-. ’
^jajrelbe mor*'T. V sr*» j

F Stropiene.^n/.*..'
BOe [BOSTON. MASS ’

te iriitiMfihi

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

CAFE. Pa
keleivingus 

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

' ■yq■ aw C

LIET L VISKĄ APT1 ERA

gyduoles galimiramiŽemiau 
apturėti 
Nuo reliniai izinc 
K i

St,

Kryžiaus 
skaudėjimai
dažn'ausia genia nuo ink
stą betvarkės. Del nuo- 
Rii'aus gero yra reikalin
ga, kad į tokias slogas 
butų atkreipta didelė doma.

SILPNUMAS
.Tei jautiesi netekęs spėkų, 

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

Severa’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas)

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

Kidney and Liver Remedy
(SEVERUS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)

verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- x 
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

ir rukštumo skilvyj. Kainos

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
Ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Me 
cykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai 
vakaro, taipgi Ir nedėliomis. Mokina 
me balių šokius ir stage’aus. Klaus) 
Atsilankydamas infonųacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
D50-52 Broadway. Brooklya, N. 1 K. LUTKAUS

Tel. 2320 Greenpoint.

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High- 

ive., Newton Upper Falls, 
praneSa mums taip: “Ken- 
skausmus kryžiuje ir fto- 
bet skaitydamas jūsų ka- 

If-ndorių, ėmiau vartoti Severos 
oles nuo inkstų ir jaknų ir 
ai pasveikau".

SEVEROS 
GYDUOLES

Mass., 
tėjau galima gauti visur aptiokoae. 

Reikalauk tiktai tikrų “Seve
rus" gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Teisybe apie plaukus
GRRIAU8IA3 DllHBAUWa* 

IR SVARIAUSIA# HAUŽ 
NAS VISAM 80. 

BOSTONU.
Mai Ir užkandžiai. Patarnavi- 
uiaa prielankus. Atsilankykite. 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

842—844 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 

(Dešimtą žingsnių Lietuvių 
Labdarystės Draugijas namu).

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rius ar kitoki 
vyriški aprėda- 
1 * !k pas

vertės

lai, užei 
mane, o gausi 
viską, 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS (Undafaker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusius 
ant visokių kapinių.

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

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

Telephone 7867 Main.

te

visai dykai.
Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo'syku su augščiau minėta iliuostruota 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp- knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, šiandien pas Union Labaratory, Box 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli- ' 545, Union, N. Y. 
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
Iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė aulaiko 'plaukų slinkimą, aunaiki- 

plaiskanaa. niežėjimą ir pradeda

su

Miestas >

Ag

Ant k on-

Koznas vyras turi pareikalauti uniu 
laiku vienu iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana atsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduotis priimnunio gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyrds, 
ta knyga parodys
kelią.

V. VAIVADAS
SPORTING CAFI

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energi ją.

KUPONAS.
Union Labaratory,

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

dengi išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčiu $1.00 už kurį meldžia 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir Bugščias 
minėtą knygutę (likirpei jdėk šitą 
kuponą).

Tai. III Graaapahit.

GANIAUSIA UtMIGOft 
VISTA PA8

;ų arba Užnuodijimų Kraujo, 
11, Fulavimu, Nusilpnėjimų Gy

vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką,. Slogo
mis, Ilemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitu; surugimi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
ajidengtą liežuvio; negerą kvapą; tani

us po akiu; ar negali miegoti; 
negerus sapnus? Ar esi nusilp- 
ir lengvai sujudintas; nėr- 

barningas ir aržus; pasargis ir
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nubadys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
’ lengvoi kalboj teip. jog galėsite

Puikiausia ir ivaria«»a 
0 Baikit ir peraitikriaklU

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. Y 

Talanhane Stagg SM4.

niutas

suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 
pamokinimų. Ji yra krautovč žinios ir taljnna tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą.
vertos niera paduotas mcdikališkas vardas. Nieks no gali žinoti kas ten yra, tik'jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kupon

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison & Clinton Sts., Chicago, It!.

, Godotinasai:—Aš esu užintoresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui Ir norėčiau 
gauti vieną iš tų knygų, uinu laiku.
Vardas ir pavarde

Adresas

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 85c 
“Kregždele” — dnettas — 30c.
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio..

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

kvartetai — 25c.
Adresas:

♦

MR, M PETRAUSKAS, 
895 Broadway, So, Boston, Mase-

Stejtas

A. SHRUPSKI
taxxi« *la««, •alkias dagtį-

Uc3»vl*ai pwikt«Wii*B, at- 
*?kit«, * panrttikriadla

$1 S. 2nd St,
BROOKLYN, H. 1.

JOHN KULBOK
CAFE

DldeH» hotalia, riet* >*• 
ta’.tivingiami, kambar’ 1 
♦yti pagal nuają madą, h 

užganėdinti.

JOHN IULBUA KavlMlBkM

BROOKLYN, N. Y 
Tai. 279Graanpalxt.

|tai 
viirf
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LAISVE

AUUKOS RUSIJOS RE-'bose 15 d. balandžio $28.25.
VOLIUCIJOS PARĖMI

MUI.
(Gautos R. R. R. Komiteto)

Glen Lyon, Pa. — M. Ka
ralius $10.00; P. Sikarskis 
$10.00.

Rumford, Me
Dukterų draugystė surinko 
$11.87.

Chicago, III. — Per J.Kle
vą $96.

Middleboro, Mass. — Au
kavo šios ypatos; G. Švedas, 
J. Katilis po $2.00; J. Pran
okus, F. Moningis, J. Buivi- 
davičius, J. K rance, M. Bu- 
bliauskiūtė, H. K richer, G. 
Meškinis, M. Yanuškevičiū- 
tė ir A. Imbrazas—po $1.00; 
J. Samulis, Z. Svetlavičia,A. 
Bubinas, S. Skerstoms, 
Guščiūnas, F. Žutautas, 
Bartis, A. Baginskas, 
Rimkaitė, J. Vinciūnas
po 50 c.; J. Sutkus—35c.; 
F. Paulauskas, V. Šimkus,J.

Liet.

K.
M.

I Aurora, Ill. — L. S. S. 123 
kp. $3.50.

Muskegon, Mich. — Viet. 
L. S. S. kuopa $5.80.

V. Kapsukas pridavė 
$7.25, bet užmiršo iš kur jie 
buvo atsiųsti.
. .Nuo X. Y. gauta $40.

Stoughton, Mass. — Di
džio Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino dr-stės susirinki
me aukojo;

P. Yukonis, St. Andre- 
jauskas, St. Yaskūnas — po 
$1.00; Ant. Urbonas, J. Bru- 
.vidaitė, A. Yanušas — po 50 
c.; M. Čigas, P.M. Yukonis, 
A. Kazlauskis, M. Tručins- 
kas, A. Yurčius, St. Pocevi- 
čius, A. Raila, Gudinas, II. 
Teniukas, Z. Teniukaitė, J. 
Šidlauskaitė, A. Pušinskie- 
nė, T. Kibirkštis, F. Adoma
vičius, A. Biliūnas, P. Vit
kauskas, J. Stočkus, J. Fie
lds, A. Stankus, P. Armalis, 
P. Valentukevičius, B. Moc
kevičius. A. Radvilas, po 25 
c.; A. Kireilis, St. Keblis.O. 
Janutaitė, P. Yočas, po 20c.; 
smulkiu aukų surinkta $2.29 
Išviso $12.54? D. L. K. Ge-

Naujausi Columbi 
Rekordai

B

naujausios dainelės
E

E

E

E

E

son, J. Šaltenis, A. šūkis, O.
Yarušaitienė, J. Mineikis, J.
Samson ir W. Svvetlavičia—
po 25c.; smulkių Aukų $1.21, (pnijno dr-stė iš iždo pasky-
L. S. S. kuopa iš savo iždo r(- $io.OO; sykiu bus $22.54. 
$5.00. Viso $27.38. D. L. K. Gedimino dr-stės

Vietos L. S. S. kuopa vi- ’ra§t. 
siems aukautojams taria 
širdingą ačiū.

A. Radvilas.

J. Švedas. Springfield, Ill. — Lietu
sių Progresyvio Kliubo mė- 

<Binghamton, N. Y.—Lie- nešimame susirinkime su- 
tuv. Darbininkų Susišelpi- linkta $21.34.
mo draugystės susirinkime Collinsville, Ill. — Pas J. 
surinkta $16.00.

Medicine Hat, Altą (Ca-’paaukauti po keliatą centų 
nada). — L. S. S. kuopos. Rusi jos revoliuci jai. Auka- 
nariai ir pašaliniai aukavo vo šios ypatos; P. Kurelai- 
sekančiai:

F. Benekeris ir A. Rama- Ašmonas, J. Trumpas, G. 
nauskas — no $5.00; J. Že- Vasiliauskas, A. Kurelaitie- 
brauskas — $3.00; K.Rugie-|£į, G. Kenig, M. Kurelaičiū- 
nius, P. Matjošaitis, J. Lo-|te, G. Tumas—po $1.00; A. 
peta ir J. Bačinskas — po Dorinąs, K. Brazas, K. Ne- 

verdauskas, G. Vanagat, J. 
Bervingis — po 50c.; V. Te- 
resevičia, Arthur C. — po 
25c.; M. Turner — 15 c.; vi
so $13.15.

J. Čebanauskas.

Bervingi draugai sumanė

tis — $2.00; J. Kurvelat, J.

$2.00; U. Bučinskienė, O. 
Užkuraitienė, Užkurai
tis, J. Bizulis, M. Jarašiū
nas., J. šnieškus,, J. Gerulis 
A. Gerulienė — po $1.00; 
viso labo $29.00.

K. Rugienis.

Westernport, Md. — A. 
Mažeika, St. Liesis perva
žiavo per porą mažų mies
teliu lietuviais apgyventų ir 
parinko aukų Rusijos revo
liucijai. Aukavo šios ypa- 
tos: J. Daniūnas, V. Veriga,

binas, L. Eluška* K. Saboc- 
kis, J. Šamui i on is. J. Jadi- 
šis, St. Liesis, A. Mažeika— 
po $1.00; P. Valatka, J. Do
mimas, V. Geras, A. Sadai- 
tis, J. Yonušonis, J. Korala- 
vičia, F. Urbonas, F. Urbo
nienė, D. Urbonas, Z. Ma
čiūnas, J. Stravinskas, A. 
Urbonas, U. Barauskienė, J. 
Bakis, A. Balčiūnas, A.Nor
man tas, F. Yedrulis, F. Ka- 
ralavičius, A. Mikolaitis, D. 
Mirinovicz, K. Alekseras, J. 
Sabockis — po 50c.; A. Bi- 
kinas — 40c.; G. Yurgaitis, 
M. Gaigalienė — po 25c. Įvi
so $22.90. Visiems aukau
tojams tariame širdingą 
ačiū.

soaoi

oro
Sutaisytas sš formulos- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zukoninku,

apsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gčliiKO pilvo ir žarnų, ,ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos

I skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- 
somas išdirbėju labui pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo <lrautfXšeimy- 
nos, naudojamo visame pasau
lyje iKT pusv šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTKR & CO.

74—80 Washington Street, New York.

St. Liesis.

Great Neck, N. Y. — Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų dra
ugystė $10.00.

Cambridge. Mass. — L. S. 
S. 71 kuopa iš savo iždo pa- 
auakavo $5.00; draugai su
metė $3.92; viso $8.92.

A. Simonavičiūtė.

Philadelphia, Pa. — L.M. 
P. S. 11 kuopa $5.00; kuo
pos susirinkime surinkta 
$5.05; Merkiai—$5.00; L. S. 
S. kuopos prakalbose 20 d. 
kovo uL- įžangos tikietus 
$15.30 ;L. S. S. 1 kp. prakal

štai
3188. Ant kalno karklai siubava.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motus, Motuš.
Tris berneliai.
Vakarinė daina.

Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.

Giedu dainelę.
Gegužinės daina.

Linksmo kraujo (Polka)
Rožės šaka, be žiedų (Polka

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

Reikalaukit augščiau paminėtų ra 
kodų pas

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

Telephone 4659 Greenpoin’

3190

3191

3192

3193

&

Telepnone 190U ureenpoint.
Z

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

tai moterų liejos.

Gerai jsitėrnykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
r Kampas So. l-mos gatvės, k

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie
ks. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios 
jamos.
škus, > aš prisiųsiu per expre- 
są.

tik pasauly yra varto- 
Galit reikalaut per lai-

K. ŠIDLAUSKAS,
Vptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

Geriau*!* pirmeiviška išeiga

GEO LASKEVIčU ;
771 BANK ST., Tol. ®M-»

WATERBURY. CONN.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

DR-JOS CENTRO VALDY- 
1R KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

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

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

Pittsburgh, 
J I Alexis P O Box 344 Diamond 

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1331 Penn Ave. 

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

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

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

Pittsburgh, Pa. 
Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

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

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

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

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

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

Millsboro, Pa.

APLA. 
BOS

Centro

kp, J W.
P

10

11

12
13

J. A. Rūkas

Pa. 
sta. 
Pa.

Pa.

Pa,

Pa.

8*.

atnaujins, gaus

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main 8ti * 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užhallut*.

622 Hųlin St.
Finansų raštininkas P. G. Alekayna* 

1516 — 14th Av*.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno mėnesio, 101® 
Main St., 2 vai. po pietą.

LIETUVIŲ^ BROLIU DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

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

Vice pirmininkas M Kaupas,
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela
1029 i Lockwood ava. 

Turtų eekret. S Gelumbauskai,
920 Jackson Str.

Iždininkai J. J. JuozapaviČia,
921 Herrick Ave.

Ižde /Globėjai: A. Pukterii,
444 P*rk View,

u M. Kavaliauskai,
USD. laiko savo susirinkimui kai 

trecią nedėldienį kiekvieno mėnesiu, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wii.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Court at.
Pirmininko ^agelbininkaa 8. Lntkua, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas 8. Merkia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapanis, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienaa,

149 Clark Place, 
’’ 8. Morkiukia

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Saeeuii ai. 

Visi Elizabeth, N. J.

ill.

111.

DKALGIJa SUNŲ IK DUKTERŲ 
MjElKOSK fAKA, IjLU 

PlrAininia* K JanKau*aa«,
F. O. box 70, Mau**« rriam, 

Pagal Duuuaa* U. Kimia,
t. O. Bax 04*, Mairo*« rara 

Prouaajfc ralllaiaaa* ir orgaa*
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1180 

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

1314 So 50th Ave. Cicero, Ill. 
Iždininkas F. Lapinski,

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

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAE ANO Y CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centri 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. Ma
hanoy ave.

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str. 

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

IR DUKTERŲ
ILL.

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

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

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

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

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

166—10th Str. North Chicago, 
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, III.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. pa 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
8t„ & Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

III.

III.

III.

III.
III.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 av*
Prez pagelb, J TakAzauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškia, 

1215 South bOth Court, 
Inunsų rašt. V 'Shileikas, 

1409 So. 49th av*,
Kiti-ierius Mrs M Bartkienė, 

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

• SOb
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 et

Cicero, iii.
Susirinkimni atsibuna kas paskuti 

aį nedčldten) kiekviena mėnesi* J 
Naffo evatalnėj, 1600 8o. 4#th mv* 
Clrara. 1)1 t, »al. p* pi*tu

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

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

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

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

Pinįgus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukam 
vaistų už "Dermafugą” nėra! f

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačt: 
suvis dykai išbandymui “sampilą’ 
Prisiųsk 10c stanipotnis pcrsiuntinuJ 
lėšų, gausi išbandymui dėmutę “Der 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiurs 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO./

Dept. 7 <
P O. Box 37, Philadelphia. Pj

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
C
4) 
60

bO 
C
d

<D

DAUNOROS trejankc ync tikrai 
lietuviška. Saugokitčs padirbi- 
mų-imitacijų. ,,

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

DAUNORUS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

ca

OA
O 
v>

LIETUVIŠKA APTIEKA.
81u«»in! pranešam*, kad gavom* daugybę daiktą, reikalingą Ha** 

•aaonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptitkų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randui kito
kių valatų: 1) MIXTURAS.* labai gera* nuo kosulio vaikami ir didi 
liamn, bonka 25c. ORRAPH’AS, Liniment** dėl reumatiimi. Ban
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksaa 25 ir I** 
ŽUVIES TAUKAI, riikalingi dėl įvairių ligų žiemo* įniki. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONICAS. •) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonoi, perfumoi ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai dėl v< 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytoja* — bonka 11.00. Mūsų aptilk*. 
«« kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame ataiiaa 
kyti. Visas persiuntmo lėkaa apmokama tnęt. Siunčiant 'aiškiu, 
rnllma siųsti pinigais arba stamjemis.

I. SHAPIRO, Lietuvižk hr Aptitkoricu
Ko. 2nd Street kamna® linine Am

Skyrius: 745 Driggs Avi., kampas Ind St., Brooklyn, N. T.

Mokslo Nereikia J ieško*
o>urte kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką 
ft’Ai kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoka

„ Nurodymai ir knyga DYKaI fdėk stempą. Adresas t
KuresDOBdenciiiie MokvKU . 13?7 N. RobevSL Ctats*

^•>QDOOa00OQOOOCH>lX>aOOOOOOOOOO<KKX>OOrXH>C>OO<X8XQ<X«8>0?

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų

DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO ’ IGAS.
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE 
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų.

1335 Arch Street, Philadelphia, Pa
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis nu(> 10 ryto iki 2 vai. po pie. Per paėtą ne- 
gvdau. Galin susikalbėt lietuviškai.

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

DAKTARAS WASSERMAN

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

LIGAS, REUMATIZMĄ,
IŠGYDO

PER-
OPE-

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 -East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskni, 
5823 Superior Ave 

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

rašt, Antanas Banialli, 
1449 'East 24st Str, 

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

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

“ V. Kvedaravičius, 
1543 Oregon ava. , 

Dainą rapeticijoi atilbnaa 
viena aėrėda, nuo 7:30 vakr. 
Schwab avetainci, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka» 
tračią pėtnyčią kiekvieno menui* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab ava- 
tainėi. 6181 St. Clair ave. Knygynai 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton ave. Knygos išduodamos Ida 
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:1® v

Ma-

Knygine Pranas Tumoeaa, 
8570 E. 72 8t

Pa,

JETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai. -
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, Pa 
Zice prez S Masiulevičiene

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

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

676 Church st Easton, Pa. 
KasĮerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Ęaston, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvĮeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 48d 
Northampton St Easton,-Pa.

Pa.

įdek
MM*

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL, 

Valdybos adresai:
Prezidentąs F Akatckis, 1360 12 ave.

E. Molino, III. 
prez. M Dacku*, 854—8th įtr., 

Molina, III.
Rusteika, 
ave. Molina, III. 
W Vapsevich

Vic*

Prot sekretorius S 
1220i — 7 th 

Finansų sekretorius
436 — 4th ave, Moline, III.

Iždininkas K Juška 325 —4th ava.
Moline, III

TM D-tė susirinkimu* laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 it. ir 5th avi. .

Moline, III.

DR, BUKKIS,

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

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai.

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

eav®

407

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbi 

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

rus, o padarys veidą tyru ir skali- 
čiu baltu. Toji mostis išima plėtmui 
raudonus, juodus arba šlakui ir pra
šalina visokius spuogus nuo 
Kaina dėžutes 50 c. ir $1.00. 
galit siųst ir stampomii,

J. RIMKUS,"
P. O. Box 36. Holbrook. M*m»

veido 
Pinigui 

(7)

OI1—-'—<>—<>—H—.,

I
THE MAGIC SHOP.

Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP,P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

iiiiiart*«lMiiKiii



VIFT/Nfcę 7INinC sys dausiau naril?> tuomet ' i lliEu LUllUOt galima bus daugiau nuveik- 
“LAISVĖS” SKAITYTO- J* dgl visuomenės labo. Juk 
'JAMS NEW YORKE. Ijp1’ vienybe, ten ir galybe. 
Visi “Laisvės” skaitytojai todėl visi į vienybę"! 

j Socialistas.

i Pajieškau Stanislavo ir Antano Ja- 1 
sučiukų, Kauno gub., kaulių pavieto, 1 
Vekšnių parapijos. Meldžiu atsišauk
ti.

W. Rimkevičia
2123 Watson St., Pittsburgh, Pa. ■

DYKAI! .DYKAI! g
A5 ištraukiu dantis bo skausmo Ir veltui tiem ___ I.®

New Yorke gyvenanti ir 
[draugai tegul ateina į“Lai- 
svės” bendrovės rengiamas 
prakalbas, kurios atsibus 
šią pėtnyčią 11 d. gegužės, v . - -

'7:30 vai. vakare p. Shwabo!^' ri
svetainėje, 200 Avė. A, tar-ire A° c^ei; Nariai 1-mos “j 
pe East 12 ir 13th Sts.,New _ 
Yorke. Įžanga dykai.

Prakalbos bus labai svar 
bios. “Laisvės”, “Keleivio’ 
ii kitų laikraščių skaityto

* jai būtinai ateikite.

Lit e ra t u ros Draugijos 
reikaluose.

Žinokit, kad jau išėjo L

K ENO LAIKRODYS SUGEDO?
Brooklyn© ir apielinkčs lietuviai, 

jims reikalinga taisyt laikro- 
laikrodūlius arba šiaip kokius

jeigu
į džius
i aukso ir sidabro daiktus, tai meldžiu 
atnešti į 
priimama 
stengsi uo < 
riausia ir

bus 
o ašir perduodama man, 

atlikt ‘savo darbą koge-'
būsiu '

Central Brooklynas 
atbunda.

Pereitais metais, rugpjū
čio mėn., L. S. S. 83 kuopa

dar neatsi
ėmė!, ateikit į “Laisvę” ir 
atsiimkit. Katrie norite nu- [įr 
sipirkti tą puikią knygą— 
ją galit gauti pas mane, 

i Kaina su audeklo apdarais 
$1.00, neapdaryta — 75c.

greičiausia.
ofise kas ketverge vakarą, 

kada bus galima- darbą paimt arba 
sugrąžint. j

'aipgi pas mane galima užsisakyt 
naujus laikrodžius , laikrodėlius, 
lūs ir kitokius auksinius daiktus.j

.Mano krautuvė randasi po N 42 Bro
adway (vidury bildingo) New York, 
N. Y. Kam paranku, kreipkitės į . 
mano krautuve, o būsit pilnai užga- ' 
liūdinti, nes iš mažens tuo bizniu už-' 
siimu ir esu specialistas laikrodiniu-; 
kas.

Ij Aš ištraukiu dantis bo skausmo ir veltui tiem
kurio duoda taisyti ir naujus indėli.

Visiškai ARboS Skausmo
l kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan-

> J\ timls sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas
(( ------’ specialistą. Dr. Chas Teschbertf yra gerai Ži-

nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki
muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai ___
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gverantuotai. Kainos prt- 
elnnmos. Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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 TESCHBERO, D. D. S.. Lieluiiškas Dantistas
SOO St., kampas Union Avenue,

Kalba Lietuviėkai. Lenkiškai,Rusiškai

Dovanai

. Mano karūnos trfft-

Telcphone StaRR 3698.

Visi, kurie

tūli jų buvo užvilkę narines 
mokestis net po penkis mč-l 
nesiūs. Bet nuo to laiko 
pradėjo prisirašyti naujų | 
draugų, senieji užsimokėjo 
savo skolas ir tie įstojo į 
kuopą, kurie pirmiau buvo 
išstoję. Iki 1 d. gegužes 
kuopoj jau buvo 14 narių 
pilnai užsimokėjusių mėne
sines duokles. G d. gegužės' 
buvo kuopos mėnesinis su- ‘ 
sirinkimas, kuriame prisi
rašė 4 nauji nariai, — tarpe 
jų viena moteris Petronėlė 
Žvirblienė. Tai dar pirma
moteris, kuri čia išdrįso pri-1 
si rašyti prie kuopos ir sykiui 
su vyrais stoti į kovą už pa
gerini mą žmonijos būvio,to
dėl jai priklauso didžiausia1 
garbė, nes ji nepaisė, ką

L. D. 21 kuopos susirinki
mas Įvyks šią pėtnyčią 7:30 

ival. vakare. I
V4si nariai ateikite ir at-

Sek r. K. Glebauskas.

V. RADZEVIČIA (ROSS)

30 DAINŲ A 
fa

ir 200 ADA IU
■hi Columbijos (iraniofoHM W

Broad 1459.

ANT PARDAVIMO
1200 visokių naujų ir senų mūrinių ir 
medinių namų už prieinamą kainą.

( šiuomi pranešu 
draugams lietuviams, 
liau gyvenimo vietą ir 
Bedford Ave., ant 300 
ti

gerbiamiems 
jog as perkė- 
ofisa nuo 287

| tuojau, o liku = 
Ijll sius po $1 kas 
||i menasi. b <- Į 

' Reikalaukit irusų iliustruoto I 

MINERVA PHONOGRAPH CO

Neužmirškite 19 d. gegužės.
Neužmirškite, kad 19 d. 

gegužės, McCaddin svetai
nėj, L. S. S. 19 kuopa sta
tys scenoj puikiausi veika
lą “žmogžudžiai”. Męs ne
abejojame. kad aktorini vei
kalą sulos labai gerai, nes 
juos mokina J. Kačergis.pa-;

■ Idi-nu sioj apielinkej. 
kalas bus perstatytas 
dainomis ir šokiais, 

'ninkai, po 
L. Eremino,

su 
Daini- 

vadovyste 
dalyvaus is 

Pakol dai 
nevėlu, pasiskubinkite nusi
pirkti tikietų, kad paskui 
nepritruktu.

Komitetas.ir tyčiosis iš jos.
Man teko kalbinti kelias;

merginas ir moteris, kad I 13 d gegužės, pas M. Be- 
pnsirašytų prie kuopos, bet „iulicnę po N 124 Wikoff 
visos atsakydavo, kad neno-'st > So Brooklyn, bus susi- 
n pirmomis būti,nenori pir-jHnkimas L. M.'P. S. 6 kuo- 

iPos. Visos narės malonėki- 
, nes turime 

daug svarbių reikalų.
Sekr. P. Stakauskiūtė.

Marcy Ave. 
fam 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
f am. 
fam. 
fam. 
fa-m. 
fam. 
fam. 
fa ri.

9

4

1.000

2.500

nuo 
nuo 
nuo
nuo 3.000 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo

iki

iki 
iki

3.r>()0 
3.900 
7).000
5.800
7.000
10.090 iki
14.000 iki
45.000 iki

iki

$16.000
18.000
22.000
24.000
20.000
32.000
32.000
40.000
4,0.000 
50.000

97>.000
namus, lo-

8 
10 
1G 
20 
40

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

B. A. ZINIS
Realty and Insurance Co. Office 

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

26 Court St., 7 floor rooom 102 
Telephone 380 Main.

padaryta pradžia, pirma atsilankyti, 
prisirašė drg. P. Žvirblienė,1 
todėl sesytės, pasistengkite 
ir jūs prisirašyti ir sykiu su 
mumis darbuotis.

Reikia pasakyti, kad čia 
yra ddug kandidatų į socia
listus kaip vyrų, taip ir mo
terų, tik nesuprantu, kodėl 
jie neprisirašo prie kuopos? 
Draugai, turite atsiminti, iJeYaj» į-. 2°j Prozarovskij per., ni5 Bureau 15 Pearl St., 
. . 0 . , ... (kv. 2, Osipu Gogehsu. i_r .jeigu prie kuopos priklau-1 (38—39) 'York City.

PAJIESKOJj'MA;
AŠ Jonas Gogelis jieškau draugų 

Juozapo Mikitos ir Purvenio, 
nu siu

i liepti, 
>resas:

gs ve- 
Arlingtone Vt. Meldžiu atsi
turiu labai svarbų reikalą 
Russia, g. Ekaterinoslav

Dept. L

Tarptautiškas KONCERTAS“ BALIUS
Rengia Rusų Savišelpinė Draugija MOKSLAS
Nedelioje 13 d. Gegužio-Mav, 1917 m.

PALACE HALL, 93 Grand Street, Brooklyn, N. Y., 
Šokiai prasidės 2 vai. po pietų. Koncertas 5 vai. vakare

nešioja
MANHATTAN HATS’
žino, kad jos yra geriau

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

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

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

^7’
• <

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

ir tvirtus čeveryki s i.

Telephone 2639 South. « 
Dvi puikios užeigos:

Koncerte dalyvauja se- Dziubin, 9) Lenkų smuiko-

April 26 šių metų mirė Marcijona 
(Grubienc. Paliko vyrą su trim ma
žais vaikučiais dideliam nuliūdime. 
Buvo iškilmingos laidotuvės, trįs ku
nigai pasakė gražius pamokslus. Li
ko palaidota ant West Hammond ka
pinių April 28. Paeina iš Kauno gub. kančios SpėkoS! 1) RcdaktO- 1‘lllS p. WapHOWSklS. 

.Vilkmergės pavieto, Subačiaus para-i • “RikTv tonine” 13 
pijos, Akmenų kaimo. Po tėvais va-p^S LvUSoKy VjOiOS , ) 1\.
dinosi stasičia. i Okuucov, kalbės, 2) Lenkų

;3l—156th St., W. Hammond, Ind.
3) Balalaikų erkes

nes krautuvf r sTėmyk, 
perkrauščiau nuo 108 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. "ARTINAIT18
157 GRAND S

BROOKLYN. N

b

I ĮTRYNIMAI, KARPOS, M OSl’Al t 
ST A PRIEŠ JI SU AKIS. Mes šalin taip 
trinų (karpų) gyduoles. Siųsk 50c. markėmis ar Money Orde-

siuntiniu ar grįžtančia pačta apturėsite, 
neužsiganėdinimų. Jei jis negelbės Arba jų 
ganėdinti, sugrąžinkite paišiuką tuojaus ii 
sugrąžinsiu jūsų 50 c. Reikalauju agentų. 
OWENS, Dept. 42 E, 147 E. 47th St., New

vadinamas už

K.), kurį apmokėtu 
Nėra laukimų, nėra 

nesate pilnai už- 
aš tą pat dieną 
A dresuok i t A. P.

Reikalinga Nev/ York
Valstijoj farmerių ir kar
vių melžėjų. Gera mokes- 

Po- tis. Atsišauki!: Free Labor 
New

dovyste Eremino, 6) Žino
mas rusų komikas p. Karpo- 
vič, 7) Žinoma rusų dami
ninkė p. Romanovska, 8) 
Piano—solo išpildys Klara

Pusė pelno skiriama 
sijos revoliucijai.

Orkestrą po vadovyste 
A. Macina.

Ru-

P-

Įžanga 25 c. ir 35 c.; pa
dėjimas drapanų dykai. Ti- 
kietus galima gaut iškaliu)

M ft;

LIETUVIŲ MOTELIS '
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio-' 

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki
Hali)
Ii am s, 
Alley.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba-! 

susirinkimams ir Bailing

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

Tarpe 22 ir ’23 Sts

Antra užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RĘSTA URANTU 
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 South

St

> AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, motettfna ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalyky.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. (

MStrsukiu FA V IŽAI tarpe 11 ir 12 
pantis 1 Iv/Ai vai. kasdieną,

kad tuom parodyt. |og ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkšti rūbiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.........$5.00 ir aug&čiau
22 kt. auks. kepuraitė... ,$5.00
Pripildymas auksu..........$1.50 ir augščiau
Tiltelio uždėjimas........... $5.00 už danti
Pripildymas platina .. $1.50 ir augšČiau 
Pripildymas sidabru be gydymo............50c.

,, cementu ,, ,,   50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. G. GOLE, Oentistas. 
292 Bedford Av., Brooklyn, N. Y.

CAFB IK POOL ROOM 
dnkamAi laiką pralaiat

Tai yra gariauaia

K. HENSAS
O Gold St,

BROOKLYN, m a
Telephone: Main 7B2S.

DR. I. A. LEVITT
■URG1ON DENTI8TAS

Skanamą dantą aantakdaa 
aatayk. litraakia hv Jakla 
ekaaiM*. FaklaaakiU, 

aaaaa ėaatia talai.

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

/ AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainy knyga, kurioj ra

si daug tokiy dainy, kui ,y niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybe jvairiausiy dai- 
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kaliniy, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
jie gauna užtai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo vieno tokio Žmo
gaus isti^rija. Jo gyvenimas taip už
imantis. Jog skaitosi, kaų>o gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už TeisybęJeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo Žmo
gaus vargus senovėj e ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:J. STROPUS, /6 Loring St.,' So. Boston, Mass.

B
 VISIEMS

ŽINOTINA
Moterišky DrapanyKostu mieriš- 
kasKriaučius

Persikaustč naujon vieton. Siuvam 
apt orderio, taipgi užlaikome ir gata
vu drapanų. Per pirmą sezoną, kai
nos bus labai sumažintos, kaipo nau
joj vietoj. Nuo aeniai žinonajns 
tuviams kriaušius

P 
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__ _____ įčius
S. SHERtVITIS (SHERRY)
Lorimer St. Brooklyn, N.Y*

Kampas Ten Eyck St.




