
laisvėn.

Mat, nors dabar senoji Ru- '(^aa J\usPr£n^ė

koman-

rei ka-kio teismo miriop nulinčiuo-

Pinti sulaikyti.

tų dalyvauti parlamento po-'ir prasižioti.

42 milionai rublių dėl page
rinimo kareiviu būvio.

riumenė buvo 
smarkias atakas 
denburgo fronto,

i Mat, Mexikoje dabar ra-'.
mu, prasidėjo gana geri lai-'—
kai, įvesta 8 valandų darbo ficialiai paskelbė, kad jų ka-

1 • m • v — • • v j ' . _ - -‘'a

• kietija ir neapleis savo tai- sėdžiuose.
Šlisselburgo amunicijos kininkų. (sijoj prasideda suirutės ir

valdžia laikosi silpnai.

AUSTRALIJOS PARLA
MENTO RINKIMAI 

UŽSIBAIGĖ.
[ 8 d. gegužės užsibaigė rin-

l V ■' r y "T . M-7 • -r.-. -M,. r-o .

SOCIALPATRIOTAS VIE
NOJ KOMPANIJOJ7 SU 

ATŽAGAREIVIŲ 
VADOVU.

Ponas Rootas drožia į Ru
siją. Jisai, matote, bus A-

KARINĖ KONFEREN
CIJA.

GRĮŽTA NAMO.
EI Paso. — Mexikos dar- dabar 

bininkai miniomis grįžta Anglijos valdžia turės jį iš- 
namo iš Texaso valstijos, leisti iš kalėjimo, kad galė- 
kur dirbo ant farmų. 1

Vadinasi, kaip atstovų 
bute, taip ir senate didžiu- 

AIRIAI IŠRINKO REVO-'ma dabartinės valdžios šąli- 
ninku ir todėl negali būti 
jokių svarbių permainų.

No. 39.

wjmjiwwJIWJ

laiku Japonija

jimą ir tolimesnius pienus, cialistai nenori tarties.

MtaHfcVAi

sėdi didžiuma 
reikalų gynėjai.

ra.
Rusijos socialistai, Leni-

SAKO, AUSTRIJA SIUN
ČIANTI Į FRANCIJĄ 
TAIKOS DELEGA

CIJĄ. '

susi
jęs

Darbininku ir Kareiviu
1 su-

• • '

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

Prie “Laisves” bendroves 
priguli virš 100 draugų.

Kode! ir jums neprigdlėt 
prie to gražaus būrio?

GEGUUŽĖS (MAY) 14 1917 m. BROOKLYN, N Y. VII METAS

KARIUMENEN IMS 
NUO 21 IKI 31 METŲ

AVashingtonas. — Priė
mus įstatymą, kad imti 
prievarta kariumenėn, buvo 
išrinkta tam tikra komisija, 
kuriai pavesta išdirbti tai
sykles, nuo kiek ir iki kiek
metu imti kariumenėn. Ko- 'merikos valdžios atstovas i> 
misija jau užbaigė savo jos yardii^pasveikins naują 
darbą. Pagal paduotąjį ko- Rusjjįb. 
misijos pieną bus imami ka- 1 
riumenėn visi piliečiai nuo 
21 iki 31 metu amžiaus. Kas 
turi 31 metus, tas jau pa- 
liuosuojamas nuo kareivia
vimo.

Komisija jau perdavė sa
vo visą darbą senatui ir že
mesniajam atstovų butui ir.

. Rootas yra vienas 
didžiausių atžagareivių.

Jam pagelbon p. Wilsonas 
da rinko kompaniją iš 6 
žmonių, jų tarpe bus ir 
Charles Edward Russell, ži
nomas socialpatriotas ir so
či al-donoščikas.

Russell seniau vadino Ro- 
otą didžiausiu atžagareiviu,

i *- irifll

'W'lk.1

L.gVX*> w x k

V. ei,

i

kaip tik šios dvi įstaigos tą M dabą.1' iuodu bus vicno.i 
pieną priims, tuomet jau .kompanijoj, 
prezidentas pasirašys iri.._ r ~~ 
prasidės priverstinas ėmi- RAS KĖNY

ČIA, O JAPONIJA 
LOBSTA.

Japonija pašėlusiai lobs
ta iš šios karės. Ji sau at
siėmė nuo vokiečių Kio-Čao, 
šeimininkauja Chinijoj ir 
dirba ammuniciją Rusijai 
bei kitiems savo talkinin
ką n«s.

Šiuomi 
rengiasi skaltlingumu pre
kybos laivų pralenkti visas 

gu pasirodys, kad neteisiu- kitas pasaulio tautas. Visi 
gai, tuomet bus paliuosuo- Japonijos laivų budavojimo 
tas. s dokai dirba dieną ir naktį.

Sykiu manoma išleisti į- Didmiesčio Kobe dokuose 
sakymą, kad jokios įstaigos(dirbama tik prekybos laivai 
neparduotų kareiviams 
svaiginančių gėrynių.

mas į kariumenę.
Kiekviename mieste 

tam tikros komisijos, 
dedančios iš piliečių ii 
priiminės tinkamus vyrus į
kariumenę. Jeigu priimta
sis jausis, kad komisija ji 
neteisingai priėmė, turės 
teisę apeliuoti į augštesne 
komisiją, kuri galutinai iš
tirs, ar teisingai jis priim
tas į kariumenę, ar ne. Jei-

CHICAGOS KARŲ DAR
BININKAI RENGIASI 

PRIE STREIKO.
Chicagos karų darbinin

kai padavė kompanijai visą 
eile reikalavimų; tarpe kit
ko reikalauja pakelti algą 
ir sutrumpinti darbo valan
das. Jeigu kompanija atsi
sakys tuos jų reikalavimus 
išpildyti, tuomet jie žada iš
eiti į streiką.

UŽMUŠĖ GENEROLĄ 
KARCEVĄ.

Ryga, 10 d. gegužės. — 
9 d. gegužės, dienos laike 
ant stoties tapo užmuštas 
generolas Karcevas. Už
mušėjai spėjo pasislėpti.Ka- 
reiviai pasakoja, kad Kar
cevas buvęs labai prielankus 
kareiviams ir jį visi gerbę.

Dabar Rusijoj tankiai bū
na tokių atsitikimų, kad po
pui iariškesnius generolus 
užmuša.

Karės našta ir badas.
---------- ------- ---------------------------

>•$«

H“" S8 rawsaa Mexlk°Je dabar ra-

Dideles suirutes Rusuoi
_jE_—jB namo.---------------------------------------------------------- - —

Iš KARĖS FRONTŲ.
Petrogradas, 12 d. gegu

žės. — Generolas Russkia 
tapo prašalintas nuo fronto 
ir paskirtas kariškos tary
bos nariu.

Puriškevičius važinėja po 
rusų frontus ir agituoja ka
reivius ir aficierius kariauti 
iki pabaigos.

Karpatų kalnuose tarpe 
rusų ir vokiečių prasidėjo 
mūšiai: daugiausia darbuo
jasi artilerija. Rusai atmu
šė ai akas.

Palei Brzezanis rusai pa
šovė vokiečių orlaivį ir tas 
turėjo nusileisti ant žemės.

Užkaukazio fronte būna 
nedideliu susirėmimu.

Palei Šerną rusai išmušė 
iš tranšėjų savo priešus ir 
užėmė gana svarbias pozici
jas

Monastyrio rajone eina 
gana smarkus mūšiai. Ku
rioj pusėj bus pergalė, dar 
sunku pasakyti.

Britų kariumenė Makedo
nijoj ir ant Balkanų pradė
jo daryti smarkias atakas. 
Daugely vietų pavyko jiems 
išmušti iš pozicijų vokie-

BRITAI ATAKUUOJA 
HINDENBURGO 

FRONTĄ. *
Londonas, 12 d. gegužės. 
Britų generalis štabas o-

padarius 
ant Kin
kų rios lai- 
Britai už

ėmę svarbias pozicijas ir 
Petrogradas. — 10 d. ge-'paėmę šimtus vokiečių ne- 

ŽINIAI GRĮŽTANČIŲ PO-[gūžės prasidėjo posėdžiai 
Kad jau laisvė, tai laisvė- LITIŠKŲ PRASIKALTĖ- 

toj Rusijoj! Ana, pietinės 
Rusijos mieste Rostove ant 
Dono tik-ką įvyko vagių su
važiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo dideli ir maži va- 
gįs įvairiausių remeslų. Va-j 
gis nusiskundė, kad jų gy
venimas esąs labai sunkus,! 
kad prie naujosios valdžios 
esą daug švakiau su bizniu, 

_____ų suvažiavimą. Apie lieg‘u buvo prie_ senosios. į 
tai praneša iš Petrogrado [Žmonės, jir girdėsite, vagių ■ 

TALKININ- Reuterio telegramų agentu- neapkenčia ir dažnai be jo-

laivų.
Po karei, kada visos 

tos nusilpnės, Japonija 
giasi užimti prekybą Ra-'saįė'n7Jį''’suo/gan]2UotPsį 
mamjam vandenyne. 
rūpi laimėti biznio karę.

Šiuomi laiku Anglija, 
priežasties submarinų veiki-! j“ 
mo ir trūkstant laivų, keti- zparybos. 
ha paršaukt namo visus lai- - - - 
vus iš Ramaus vandenyno. AtetoVf'ffrybf nutarFšui 
Tuo budu, japonai gautų gauk(. kokioje norg neutra. 
Ramiam vandenyne virse-n^ gal je tarptautišką ,0.; 
nybę dar iki kares pabaigos. ’cfaiistų

ir apleista darbai prie karės '!arbininkai sukilo (šiisscll. ( " -------------
tan I U'T\S Čia Šale Petl,'°‘i VAGIŲ SUVAŽIAVIMAS, 
įau-igrado). Tos apygardos' 

[darbininkai ir piliečiai pasi-'

Jai vo respubliką. Socialdemo- 
,v kratas Čcheidze skubiai nu- 
1,s1 važiavo ir daugiau delegatų 

iš Darbininku ir Kareiviu c v

ŠAUKIAMA '
KŲ KONFERENCIJA.
Dabartinė Rusijos valdžia 

šaukia į Petrogradą specia- no pasekėjai, atsisako daly- . . . . ._. . ..
lę konferenciją, kurioje tu-jvauti Stockholme šaukia-'kalbetoJai ir priėjo prie is- 

į rėš dalyvauti Anglijos, moj socialistų konvencijoj 
Francijos, Italijos ir Šuv. todėl, kad ten dalyvaus so- 
Valstijų delegatai. Mato- ’cialpatriotai, vokiečių val- 
mai konferencija svarstys ,džios agentai. Susocialp.it-

CHINIJA NORI APSKEL
BTI VOKIETIJAI KARĘ.

Chinijos ministerių pir
mininkas įnešė į parlamen
tą, kad apskelbus Vokieti
jai karę. Progresyviai par
lamento nariai tam smar
kiai pasipriešino. Kaip par
lamentas nutars, dar neži
nia. Galimas daiktas, kad 
didžiuma nubalsuos apskel- reikalais. Jie maną gauti 
bti karę, nes męs žinome, leidimą važiuoti į Franci ją, 
kad visuose parlamentuose kad ten išvien su francūzų 

kapitalistų valdžia apsvarsčius taikos
- klausimą. -

Dabartinė ministerija jau
čiasi silpna. Valdžia vis la
biau pereina į rankas Dar
bininkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybos. Tat ministeri
ja išleido atsišaukimą į Ru-

Londonas, 11 d. gegužės, sijos žmones, pranešdama. 
—Iš Amsterdamo korespon- kad bus sutverta nauja mi- 
dentas “Exchange Tele- misterija iš visų partijų at- 
graph” praneša,būk jam pa-,stovų. Toj naujoj ministe- 
vykę iš tikrų šaltinių suži-...................
noti, kad iš Austrijos pri-pū ... - ... . - -
buvę į Šveicariją trįs žymus 4 ° 
politiški veikėjai su taikos

. Toj naujoj ministe
rijoj būsią daugiau socialis
tų atstovų. Nežinia, kaip į 
[tai pažiūrės socialdemokra
tai. Bolševikai, veikiausia, 
atsisakys.

Dūmos pirmininkas Ro- 
dzianko, paskui Lvovas ir 
Gučkovas pasakė prakalbas, 
kad Rusija kariaus su Vo-

LIŲ Į RUSIJĄ.
Rusų laikraštis “Rieč”, 

N66 patalpino pranešimą, • 
kad visi politiški prasikaltė
liai, kurie dabar grįžta Ru
sijon valdžios kaštais, ant 
į vietos bus kamantinėjami, 
ar ištikro jie yra politiški 
prasikaltėliai, pabėgę iš Ru
sijos į užsienį. Tas bus da
loma todėl, kad po priedan
ga politiškų prasikaltėlių 

i nevažiuotų įvairių rūšių 
žmonės. Taigi važiuojąntie-

taip vadinamos karinės kon
ferencijos. Suvažiavo ka
reivių ir aficierių atstovai, 
kurie dabar pradėjo kovoti 
su savo viršininkais, nepa
metančiais senųjų įpročių.

RUSŲ KAREIVIAMS PA
KĖLĖ ALGĄ.

Dabartinė Rusijos val- 
pagerinti 

sijos valdžia nuversta, bet|b.aie^^‘ būvį ii padidinti 
daugelis augštesniųjų afi-,P_ems algas. Nuo 1 d. gegu- 
cierių ir generolų su karei- i^s kas menim bus skinama 
viais elgiasi taip, kaip kad 
ir pirmiau elgdavosi. Kon
ferencija išklausė 
dieni raportų ir 
svarstyti bėgančius 
lūs.

Kas daryti—klausė vagių -J
kčuuclvjčh ii įjlicjm puc io- . • 
vedimo, kad ir jiem laikas ni0-lus- ________
pasitaisyti. _ Tai prase zmo- ITAUJA SKYRIUM NE- 
mų, kad šie užmirštų ,]Ui SITAIKYS

Italijos valdžia pasakė,kad' 
ji su teutonais atskirai ne-! 
sitaikys ir kariaus iki pa- | 
baigos. Taika, girdi, turi į-Į 
vykti sykiu visų, o ne r 
rų ^valstybių, dalyvaujančių. 

"žmo-’^°J Bet, kad ji ga-
Va- kariauti iki “pabaigos”, 

(reikalinga pinigų, todėl ir 
maldauja talkininkų, kad 
jie pasirūpintų jai pinigų. 
Jeigu talkininkai neišpildys 
[Italijos maldavimo, tuomet 
gali visus jos prižadus šuo 
ant uodegos nunešti.

Mitinge dalyvavo ir šiaip 
jau žmonių, ne vagių ir jie 
kvietė vagius pasitaisyti.

Laike mitingo vienam 
žmogui kas tai ištraukė iš 
jkišeniaus 6 rublius, 
gus tuoj pakėlė lermą. 
gys sujudo ir tuoj pasakė, i 
kad tai ne iš jų tarpo atsi
rado vagišius. Beregint su
metė 6 rublius ir atidavė ap
vogtam.

PUOLA VERTĖ RUSIJOS 
RUBLIO.

New York. — Rusijos ru
blio vertė puola ir puola. 
Už rublį jau duoda tik 26 
centus. Sakoma, kad rublio 
kursas puola todėl, kad Rū

HAMBURGE RIAUŠĖS.
Iš Vokietijos dabar veiksimai į Australijos parla- 

jokių žinių negalima gauti mentą. Pasekmės sekan- 
|ir nežinia, kas ten dedasi, čios: atstovų ruime^ darbi- 

■ vienok reikia manyti, kad įninku partijos bus 25 atsto- 
nėra jau taip ramu. Da- vai ir kapitalistų 50. Sena- 
bar iš Danijos praneša, kad te darbininkų . partijos 18 
Hamburge einą baisiausios atstovų ir kapitalistų parti- 

•itski- (riaušės ir valdžia jų nega- jų 23 atstovai.
1 ‘ Ii.’ ___ __________ j’ A T<i rl i n n ai V

LIUCIJONIERIŲ J PAR
LAMENTĄ.

Londonas, 12 d. gegužės. 
—Airijoj buvo dapildantieji 
rinkimai, kuriuose tapo iš
rinktas į Anglijos parla
mentą revoliucijonierius,ku
ris už dalyvavimą Airijos 

MEXIKOS DARBININKAI .revoliucijoj tapo nuteistas 
ant trijų metų į kalėjimą ir 

kalėjime randasi.

ITALIJOJ AREŠTUOJA ’ 
SOCIALISTUS Už AGI- 1 
TACIJĄ PRIEŠ KARĘ.
Telegramos praneša, kad 

Ryme tapo suareštuota 
grupa socialistų už tai, kad 
jie platino prieškarinius at
sišaukimus. Vadinasi, da
bar apie taiką jau negalima • • v • « • •
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įžangos 
straipsnis

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Amerika - pasaulinis bankas.
Jeigu Suvienytos Valsti- listai pirmiausia sutraukė 

jos prieš Europinę karę iš Europos visą auksą į sa- 
I skaitėsi “aukso šalimi”, tai vo bankus, o dabar vėl sko- 
ką jau kalbėti dabar apie liną. Ir jeigu karė dar pra- 
Įjas? Jos pasidarė pasauli- sitęs keliatą mėnesių, o tas 
'niu banku. Vos tik Euro-pilnai bus, tai paskolintieji 
poj karė prasidėjo, tuojaus Europos valstybėms pinigai 

, iš visos Europos pradėjo vėl atsidurs Amerikos kapi- 
I Apie p. Šalčių, buvusį auksas plaukti į Suv. Vals- talistų kišeniuose ir paskui 
, Prienų mokytoją, kuris mė- tijas. Iš Anglijos, Rusijos, vėl jie siūlys naujas pasko- 
gina padaryti karjerą Ame- Francijos, Italijos ir kitų las.
rikoj, skaitome “Keleivy- mažesniųjų valstybių, ku-| Paskolos yra duodamos 
je” kas seka: |rįos sykįu su minėtomi£ vai- ant 5^ nuošimčių. Vadinasi,

“Tėvynėje” tilpo Lietu-stijomis kariauja, visas Europos valstybės kasmet 
vių Dienos apyskaita. Iš aukSas suplaukė į Ameriką, privalo užmokėti 98 milio- 
jos pasirodo, kad pinigais nes Amerika dirbo ginklus, nūs, 725 tūkstančius vienų 
aukų surinkta$178,804.89, amuniciją ir siuntė kariau- tik nuošimčių.^ Bet iki ka- 
daiktais gi sudoyanota jančiOms šalims. Jeigu ne rėš pabaigos paskolos gali 
$25,000. Išlaidų Centra- Anglijog blokada, jeigu ne dvigubai paaugti, tuomet 
lis Komitetas padarė Anglijos laivynas, kuris lai- dvigubai paaugs ir nuošim- 
$7,034.34. | [ko apsupęs Vokietiją ir Au- ciai. • .

Toliaus apyskaita paro-'striją ir neįleidžia į tas ša- 
do, kad Centralio Komite- lis nei vieno laivo, be abejo-

Naują Gadynę” visųpir-’TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
miausia turi remti labiau DRAUGIJA AUKAUJA 
susipratę, labiau prasilavi- 700,000 AMERIKOS 
nę mūsų draugai. Ir, mes LIETUVIŲ KARĖS 
tikrinam, kad jeigu tik visi DIEVAIČIUI, 
sąjungiečiai rūpintųsi“Nau-1 
jąja Gadyne” tai jos liki
mas bus užtikrint&s. 1 

Lietuvių Soc. Sąjungos 19 
kuopa (Brooklyne) pastara- 

komisoriai ap- jame savo susirinkime švar

laikraščiai u

Tai ve ko reikalauja tarp
tautiniai visų šalių socialis
tai. Kaip matot, jie reika
lauja visasvietinės taikos ir 
tai tokios, kad nebūt” anek
sijų, nebūtų atlyginimų, ne
būtų kontribucijų. Ir kuo-' Tautininkųv 
met buržuazija vienos ar ki-.pranešė, kad p. M. Yčas pa- 
tos valstybės nesutinka su skirtas apšvietos ministerio 
šitais socialistų pasiūlyji- padėjiku, būtent vice^minis- 
mais—tuomet ji tyčia palei- teriu.

Nėra Amerikos kapitalis- džia paskalas, būk tie ar ki
tų klesai baisesnio išsitari- ti socialistai nori atskiros 

ratiška taika”. Kuomet ‘ei- zijai, daug parankiau mul-

Del separatiškos
TAIKOS.

Petrq grade 
dienrašty “Novoje Vremia”

mo, kaip išsitarimas “sepa- taikos. Tuomet jai, buržua- N14721, ant puslapio šešto, 
ratiška taika”. Kuomet ei- zijai, daug parankiau mul- mes radom žinią, kad p. M. 
na kalba apie separatišką kint mažiau susipratusius Yčas su tūlu p. Kovalevskiu 

.............  yra tiktai f---- 
švietos ministerijoj.

Lėkė kaip sakalas....

taiką, tai visųpirmiausia darbininkus.
turima omenyje atskirą tai-1 Kodėl buržuazija visuose 
ką tarpe Rusijos ir Vokieti-(kraštuose taip purtosi nuo 
jos. Ir tos separatiškos tai-^socialistų proponuojamos

stė apie “N. G.” padėjimą.
Iš iždo nutarta paskirt $25. 
Tai gerai. Bet 19 kuopos 

Jeigu jūs skaitėte Įaikraš- draugai plačiai pąkalbėjo irkos taip bijomasi, kad visus taikos ir jų siūlomų taikos v Jeigu jus skaitėte latras- draugai plačiai P^Kaio.. 
tuos žmones, kuriuos įtaria išlygų? Todėl kad tuomet, ^us taikos laike, tai šimtą apie racionahską N. G. 
esant šalininkais, plūstama1 nieko nelaimėjusi, o tiek kartų svarbiau skaityti juos platinimą. Nutarta: rūpin- 
išdavikais, kaizerio gize-1 žmonių išžudžiusi,-buržua-'karės laiku. Karės laiku be Ties, kad visi kuopos drau-
liais ir tam panašiai. Ame- zija pastatytų kryžių ant laikraščio jokiu būdu nega-.gai turėtų “N. G.”, organi- 
rikos kapitalistišku Įaikraš- kapitalistiškos sistemos ka-lkma apsieiti, ypatingai sun-(zuoti iškolektavimą preuu- 
čiu redaktorių akyse sepa- pinių. Tuomet ir akli pra-*ku be darbininkiško Įaikraš- meratos senųjų skaitytojų, 
ratiškos taikos šalininkai y-įregėtų! Juk kiekvienos ša- čjo. Darbininkiškas Įaikraš- Ypač praktiškas šis pasku-

valstybės išdavikai”.Su-|lies buržuazija žadėjo auk-tis nurodo vilties kelią ir tinis nutarimas. T„_._ '„L 
teorija, kad.so kalnus “numylėtai liau-'priduoda dvasiai stiprybės, ras kuopos’ nuskirtas žmo-

liais ir tani panašiai.

Nutarta: rūpin- 
Ikarės laiku. Karės laiku be'ties, kad visi kuopos drau- 
,u.-.j..----- «xt n organi-

čių redaktorių akyse sepa- pinių. Tuomet ir akli pra-Įku be darbininkiško Įaikraš- meratos senųjų skaitytojų.

ra “ 
daiyta net visa 1___ ______________  ________ ___
dalis tarptautinių Rusijos’džiai” — o čia išeitų, kad ko taip labai reikalinga, 
socialistų esą kaizerio agen- vieton aukso kalnų, pasiūly
tai. Pastaruoju laiku tos tų tik griuvėsius ir lavomi 
teorijos 1 
suvaryti ištisa Amerikos so-pitalistiška sistema užduotų 
cialistų partija, kurios va- sau skaudžių skaudžiausį 
dovai būk tai yra separatiš- smūgį.. Iš to pelnytų tik 
kos taikos šalininkai. Hill- tarptautinis socializmas.
quith ir Lee nevalia net į E- Štai ko taip bijosi p. p.Beth- 
uropą važiuoti, nes- jie būk man Hollweg ir Lloyd Geor- 
tai norį agituoti už separa; ge ir štai kodėl jie taip iste- 
tišką taiką tarpe Rusijos ir riškai kabinasi ant plony- 
Vokietijos.

Mes manome nesuklysime[ laimėti, by tik kuom

Tam tik

gus visuomet turi apeiti vi
sus tuos “N. G.” skaityto- 

F. J. Bagočius jau pasakė, jus, kurių prenumerata už- 
tinklan bandoma kaulus.“Išeitų taip, kad ka-,kad dabartinė Rusijos mi- |sibaigusi. Mat, mūsų lietu-

• ■ v ” ‘ [ nisterija nėra “mūsiškė”|Viai yra lėto būdo ir patįs 
ministerija, vadinasi, ji nė-(tai neprisirengia, tai už- 
ra darbininkiška ministeri-(miršta nusiųst savo doleri- 
ja. F. J. Bagočiaus nuomo- nę. Primint jiems apie tai 

• yra agento pYiderme.
Beto, “Nauj. Gad.”, mūsų

ne, ji yra tik laikinė minis
terija, lygi Įsteigiamasis. 
Seimas nenuskins naujos ir,

O kur pelnas už ginklus ir 
ammuniciją? Kur pelnas užto raštinė savo išlaidas ir nes, ir tų šalių visas auksas visus pa^miAtuš produk- 

dabar apmoka vis dar is būtų suplaukęs į Amerikos tus, kurie, karei prasidėjus, 
nukertėjusiems žmonėms kapitalistų bankas. - - J ’
aukif. Nors Lietuyių die-1 Ir ką Amerikos kapitalis-]

tės laimėjimo šakos... by tik
nors

nesvietiškai pabrango?
. . , , . , - * - Bet ir čia ne viskas. A-

na senai jau praėjo, bet tai .daro su tuomi auksu?'merikos kapitalistai dar ne- 
Šalcius vis dar ima po $2o jle dabar vėl siūlo kariau-Įužsigangdina vien tik pelnu, 
kas savaite algos. Jam jančioms šalims paskolas ir kur; fiakar p-mina in tik< 
išmokėta jau $550.00 ir pastarosios ima nes kitokio ® ’ i •,. . . •; .v, , ,. .v pasidiobiub ima, nes khukiu jas kitokis—ne ir po karei
tie pinigai ištraukti is a- išėjimo nėra: neskolinsi — nol.j tapti Anglijos, Franci- 
belnos aukų sumos . negalėsi toliaus karės tęsti. jos> Rusijos jr kitu šajių 
Tas singelis žmogus gau- Iki šiam laikui Suv. Valsti-. vješpačiais. Pavyzdžiui,ka

na gerą algą. įjos yra paskolinusios talki* ja R,Usijai skolino pirmą pa-
O ką jis veikia? Well — ninkams 1 miliardą 795 mi- sfcoia 50 milionų, tai Rusijos 

lionus dolerių ir dar tai pa- valdžia turėjo užstatyti A- 
merikos kapitalistams ne- 
---------; gelžkelius, kaipo 
gvarantiją, kad paskola ne
gražus. Reiškia, pasibaigus 
karei, ant Rusijos gelžkelių 
bus viešpačiais Amerikos 
kapitalistai. Abelnai, duo
dami paskolą, jie mano ir po 
karės tas šalis valdyti, nes 
ten bus jų kapitalas įdėtas. 
Nuo Amerikos bankierių 

.viskas priklausys ir kaip 
ijie grajins, taip skolingosios 
šalys turės šokti.

Amerikos kapitalistams 
svarbu pratęsti europinę 
karę koilgiausia, nes tuo
met jos galės kariaujan
čioms šalims daugiau kapi
talo įteikti ir ant jų dides-

----------------------------—r, | nuomone, augs tuo geriau, ‘Binghamton Press” prane . . 
tuo tarpu, su ta minister!- juo daugiau mūsų judėjime ša apie Tėvynės Mylėtojų skolai nesimato galo.
ja tik tiek galima skaityties, 
kiek ji klauso Darbininkų ir

# X uiti lIYlJC

SUJ Suv. Valstijos iki šiol yra kuriuos 
K ’išdavusios paskolas sekan-' 

ninms vnlctPuhoms • Ipra- 
išsi- 
vie-
se- 

kurią 
Binghamton

bus gražaus draugiškumo, ’draugijos prakalbas, 
entuziazmo, o mažiau to ne- rengtas tame mieste.

.Po 
kalbų, kada publika 
skirstė, rodosi, patsai 
nas komitetas priėmė 
kančią rezoliuciją, 

ta- garsina “

pasakę, kad ir Rusijos ir A- pateisinti save prieš apmul- Kareivių Atstovų Tarybos, sveiko skepticizmo ir amži- kalbėjo p. Šalčius.
_ .M  !_U. i • • • I • J _ v .... T. v. T 1 Pa.,,,; LnJ 1? T v, „ „i™ „ V 1 _ _ 11_.. 1. _ .1 _ _ . _merikos socialistai visųpir- kinta žmoniją. Jie žino,kad j Gerai, kad F. J. Bagoeius
miausia reikalauja tarptau- sugrįžę iš kovos lauko tuš-(Pamatė, jog idealizuot Lvo-: 
tinęs taikos. Rusijos sočia- čiomis rankomis ir negalė-Įvo ir Miliukovo vadovauja-’ 
listai, ir kairieji ir viduri- darni pridengt savo nuogu- mą ministeriją jokiu būdu j 
niai, spiria naująją ministe- mo bent menkiausio laime- negalima.
riją ne link separatiškos*jimo fygomis, duotų progos Bet kaip su Amerika? Ar 
taikos su Vokietija, bet link kiekvienam socialistui stoti P* Wilsonui, jo kabinetui ir 
tarptautinės taikos. Rusi- prokuroro pozoje ir rėžt .IV kontroliuojamam kong- 
jos socialistai reikalauja iš jiem į akis: Kapitalizmo sis- resui ištikrųjų rūpi demo- 
dabartinės ministerijos, kad tema per tris karės metus kratijos reikalai?
ji verstų Britaniją ir Fran-|parodė pilną savo bankrū- 
ciją viešai paskelbti, jog jos(tą. Žmonija turi eiti prie' 
tinką taikinties be aneksijų socializmo.

no "kritikieriavimo”.
čioms valstybėms:

I Anglų-francūzų valdžioms 
išduota $500 milionų; anglų 

i valdžiai $550 milionų; fran- 
cūzu valdžiai karės reika
lams $100 milionų, komerci
jos reikalams $100 milionų, 

“Tebus nutarta, kad didesniems Fiancijos mies- 
Lietuvių Patriotų Drau-j131^. $.119 milionų, i ūsų.
gija Binghamton*, N. Y.,' valdžiai paskoImta $75 mi- 
suprasdama, kokią sun-‘\lona1’ Kanacai. Paskohn a 
kią naštą užsideda ant sa- $280 milionų , Ang įjai su- 
vęs ši šalis ir pasekmes,Įteikta paskolos $25 mihonai 
kokios išplaukia is žings
nio žengto vardan žmoniš
kumo, sveikina preziden-^^dono $100 milionų. 
tą už jo poziciją šiame o- 
piame krizy ir už jo rū-, 
pesnį pateisinti principus 
liuosybės ir užtikrina jį, j 
kad fyziška ir morališka 
parama kiekvieno iš veik 
700.000 amerikiečių lie
tuviškos kilmės yra gva- 
rantuota dėl prezidento, 
tuo tikslu, kad unaras ir 
garbė šios šalies būtų už
laikyta, o liuosybės d va- , 
clr. n o.o .. 1

BULOTOS 
ATSISVEIKINIMAS. 
Apleisdamas Ameriką, 
ria lietuviams »atsisveiki- 

nimo žodį. |
Šiandien išplaukiu iš A- 

merikos, kur* išbuvau dau
giau negu metus, drauge su 
gei’b. Žemaite, rinkdamas 
aukas nukertėjusiems nuo 
karės. ,

Apleisdamas šią šalį tariu 
karštos padėkos žodį Lietu
vos Šelpimo Fondui, jo sky
riams ir Komitetui, kuris 
mane Amerikon užkvietė ir 
visą darbą organizavo.

Širdingą ačiū — socialis
tų laikraščių redakcijoms, 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gai, Lietuvių Darbininkų 1 
Literatūros Draugijai, Lie-j 
tuvių Moterų Progresyviam 

i Susivienyjimui Amerikoje 
organizaci

joms bei pavienėms ypa- 
toms, kurios padėjo mums 
mūsų darbą atlikti. ’

Didžiausią ačiū visiems 
tiems darbo žmonėms, ku- ■ 
rie nepaisydami nuolatinės' 
šlykščios, kartais gudriai; 
sumanytos agitacijos viso- 

jkių priešingų niekšų, ir 
tamsūnų, į mūsų prakalbas 
lankėsi ir pagal išgalės dė-} 
jo savo auka$ šelpimui nu
kentėjusių nuo karės.

Visiems mūsų rėmėjams ir 
aukautojams, visiems darbo • 
žmonėms, stovintiems vi
suomet priešakyj prakilnes
nių darbų, linkiu kuogeriau- 
sios kloties — visiems jiems repasitarus 
atsisveikindamas širdingai 1 ūekląracijas

Laukiama prasto kviečių 
derliaus. Seni amerikiečiai 

Įsako, kad tik 1888 metais 
buvęs toks prastas derlius.

Tačiaus mes galime užtik
rinti, kad ponas Wilsonas,jo 
ministerial, jo kongresma- 
mai, ir senatoriai neatjaus

ir kontribucijų. Kuomet 
visi talkininkai tai ])adarys, 
tuomet kebas link tarptau
tinės taikos bus daug tieses- apie atskirą taiką Rusijos 
nis ir daug aiškesnis.

nei p. Miliukovas, nei p.Įtik jūs galite atitraukt Au- ant savo palaiminto pilvo, 
Lloyd George,nei p.Briand- stro-Vengri ją nuo Vokieti- ką tai reiškia blogas der- 
Ribot. Jie turi išdirbę ko- jos ir padaryt su ja separa- liūs.
kius slaptus pienus, jie turi 
savo dipliomatinius sekre
tus, jie, veikiausia, neatsi
sako nei nuo aneksijų, nei 
nuo kontribucijų. Ir koleik 
jie taip elgiasi, nenorėdami 
iškloti kortas, tai kuom jie 
geresni už kaizerio Wilhel-, 
mo valdžią, kuri elgiasi irgi sai, nei N. Y. Call redakci- kol ramiai neš jungą ant sa-

Nekalbėkit, susimildami,

su Vokietija!
Bet, meldžiamieji, jeigu

tišką taiką—tai jūs būsite Mes tai]) pat galime už- 
didžiausios pagarbos vertas tikrinti, kad kviečių speku- 
žmogus. iliantai ir biržos razbainin-

Hotentotų dora! ,kaU nepaisant blogiausio
________ _ ' [derliaus, susikraus į savo ir visoms toms 

kišenius milionus dolerių.
Drg. M. Hillquith rašo 131Į Nukęs tik darbininkai

Į num. N. Y. Call, kad nei ji- žmonės. Ir jie kęs toliai,

nupirkimui kviečių ir dabar 
paskutinė paskola duota dėl

I Dabar vėl eina derybos 
apie naują paskolą, kuri, be 
abejonės, bus tuojaus duota. 
Vadinasi, Amerikos kapita- švenčioniškis.

Darbas ir jo vaisiai

panašiai?
Mūsų nuomone,

ja, nei Amerikos Socialistų vo pečių. 
Petro- Partija niekuomet nėra są- 

grado darbininkai ir karei- ':kę, kad stoja už atskirą Gai
viai puikiai pasielgė, su-p:^ tarpe Rusijos ir Vokieti- 

Socialistai stoja už

LAIKRAŠTIJOJ.
“Kardas” eisiąs, kaip li- 

gišiol ėjęs. Šiuofni tarpu ji-l 
„ ~ ...... ‘sai spausdinamas“Keleivio”Ponas Spargo kaltmda- spaustuvgje.

Hillquitha! Philadelphia pra<Jėj0 ei- 
pxivaivjv, paneli y n ir ± rua/-1 r* ir agita- klerikalu “Galvočius”
cijos irAnglijos darbinin^. iuž atskirą taiką tarpe »mpnps;ni<,c “ Philadelnhiios 
Ir ve tada—jeigu visos tai- anų dviejų šalių, vyriausia k^al?ku jaikraštis>> P 3 
kininkų valstybės būtų pa-[remiasi Hillquitho telegra- Į (jieiįra^įlL _  Girdė-
sisakiusios nenorį svetimų ma, kuiią jisai pasiuntė jome, kaj tautininku pienas 
žemių, nenori kontribucijų, drg. Čcheidzei, nurodyda- ' t . ti nroovivnG savo 
nenorį karinių atlyginimų, |mas, kad Russelio ir Co. ir <gg c]įenra§įį neįvyksiąs, 
jų reputacija ir vardas bū-)kongt osmano M. Londono (rpam p]enuį pritarė tik atei
tu labai daug laimėjęs. V o- telegramos j Petrogradą,ne- tjnįnkaį įr “Amerikos Lie- 
kietijai tuomet nieko kito,buvo siųstos vardu Ameri- . • ,,c, • i įP_
neliktų,, kaip tik pasielgti |kos Soc. Partijos Savo te- tuvninkleidėjuose suma- 
panasiai, ir jeigu ji pana-,legramoje M._Hillquith , is-, nerad pritarimo. 
šiai nepasielgtų, tuomet reiske uzsitikejimą, kad pa- J 
bent jau visi matytų, kad ji,tįs< Rusijos draugai žinos, '<(KT ATTTnTnQ r atwnvQ” 
nori užgrobimo! Talkinin-įką jiem reikia daryti ir ad- npr^AI AIS 
kų vadai jau tuomet bent (vokatų iš Amerikos jiem ne- 
galėtų rodyti į savo gryną [labai tereikia. Jeigu jau. ru- 
sąžinę ir verst visą bėdą sai mokėjo ] 
art “prūsų militarizmo”. [valdžią, tai jie pataikys ir ginį padėjimą

Bet jie to nedaro ir neda-( kitus savo reikalus atlikti. Gadynės”. Tai ir ne 
rydami tai, jie lygiai, kaip Savo telegramoj M. Hill-Įstabu. Mat,* mokslo Įaikraš* 
ir kaizerio valdžia, slapsto-'quith nei žodeliu neprasita-Įtis //ištik negali ’ " 1 
si po slaptosios dipliomati- re ir niekam nepatarė tai 
jos skraiste. ' Ikint Rusiją su Vokietija.

pasielgė, su-į1;?
rengdami demonstracijas ir Jos* 
reikalaudami, kad talkinin- tarptautinę taiką, 
kų valstybės aiškių aiškiau
sia išklotų savo pienus. Tą mas 
privalėjo padaryti ir Frąp- .“progermanizme

Mes jau rašėme “Laisvė- 
nuverst caro je” apie gana sunkų medžia- 

, “Naujosios 
nuo-

jos skraiste,

......... , ___

numeratorių, 
a populiaris

gauti tiek 
kiek gau- 
laikraštis.

X."J#

Kas darbavosi tarpe Ru- rajone buvo žymus darbi- 
sijos bei Lietuvos darbinin- ninku judėjimas. Bet štai, 

J<ų, tas žino, kaip buvo sun- vieną naktį valdžia areštuo- 
kus ir pavojingas tas dar- 

rezo"(bas. Rašančiam šiuos žo- 
džius, dabar yra smagu pri- 

°Peį^įsiminti tuos laikus, tuos 
draugus, su kuriais sykiu

1 Gražiai skamba ta t-----
hucija, ar ne, draugai bing-1 

jb.amtoniečiai?
1 žmonių iš Tėv. Myl.
'diriguojant viso labo tik VPįkG įr tuos darbus, iš ku- 
’nn)kytojui , užtikrina poną rju šiandien turime gerus 
1 Wilsoną,; kad netik Bing- vajsjus 
hamtono lietuviai, bet ir vi-1,si 700,000 Amerikos lietuviu'- -BuV0 <1alb° .daUg’ be to 
ižada remt “šios šalies una-Į 
ra” ir remt netik moraliai,} 
bet ir fyziškai, vadinasi, i 
remti kovos lauke, įstojant 
į armiją. - 

| Mes turime griežtai už- 
įprotestuot, kad ta samo- 
izvancų kuopelė, su niekuo' 
nepasitarus, i

l Mes turime'

ja penkioliką žymesnių vei
kėjų ir jie jau nesugrįžo į 
mūsų eiles.

Ta nelaime nudžiugo visi 
darbininkų priešai, sakyda
mi: “Dabar jau bus pas mus 
ramu”. Bet veltui, jie, na
bagai, džiaugėsi; greitu lai
ku tapo išrinktas naujas 

komitetas, nauja1 '•I *i kiekvienas veikėjas gerai streiKų 
žinojo, kad jį laukia kalė ji- valdyba., Tiesa, vietas užė- 

mas ir ištrėmimas, ypač ap- įsi jauni draugai, ma-
gailėtinas buvo padėjimas žiau išsilavinę, mažiau susi- 

I moksleivių. Bet draugai Pyatę,—daugiausia mokslei- 
pasišventę dirbo ta šventa .viai, bet savo pradėtą dar- 
ir gražų darbą. Jeigu ko-i ta varė^ pirmyn ir darbinin

ko Qu ninirim ’vo^o,iu tarpe netikdavo vie-}kų priešai negalėjo sulaiky- 
LlSs'n°-kit0 drauS°’ tai i vie-.tHssiliejusios bangos darbi- 

mL fnvhkn'tas stodavo dešimts nauju ninku judėjimo. * v. . .. . . Mes turimeJ v -- —norėčiau pasakyti: iki pasi- nnkHnqf n draugų.
matymo! £ius ir 7. m/D. komitetas11913 m’’ kada viename Pet-(mas mūsų būrelio susirinki-

Man prisimena Man gerai prisimena pir-
matymo!

Visiems gi aniems nieką- -au vajske 0 1-ej„u ne Vais-'rogrado raione mūsli dar’ mas 1)0 suareštavimui pen- 
dčįams, kas mums, renkant j' k ’ p qki„ mp įbas buvo gana pasekmingas, ;kiolikos geriausių veikėjų, 
aukas, stengėsi užkenkti, , ’ • ‘ Jį savoP nasišventi- nes turėjome daug susipra- Pas kiekvienų draugą gali- 
kas ant manęs visaip melar| “°? 1 “ 1 tusių draugų. Turėjome ap-ma buvo patėmyti kokį taikas ant manęs visaip meląrJ 
vo ir šmeižė vieninteliai 
dėlto, kad neprisidėjau prie 
jų netikusių partijų ir dar
bų, noriu ir galiu pasakyti 
'vien tai, ką jau tarė jiems 
kartą senelė Žemaitė: vi
siems jums išgraužš!

Andrius Bulota.
3 gegužės, 1917.

San Francisco, Cal. ' • x ,

ma?C

: llloltį VI1 <X vi Jį 14 • A Lll vJUlllV <X jJ įuuvv pavvxiij vx xivxkI vai 

.švietos draugiją, kuri buvo nusiminimą, nuliūdimą, kad 
A.rmn ? v. rt 111’«3 m 1 M11 C lllAC olcJol’AlA

m ,y ~~ R".... Į-Į^^ĮįgĮĮi-'f)!...

! gana skaitlinga nariais ir 
Vienas lietuvių klerikalų atsižymėjo naudingais dar- 

laikraštis ,jau parašė dono- bais. Pasidėkavojant gerai 
są, kad lietuviai socialistai draugų agitacijai, minėta- 
yra kaizeriniai. Darodyt ji-tme rajone įvairiose dirbtu- 
sai to nedarodys, bet jeigu vėse laiks nuo laiko išėjo 
mums reikės, tai jau mes į streiką darbininkai, reika- 
žinosim, kas tarpe lietuvių laudami geresnių darbo su
yra kaizeriniai. lygų. žodžiu, minėtame

H

nuraminus juos, atsistojo 
viena darbininkė mergina ir 
pasakė: “Nenusiminkime, 
draugai, turėkime daugiau 
energijos ir drąsos, imki
me pavyzdį nuo mūsų senų 
draugų, eikime tuo keliu ir 
dirbkime tą patį darbą".

Visur panašiai veikė mū*
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šviesą ir vėl darbuotis, kad

Jonas Dūkius

i

Scena iš Rusijos revoliucijos.

Tas draugas žinojo, kokia 
Šiandien ta chramo- čionai laisvė ir troško Rusi- H1A1 ofirvin iv I . . . _

sų draugai ir kapitalistai su laisvę ir aš darbuosiuos dėl 
caro valdžia bespėkiai buvojo, kol tik galėsiu”, 
išnaikinti tuos “chramolnin- 
kus”. i“‘
la Rusijoj yra stipri ir ga- joj tikros laisvės.
linga.

Aš trokštu ir laimingas 
būčiau, kad vėl galėčiau sto-

Todėl nestebėtina, kad tū
li mūsų draugai keliauja į 

ti j eiles tų “chamolninkų” dabar kada kelionė
ii darbuotis su draugais dėl PavoJĮn£a- Jie tenai dirbo, 
labo ir gerovės darbininkų. I k??^jo ir kaf!a 
Man atvykus į šią šalį, vie- ?zzlbeJ°, . *emai k™k!a™a 
nas draugas rašė: “Sveiki-,sYiesa’ kiekvienam dirbti
nu, drauge, su laimingu at- 81am y!’a n_\a C)nu matyti tą 
vykimu į laisvą šalį, bet aš šviesą ii’vėl darbuotis, kad 
nebranginu tos šalies lais- Ja Pa^aiklus ir c^ar svieses- 
vės, man būtų daug malo- padarius.
niau matyti Rusijoj tikrą*

Stokime į armiją ’Amalgamated 
Clothing Workers of America.

Du metai atgal pradėjo' kelta ir darbo valandos su
vesti agitaciją Amalgama- trumpintos, tatai priklausė 
ted Clothing Workers of A- nuo darbininkų pasirengi- 
merica tuo tikslu, kad suor- mo vesti kovą ir toliau — 
ganizuoti visus kriaučius iki pergalės. Visokie page- 
Chicagoje. irinimai galima atsiekti tik . . _ . . _. .....

Užmokestis tada buvo že-'su pagelba organizacijos, neturi joje nei balso, nei tei- musų visuomenę su Li ,mai atėjo per Šveicarijos ir 
ma, darbo sąlygos, palygi- Daugelis patampa unijos sės. Tiems svetimtaučiams,vių Katalikų Tautiškąja Ba- Ispanijos valdžių įstaigas, 
namai, bene tik blogiausios, nariais tik kuomet streikas vyskupams mūsų žmonių žnyčia supažindinus ir ant.Norš užklausimai apie tas 
kaip kuomet nors buvę. iškjla, o paskui ir vėl nepri- reikalai visai nerupi. Jiems tvirtų organizacijos pama- pačias šeimynas ~pa-

Pasekmės tos agitacijos klauso unijai. r
buvo tos, kad mes po to tu- Mums reikalinga armija pa
rėjome prieš ponus, kriau- stoviai kovojanti už pageri- 
čių “darbdavius”, du strei- nimą būvio. Jeigu męs tu
kli, kurie dar neišdilo iš resime tokią stiprią organi- 
mūsų atminties. zaciją—armiją, prie kurios

Pasekmės tų streikų ne- priklausys visi kriaučiai, tai 
tik kad neatgrąsino mus ir streikai nebebus reikalin- 
nuo tolimesnių streikų, bet, gi. Tatai liudija ir paskuti- 
priešingai, pilnai įtikino, nis atsitikimas su geležin- 
kad mes galime būti perga- kelių darbininkais. Kuomet 
Ičtojais “darbdavių”. Mes “darbdaviai” mato, kad visi 
pilnai įsitikinę, kad tuose jų 
streikuose likome pergalė- zavę, tai jie ir be 
tojais, nors bosai viš nenori pildo darbininku reikalavi- ja netik 
tame prisipažinti. Ateityje 
mes juos galėsime priversti 
ir prie to, kad jie atvirai 
pri^inažintų.

Chicagos rubsiuviai 
būt susiorganizavę ir 
susiorganizavę. Kurie 
te tame užinteresuoti, turite tiems, kurie 
pasidarbuoti, kad atsiekus ti su mumis kartu, 
savo tikslo. Tiktai su pa-1 Chicagos darbininkai tu- ^^^fiis po teismus, pakol pa- n svietiškų delegatų, kat- 
gelba organizacijos ir bend- ri savo stiprią organizaciją, ve™ jų pinigais pa-,ruoš suvažiavimas išrinks, 
rai visiems tariantis galime jų pačių subudavotą, ir ji statytą bažnyčią. Law-!Šitoks Synodas bus visų 
atsiekti ]iagerimmo darbo visuomet gatava bus pagel- ^^ace, Alass., lietuvių kimi- Lietuvių Katalikų Fautiskų 
sąlygų bei tinkamesnės už- Lėti jiems. ----- t _•

mokesties.
, Atsiliepiant apie pereitus pijos yra brangus darbiniu- žmones is bažnyčios su po-A7ių 
streikus, jūs išpildėte savo hams. 1 * ”
priedermes kaipo unijistai. 
Bet tuo viskas dar neužsi- 
baige. Pats faktas, kad iš-!
ėjote į streiku, aiškiai paro- rjams daug daugiau, 
do, kadxsupratote tikslus ir reikia mokėti į uniją. ___
naudą organizacijos. Jęjgu įdėliok toliaus to dalyko!

rinimų, kaip ir pirma, jus ir įa(| SUpranti savo reikalus 

ka<d ^prašalinus iš kelio visas pagerinimo būvio ir žmo- nigų, kurie šitai 
priežastis trukdančias eiti niškesnio apsiėjimo su 
link gėrovės ateityje. !v-im

“Darbdayųi” susiyienyji- > Amaląamate(1 clothing 
mas ir toji bjauri “juodųjų 
lįstų” sistema turi būti su
naikinta! Su jųjų pritari
mu ir pagelba mes už tai 
kovosime, kol bus atsiektas. 
tikslas. 1

Nei vienas streikas nie
kur galutinai nebuvo pra-

Tai negerai, rūpi tiktai užgriebti mūsų Tų ją pastačius, yra šaukia- siųsti tuom pačiu laiku Tat- 
Ir jie tai daro taip mas suvažiavimas.

Šitas suvažiavimasgudriai, kad žmonės nei ne-,
pajunta, kaip jie savo baž-,17 birželio, šių metų, Law- holme
nyčios netenka. O jeigu lie- rence, Mass., Lietuvių Ka- tui Voronieže, ir nors _su ( 
tuviai pamatę savo skria.i- talikų Tautiškos Bažnyčios kiekvienu užklausimu toms 
dą bando kur pasipriešinti,/salėje, kertėj Newbury ir įstaigoms buvo, pasiųsta po 
tai tie airiai vyskūp. ' nn- Garden Sts. ,6c. tarptautiški krasos kū-
šaukia bažnyčion policiją ir! Suvažiavimo tikslai tokie: ponai, atsakymai vienok iš 
pradeda skaldyt žmonėms I L Išrinkti iš kunigų vie- tų įstaigų pakol kas dar ne- 
galvas. Taip va buvo itai- na kandidatą į Lietuvių Ka- ateina, nors pirmieji iiž- 
syta kruvina skerdynė Chi- talikų Tautiškos Bažnyčios klausiniai jau .14 mėnesių, 

darbininkai susiorgani- cagos lietuvių ’ Apveizdos vyskupus. Vyskūpo užduo- kaip jiems pasiųsti.
streiko Dievo bažnyčioj, kur polici- tis bus visųpirmiausia gau-! Stebėtinas dalykas yra tai,

mus.

ilgumas laiko, kurį praneši 
m ai ėmė, kol pasiekė Suvie
nytas Valstijas. Nekurie 
atsakymai iš Lietuvos pa
siųsti dar Spalių, Lapkričio 
ir Gruodžio mėnesiuose, o 
mus pasiekė tik dabar. Už
klausimai buvo išsiuntinė
ti jau suvirs metai tam at-

į

Kadangi užklausimai yra 
siuntinėjami vardais ir ant
rašais tų, kurie jieško saviš
kių, tai daugelis be abejonės 
gavo pranešimus tiesiog jų 
paduotais antrašais. Iš tų 
atsakymų,kurie sugrįžo per 
mano rankas, keliata ido- 
mesnių čionais paduosiu 
(lietuviškame iš vokiško 
vertime): 
Juozui- Šimonavičiui,Brock
ton, Mass. — Marcianna ši- 
monavičius, Salomea ir An-; 
na—trįs viršminėtos ypatos 
gyvena Strazdžiuose, prie i 
Vabalninku. Anna Straz- 
ožiuose apsivedė su Pranu 
Vaitekūnu. Antanas v ra 
Vokietijoj, kaipo karės ne- . • i •
laisvis. Iš sveikatos atžvil-i Nusipirk Mosties. 
gio visiems eina gerai. Na-1 ?----- - '
mai ir Ūkės budinkai Slide- Mentholatum Co., Prieš eisiant ffuli 
gė. Šiaip dalykų padėjimas

janos Komitetui Petrogra- nekaip. Visi siunčia širdin-p.jU ba|tu Toji mosti^ išima pietmua 
įvyks de, Švedu Komitetui Stock-linkėjimus. Antrašas: --------’ ....  ..............—

ir Lietuvių Komite- Strazdzie, Kreis Birsche.Li- 
tauen.

Napoleonui Trumpickai, 
Cambridge, Mass. — Petras 
Trumpickas, Antanas, Kon
stancija ir Kazimieras svei
ki ir gyvi užsilikę. Viskas 
sudegė, bet dabar viską at-;,.ENEKAIIS .LAISves- agentas 
budavojome. Pinigų nerei- i Massachusetts valstijoj, 
kia. Antrašas: Gutschuny,'. I’as jį galin>a. užsirašyti “Laisvę” 

v ’ ir nusipirkti pavienius numerius.(laša ant 7-tO pusi.) ‘IPJ Millbury st., Worcester, Mass.

i TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
_ i 

fctepk veidą mosčia per kelia vaka- 
. rus, o padarys veidą tyru ir akaia- 

Ž. 2 . . L_   I * Ių a « ■ 4 • A i X • ■■ ■ a 1 X.4- «« *
raudonus, juodus arba šlakui ir pra- 

! Šalina visokius spuogus nuo veidą 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigus 

' galit siųst ir įtampomi*. (7)
J. RIMKUS ’

P. O. Box 36. Holbrook. Maas

J. Neviackas

buožėmis skaldė ti konsekraciją iš turinčių « - . - - . . ! W . • V-Z "• •• •• . vys-
. Kita pana- kūpu; paskui gi vesti semi- 

ši skerdynė buvo- Philadel- nariją, egzaminuoti kandi- 
phijoj. O kas gi negirdėjo datus i kunigus, šventinti 
skandalui Mahanoy Cityje. juos, skirti juos reikalin- 
Shenandoahryje, Pittstone, goms parapijoms ir prižiū- 
Cambridge’uje ir kitur?■ rėti juos;
Scrantone toks svetimtautis į 2. Įsteigti Synodą. Syno- 

Įvyskupas tąsė lietuvius 8 das turi susidėti iš dvasiškų

Tatai aiškiai parado, žmonėms galvas,bet ir iš re- apaštališką sukcesiją 
kad viskas galima atsiekti yolverių šaudė. . .
per organizaciją. Pavieniai 
darbininkai to atsiekti ne
gali. Tas viskas reikalaujaturi

bus laiko ir pasišventimo. Mes 
esą- esame pasirengę pagelbėti 

norite dirb-

jgas, tarnaujantis airių vy-1 Parapijų centras. Jo parei- 
Jūsu nriklausvmas nrie u- kapams, taipgi išvaikė ga bus tvarkyti visus Lietu-

,v 1 v v’ '““i Katalikų Tautiškos
į Bažnyčios Amerikoje reika- 

| Taip buvo su Amerikos kis- 
nes žinai, kad ji yra reika- 
pinga ir ji atmoka savo na- 

, negu 
Nea

Laikykis organizacijoj
• licijos pagalba.

i katalikų bažny
čioms iki šiol. Pristatė jie 
dailių mūrų, gražių kleboni
jų, sudėjo tūkstančius dole
rių, o svetimtaučiai visa tai

3. Įsteigti savo. organą.
Delegatus į šitą suvažia

vimą privalo atsiųsti kiek
viena lietuvių katalikų 
tautiška parapija. Geisti
na būtų, kad prisiųstų savo 

draugijos,
dau esate tų pačių persitik- tuojaus, pasirodyk, pasisavino.
rinimų, kaip ir pirma, jus ir įa(| SUpranti savo reikalus, Bet pastaruoju laiku atsi- i atstovus ir tos j v, 
kiti turite eiti petys į PQtį ^es tik per uniją gali atsiek- rado pas lietuvius tokių ku- |kuĮ’j0S Piae Tautiškos baz-

nešvariai nyčios nors ir nepriguli, bet 
ta- Rymo trusto politikai pasi- [Pataria jos idėjai. Geisti- 

'priešino ir pradėjo tverti 1navJ)ūtų, kad delegatai su- 
lietuviu kataliku tautiškas važiuotų 9.30 vai. iš ryto n 

, r a “ • narnniwc čhfncn nnunniin būtų ant SUlUOS. FO SUlUOS Workers of America, pa lapijas. silose paiapijo-. « v
se šeimininkauja ne svetini-pyanesta> kokiu lai u 
taucių politikieriai, ne airių 
vyskupai, bet patįs žmonės 
—lietuviai.

Dėl informacijų .kreipki
tės: 409 So. Halsted St., ar-, 
ba 1579 Milwaukee Ave. i

prasidės posėdžiai.
Turėdamas viltį, kad ma-

I*r bažnyčiose no sumanymas šaukti šitą 
čia skelbiama grynas Kris- 'suv^mvima nusiseks ir kad♦♦«•«>♦♦♦♦ <_________________ ___  ,

| F Ą ¥ C 11 i taus mokslas, paremtas ant suvažiavimas atneš kuoge-
o Lt2T. 1 O r t Dievo ir artimo meilės, o ne,riaušių pasekmių, pasilieku

loštas ir prie tų ir kitų ap- g C A ¥7 V17 J A | klerikališka politika varo- (SŪ^tikra pagarba..^ 
linkybių: šis tas visuomet | 1
būna iškovota. Kaip ir ki
tų amatų darbininkams,taip , 
ir kriaučiams nuolat prisi-l 
eina —. — ------------
Tam tikslui kriaučiai turi 
tvirtą organizaciją—Amal
gamated Clothing Workers' 
of America, kuri visuomet mimo yra katalikai ir jie vio pagerinimu, 
yra pasirengusi ateiti pa-Įnori tokiais būti toliaus. Ir| Lietuviai pamatę šitoj ba- 
gelbon tiems, kurie jos rei- pakol jie tokiais yra, jiems žnycioj tokį savo reikalų 
k.alauja. Bet kad pilnai at- (reikia savo tikėjimo reika- užtarimą, sujudo pastaruo
sius pagerinimo būvio, lūs užganėdint. Tuo tiks- ju laiku tverti tautiškas pa- 
reikia visiems būti pasiren- lu jie dabar statosi Amen- rapijas po visą Ąmeriką. 
gusiems prie tos kovos, koje bažnyčias. Bet ant ne-1 Taip šitam judėjimui au-

ma, kaip tai prigulinčiose- Lietuvių ^Katalikų. Tau tiš- 
prie airių vyskupų bažny- |h°st Bažnyčios Administra- 
čiose yra daroma.

I Beto da Lietuviu Katali
kų Tautiškoji Bažnyčia

I kiek galėdama stengiasi i 
vesti žmones prie apšvietos 

Didžiuma lietuvių nuo gi- ir rūpinasi darbininkų bū-

iiHiiiiiHiil llillllffl

kovoti - streikuoti. PIRMAS LIETUVIŲ KA-
TALIKŲ BAŽNYČIOS 

SYNODAS.

torius,
Kun. S. B. Mickevičius,

156 Garden St., 
Lawrence, Mass.

Pranešimai
iš Lietuvos.

V*' _____________

Pabaigoj balandžio atėjo* 
pranešimai iš užimtos Lie- 

tapti nariu Amalgamated paveržia tikėjimo skraistėto būtinas reikalas organi- tuvos apie padėjimą ten pa- 
CĮothing Workers of Ame- prisidengę airių vyskupai, zacijos, kuri jį tvarkytų ir silikusiųjų lietuvių šeimy-

- A ‘ ‘ \ ~ Įį.urįas užklausimai
streiko užmokesnis buvo pa-j už savo kruvinus centus, Į Taigi, kad geriau plačiąją j buvo išsiuntinėti. Praneši-

gusiems prie tos kovos, koje bažnyčias. Bet ant ne-1 '
Kiekvienas rubsiūvis turi,laimės šitas bažnyčias iš jų gant ir plėtojanties, atsira- 

____JL • • A 1 1*1 - m * *

nca. Kad po to ar kito Lietuviai, pastatę bažnyčią kontroliuotų.

■•fc. .Jfc >*•
tetiki

Grandioziškas Koncertas!
Rengiamas “Laisves” Bendrovės.

ĮVYKS NEDELIOJE PO PIETŲ (LYGIAI 2:-)

27 GEGUŽĖS-MAY, 1917, BUCKINGHAM SVETAINĖJE
r WATERBURY, CONN. (KAMPAS BANK IR GRANO GAIVIU).

SOLISTAI:

A. HARWICH
NEREGYS SMUIKININKAS 
. BAIGĘS PETROGRADO 

KONSERVATORIJA

Miss JULIA ER MAN
SOPRANO

Mr. Paul Shouland
BASSO.

Miss P. JURGELIUTE
SOPRANO

Programe bus ir daugiau 
dalyvautųjų.

WATFRRIIRirriAII ^us mylite ž°dį ir laisvą dailę. Jus 
TiniLliDUliILUIHI. branginate laisvės Laikraštį! Tai atsiten 
kykite visi ant “Laisvės” B-vės koncerto. Muzika puošia žmonių 
gyvenimą, tarpindama vargų ledus. Dailė mus pakele į ramybės 
viršūnę. Ateikite, draugai ir draugės, j “Laisvės” koncertą pa
klausyti neregio smuikininko, kuris yra pagarsėjęs visoj Ameri
koj ir užsitarnavo virtiozo vardą.

Tie trįs artistai aplankys jūsų miestą dar piirrą sykį ir, 
beabejonės, jus pamylėsite juos. Lietuviai darbininkai, ateikite 
patįs ir atsiveskit savo draugus.

įžanga 50 r 75 centai y patai.



>h«n« Gr«np«lnt 5881.

manot, ar “Nauj.” 
Kas tau

žiemą panašiai elgėsi “Ko- ką jūs
va”. Ji krimto, krimto subarę Bagočių
“Laisvę” tol, kol išvedė mus davė! Jos lūpomife tūlo sa- 

dv sykiui taraitėj, utarninkaia jg kantrybės. Tuomet sau-fv° rašė jo kabinasi prie ‘ Ko- 
•^k^,nN.l0Y!8L€idžia Lietuvių Koo šio mėn. “Laisvė” taip atsa- vos” ir jos korespondento 

188 “Kovai”, kad “Naujie- dėl tūlo žodžio, tarytum
Prenumerata metams: Amerikoj nos” negalėjo atsidžiaugti kūdikis, ką pamato, vieną

NAUJIENOS APIE

_~88^7werm^^^^ polemika. Jūs blizguti ir džiaugsi n su-
81.85, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75. atsimenat, veikiausia, tuos radęs! ----- ------ .

;laikus, draugai! Ir “Kova” gočiaus kalbos turinys, jo 
į tada tapo daug Jnandages- klaidingi' išvedžiojimai; 
'nė ir jos redaktorius, nuvy- j°s temato vieną tik nevie- 
kęs j Bostoną, iau mėgino .toje pavartotą žodelį, 

•i • __ • _ a_____ _____________ ____________ * fn O YT f CYQ 1x71 C\

i&.ou, !\nna<loj" ir uiruuciiuvoc
• 88.60; pusei metų Amerikoje —
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DEL “NAUJIENŲ” TAK
TIKOS.

Į [ Goremykin sėdi ant kėdės kazokų generolas Sek.
it rūko cigarų. Jisai kalba-1 Caro palydovas, genero- 

*si su Štiurmeriu. Kažin a- las Ivanovas, areštuotas Ki 
Ipie ką juodu kalbasi? Ijeve ir nusiųstas Petrogia 

Ščeglovitovas labai nuliu- dan. , ,
dęs, susitraukęs, per tas ke- į 
lias dienas dikčiai pasenęs. ( 

Trečiam kambary viduri- 
'nių dalykų ministeris

a tiktai tų senis Semenov, kuris už topopovas, greta jo Stišins

RUSIJOS REVOLIUCIJA
Laisvės

Kislovodske areštuota di 
džioji kunigaikštienė Mari 
ja Pavlovna, didelė juoda 

Pro- šimte.
areštuotas

Tnn/nPQvnvhu Ra- Savo ’dideli pluoštą 30 rublių į mėnesį danešinė- kis, paskui Komisarovas.
•n laikraščių iš Rusijos — bū- jo ant savo draugų ir pri- ' 

tent “Russkoje Slovo” (Ma- statydavo žandarmerijai Dobrovolskis, Zinovjevas ir 
skvos), “Novoj^Vremia”, laiškus įtariamų ypatų.

t“Rieč”, ir “Petrogradskaja
... . , tv-Iz.: “iv Gazeta” iš Petrogrado. Ga- Tarpe kriminalistų kalinių.eiti prie sutarties netik su! Delei to antgalvio ly- *

“Laisve”, bet ir su “Relei-P’ška Bagočiaus prakalba 5,. T Politiškuosius kalinius jau
"Mums nesmagu bus kai- ,lo, Mass.) mes’galim pasa-'^; Wus jau po revo-

“Naujierrom” taip, |kyti, jog ji yra savo vietoje ( Ta3igk turime progos pa. 
duoti savo skaitytojams į- 

, smulkme- 
£ niškų žinių apie revoliuciją.

Prašome savo skaitytojų, 
kad šitą “Laisvės” numerį 
malonėtų^ kuoplačiausia pa
skleisti:

__ , r_________________ ’rus juodašimtis general-gu- 
Ketvirtam kambary sėdi bernatorius Mrozovski.

Petrograde areštuotas at-1 
j žandarų pulkininkas Pieta- (žagareiviškiausias senato- 

nev. Irius Krašeninikov. Tai bu-
Jiems visiems valia rašy- vo tikras velnias. Jisai pa

ti laiškus, bet laiškai aštriai sižymėjo, kaipo teisėjas po
litiškose bylose. Kur teisme(“Kovos” koresp. iš Montel-!^a„s^v_!1 . a}Paia ie u- vjsur paiejf]0 jg kalėjimų. O cenzūruojami. _ v v .

gu kriminališkaisiais? I Kuomet atgabeno arestan dalyvaudavo Krasenimkov. 
I Tūluose‘kalėjimuose kri- t 
minališki kaliniai sukėlė 
maištus, reikalaudami, kad 
ir juos paleisti. Didelis su
kilimas buvo Nikolajevo 
kalėjime. Kaliniai tiktai 
tuomet nusiramino , kada 
.jiems pasakė, kad naujas, 
teisių ministeris'apskelbs ir 
jiem nors nepilną, bet dali
nę amnistiją.

kaip sausio mėn mes kalbė- an^ tiek, ant kiek mums ži-
jom su “Kova”, bet tai jau ;noma, kad tai jau ne pirmu- d •

tinė tos rūšies B. prakalba. d?JPiauv?11? zim.^’ 
Panašiai jisai kalbėjo ir ki
tur, o kaip del Norwoodo 
prakalbų, tai apie jas pla-s 
čiai buvo “Kovoje” rašy.a.

“Naujienų”
red.

triksas.
................. rašydamos T ...

apie St. Louis’o konvencijoj vieyi^s žmogus

Polemiškas
“Naujienos”

pasakė keliosę^vretose pana-1
^s, daro tuos!
įs, vartoja tuos •

argumentus tai me ruSų visuomenės sparne Areštavo visą Rasputino fa-

Per keturis suvirs metus, priimtas rezoliucijas rfbi iš 
tarpe dabartinės “Naujie- šio, nei iš to užkabino kai-,siavs. PraM 
nų” red. ir tarpe “Laisvės” riuosius socialistus, nors jie Pa2}us 1SV^ 
buvo gana didelio draugiš- ten, net “Naujienų” akimis Pacius į . # . c ------------- r
kūmo santikiai. “Laisvė”, įžiūrint, nieko blogo nepada-:kuomet visai liogiskai ^gali- jj^vo socialdemokratai, 
nors tarpais ir nesutikdama'rė. Bet, mat, jom rūpi už- ma nurodyt į vieną is. tų cialrevoliucionieriai, __
su “Naujienų” ta ar kiia kabinti kairiuosius^soc. kad Pakalbu, kaipo,į typišką f]jes socialistai. Vidury ėjo' 
pažiūra j tą ar kitą visuo- ir dar čia taip. Jos serga Pakalbą. Dabar nesuprat-—konstitucijos demokratai 
menės klausimą, visuomet “kairiofobijos” liga. “Lais- ,bTyam “Naujienų” rašėjui 
suprasdavo kokią svarbią ve” paprašė “Naujienas”su- veikiausia bus aišku, kodėl 
rolę lošia Chicagos dienraš- sivaldyti ir atkreipti savo ckg« Balsys pavadino F. J. 
tis, kiek daug jan triūso irĮmaloningą atydą i socialpa- ^l.ak?^a typišką.
gabumo sudėta. Mes nie- triotiškus skandalistus, ku-', ,ai ^ie, c— -------

Visi už respubliką!
Ligi revoliucijos kairiaja-l

Iminister! Makarova, tai vie- tai jau išanksto galima bu
nas iš kareivių jam priminė vo žinoti, kad be katorgos 
žodžius, kadaise pasakytus neapsieis. Ypač tasai bjau- 
Dūmoje: “taip buvo, taip rybė žinomas latvių social
bus!” Tuos žodžius Maka- demokratam.
rovas pasakė,kuomet kariu-! Ministeris finansų Kokov- 
menė šaudė į Lenos aukso
kasyklų darbininkus. Kuo- atėjo išmainyti labai stam- 
met Dūmoj dėlei to kilo su- bų čekį.
judimas, tada Makarovas,! Justicijos ministerial Ke- 
buvęs pasakęs: taip buvo ir renskiui paliepus, Petrogra-
taip bus!. de areštuota direktorius po-

Dabar jam atsirūgo tie bei jos departmento Vasilje-
žodžiai. vas, generolas Nevrežin ir

---- ---------  pulkininkas Gorlenko.

cev areštuotas banke, kur

žodžiai.miliją.
Visa arkliavagio Rasputi

no familija areštuota. A- 
. . , . , v. _. .reštuotas sūnus- ir dvi dūk-n progresistai, desinej spa- ter;s. Dukterys Rasputino 
hninkai, nacionalistai, juo- jsak0) ka(] njeko nežino apie 

'bjaurius darbus savo tėvo.
tuomet | Areštuotas ir Rasputino

so- 
liau-

dašimčiai.
Tiktai kairieji i 

stojo už respubliką. O da-'sekretorius Semonovičius ir Į? ~ 

,sia pabriežtr tas, kas “Nau- mok) vadas kunieaikštis'V1Sa el C ,0 c*iau®ll- Visiemiienose” ieina i mada- ka T t T • J T8ai st s met areštavo Semonovičiaus' 
JlcIlUov ILlIlcl Į IlldClcį • nd* SclChOWSKOl 

binėtis dėl žodžio ir užmerk- §|os dienos Rusijoj respubli- 
ti akis į pačią blogybę, ku- 
ri šiame atsitikime buvo j Net tūli spalininkai Guč-' 
Bagočiaus prakalboje. Pa- kOVo rūšies dabar stėnauja, 
sekmoje išeina, kad. blogybė ^acĮ jr jįe respubliką.

Senosios valdžios šalinin- 
t____  £__ f_______ _  . nepeikiama, o p^ kurie nebuvo pasižymė-?

judėjimui. .Bet juk, vyrai, jūs patys ge-Pei^iamas ^?^P sykis, tasje bjauriais darbais, ir
Santikiai dailaus užsilikę- (rai žinot, kad nei vieno kai- zmo£’us, kuris nurodo į blo- cujj nebuvo suareštuoti, 

jimo kits kitiųtarpe abiejų riojo lietuvio socialisto ne- ^y^-.
laikraščių pradėjo nykti buvo St. Louis konvencijoj,I Tai ve.P11? ko.veda žmo- 
pradžioje šių metų ir toly- tai jie, nors ir prie geriau- nes kabinėjimosi manija: 
džio jie eina vis blogyn, sios intencijos, negalėjo^1’ vieną medelį pačios gi- 
Dienraštis prisilaiko parti-’kuomi nors “Naujienoms” rios nemato- 
jos vidurio pozicijos, “Lais-.prasikalsti. Ir jeigu “Nati
ve”, neprigulėdama prie ex- jienos” net šičia užkabino 
tra-kairiojp sparno, eina Rainuosius liet, soc., kur jų : 
kairiojo vidurio keliu, ve- nei vieno nebuvo, tas tik pa-!
dančiu Zimmerwaldan.“Lai-!rodo, kad “‘

gabumo sudėta. Mes nie- triotiškus skandalistus, ku-' Ta* tiek ^1 Mermino- 
kuomet nenorėjom kritikos 'rie darė ir tebedaro gėdą vi- bet mum svarbiau-
bile tik kritikuoties. “Nau-'sai partijai.
jienos”, reikia pasakyti, vi-j “Ką “Naujienos” ant to

„ suomet dailiai atsiliepdavo atsako! Sako, girdi, mes 
apie “Laisvę”, nors tarpais turėjom omenyje lietuvius 
su viena kita jos nuomone kairiuosius, o ne anglus.Mes 
ir nesutikdavo. Ir tas su- saviškiams kairiesiems pa- 
tartinumas, kurį tarpais ly- mokslą sakėm — atkerta 
dėjo draugiška kritika, ne- “Naujienos” ir mano, kad 
šė vien naudos visam musų jos pirštu į dangų pataikė, 
judėjimui. - . . .

jienose

gali augti, nes iš jos nesi
juokiama, ji

KAIP ATISAKĖ NUO 
SOSTO MYKOLAS?

Caras Mikė, atsisakyda-j 
mas nuo sosto savo ir savo • 

i paliegėlio sūnaus vardu,pa-1 
skyrė įpėdiniu brolį Myko-

KIEKVIENAME VALS
ČIUJE REVOLIUCIJOS 

KOMITETAS.
Kiekviename Kostromos

susuko, nuo gim|naitį, jisai žadėjo karei- • 
iviui 15,000 rublių, kad tiktai 
tas pavelytų jam pakalbėti 
per telefoną.

ta revoliucijinis komitetas, 
kuris valdo valsčiaus reika
lus. Senieji staršinos, kurie 
pasižymėjo bjauriais dar
bais, prašalinami.

Ministerija pripažino nau
juosius revoliucijos komite
tus.

rūpėjo, ką pasa
kys Mykolas, kuris, abelnai 

? imant, buvo gana švaraus 
būdo žmogus.

| 3 d. kovo (pagal rusiško 
kalendoriaus), 10 valandą 
ryte pas Mykolą pribuvo vi
si nariai laikinosios val-Lazda pūdo didžio.

Petrograde suareštuotas džios, su Lvovu, Rodzianko, 
ro- tūlas Jonukus Basakojis,ku- šulginu ir Karaulovu. i 

c]a_ riam caras buvo padovano-| Rūmuose didkunigaikščio' 
|bar urmu rašosi i kadetų j?s lazdą, 
Ipartiją. Kadetų partija da- pm^* 
bar, mat, valdžios partija.

Senosios valdžios šalinin- PAAUKAVO MILIONĄ 
RUBLIŲ ANT REVOLIU

CIJOS REIKALŲ.
sveriančią visą tuoj atsibuvo mitingas. Ja-i Daug kas dabar Rusijoj 

dalyvavo Rodzianko, aukauja ant revoliucijos 
reikalų.
Štai inžinierius Denison iš

Valo Augi jaus arklinyčias.

Rusijos teisdarystės (jus
ticijos) ministerija prid sė

jom ne- nosios caro valdžios buvo 
pati bjauriausia. Tenais 

“Naujie-! šeimininkavo ministeriu 
’ klštasi su savo pamoks- nos” išmargintos Pabraižos, juodašimtis Ščeglovitovas, 

. iKalnaverčio, Tiesos ir kitu Naujasis ministeris K?
Lk.7, 1KU1 J 1.4 llVĮVlUOVl. , . ' , . . » 1’11 .v.. i

Šitoks “polemikos” būdas ^^okių margomis mintimis, renskis^dabar issijuosęs va-^ 
gi, teorijoj sakyda- paprastai vadinasi kandžio- 0 ^acia kitas dalykas.

“Naujienos” parašė išti
są editorialą apie “Laisvės” į 

d margąsias mintis.
____ , ___ Naujienos” ka- ĮPatinka tos mintys, 

švė” stoja už deramą sutar-(binėjasi bile tik kabinėtiesj ^et kad pačios 
tį tarpe vidurio ir kairiųjų, ir 
aiškiai skirdamas! nuo vadi- lais, kur nieks jų neprašo. iKalnaverčio, Tiesos ir kitų 
namų socialpatriotų. “Nau- i 
jienos” i 
mosios nepritaria nei kai- jimu. 
riesiems nei dešiniesiems, į_________--------
faktiškai ir kritikuoja ir j .Kuomet vienas 
priekabių įieško veik išim-r ... ...... ........... .. ................ .....
tinai prie kairiųjų, per pirš- Amerikoj tarpe socialistų y- 
tus žiūrėdamos į socialpat- ra kejį karės priešai, tai 
JJ°tų nuodėmes.. Taigi, dėl jjs išreiškė savo mintį. Sa- 
sių skirtumų, kaip ir dėl tū- kad tai rašė lietuvių 
lų kitų, tarpe abieju laįkraš-z - 
čių gali būti <l-'-;s7bl. bet 
1OS i- ‘būti davadnios,kam 
seniau ir būdavo. Tuo tar
pu, dabar “Naujienos” jau 
eina ant “urra”, šaudyda- 
mos be atodairos į pasek
mes. Jų kritikos apetitas

i me
I Dūmos komisija nutarė tą Lvov, Miliukov, Nekrasov 
Ikzdą atimt, o Basakojį sua- Gučkov, Kerenskį,Tereščen- 
reštuoti. Pasirodo, kad ca-.ko, Karaulov, Godnev ir \ . Carskoje Selo paaukavo re
pas turėjęs reikalus su viso-'Lvov. voliucijai milioną rublių,
kiais padaužom.

voliucijai milioną rublių.
Pirma vai. po pietų salen 

f atėjo Mykolas ir pasakė vi- 
Dūmos atstovai gaudavo siems trumpą prakalbėlę.Ji- 

pašelpą.
Tūliems ___________ .

Nauiasis ministeris Ke dūmos atstovams be .jųjų.SĮ’ ži"ohĮ-. kas b»s naudin- JNaujasis ministeiis Ke ; 1.eguliargs algos> siaptoji,giau Rusijai—priėmimas ar 
..... 'policija duodavo dar pašei- .atsisakymas. Jam dar sun-

° 1^> kad tik Jie darbuotųsi kiau kas nors galutino nu-
Senuosius teisėjus 11 juodašimtiškoje dvasioje. | tarti, nes ir laikinoji val- 

prokurorus veja lauk, kaip paše]pą gaudavo buvęs vil-,džia tame klausime neturi 
■ niaus juodašimčiu atstovas vienodos nuomonės. _
e # Zamyslovskis, Deriūgin ir -

va lama s ap sios po lcl7puri§^evi^us> pirmasis bu-.Mykolas turi padaryti nuta- ant kokio tik nori instrumęnto, arb* 
> jos kanceliarijose. i Irimą savo valia. Nieks ji dainavimo $1.50 parduodu tik už

|VO gavęs nei ->ZO,UUU 1UD-į j C . Pasakykit ir draugams. Adresuokit
v’ i. U "Y"Slaptoji policija (ochan- liu. Ineverčia priimt ar atsisa- G A Baronag, p o Box, g d
cystatos dabojime (is Nau-[noje otdelenije) lošg Rusijc>p v_ Puriškevičius aiškina. kyt nuo sosto.. Tada Myko- Rocks, p..

P ‘. ’ . . begalo didelę rolę. Slaptoji e,j pinigų negavęs o gavęs a$ Papiasė leisti jam Pa^iGu Vle’ policija gaudė i-ev’oliucijo- „U *lokf ^nkovsEL į” P?«a. Jam pavel -
norm ........................................... s e Sugiąžęs nuo pasitai’i-

|mo, jisai pranešė, jog atsi
sako. . '

Mes pakalbėsime priedo, 
i progos apie “Naujienų” 

utz 'margas mintis ir apie tokias
* nuuiucb vivnao KOVOS . . . • _ . ,,v_. .v . .v,_ ... , , iau mintis “Laisvėje”.rase,jas išreiškė mintį, kad J J

“Laisvė” pradeda turavo- 
ti “Vien. Liet.” laikraštinės

(vadinasi, kad tai y-i 
ra iu visų nuomonė) gali tik 
tie. kuriem rūDi daugiau1 
painioti ir krainyti mintis,! . _. „ , ,
kad atsiekus polemiško ef- Lalsvele buv0 nurody- 
fekto negu teisybė (N99 ta’ kad Chie^oj’' Palygina' 
“N nu”I mai. mažai suaukauta revo-

’ ” liucijai, ypač gi atsimenant,
rodo aiškią tendenciją iš-j p >* .. nemato. ^ad Chicagos koliomja savo 
augti sulyg Herculeso stul- ’ I dydžiu by tina Bostoną,

O dienraštyje, matj “Laisvėje” ir “Kovoje” ^rooklyną ir Phila., j daik-
vieios yra, yra įKvanai ir jo uipu nurvapuuucnujų apivpv —— 
redaktorius, gavęs pilniau-patriotiškas d. F. J. Bago-| Ką atsako ant to Nau- 
sią autonomiją nuo šėrinin- čiaus prakalbas keliuose lv-iJienų rašytojas. Ogi ve 
kų, užima 
bereikalingom 
neproporcionaliai daug vie
tos. | išvedžiojimai buvę klaidin-

“Laisvė” jau kelis syk nu- gi arba bent buvę klaidin- 
sileido. Mes nenorime bar- 
ties su draugais. Mes nu
tylėjome net tuomet, kuo
met “Naujienos” savo pole
miškame tanciuje dašoko 
iki špokų Lietuvos Šel
pimo reikaluose. Šitą “Lai
svės” nuolaidumą “Naujie
nos” suprato labai savotiš
kai. Jos pamanė, kad da-! 
bar tai jau jųjų viršus, nie- Aiškus 
kas prieš jas neatsilaiko ir 
pas jas atsirado toks

nybei”, negu “Draugui”.

pais. v ----------------------- . _ ... A
vietos yra, yra ikvaliai ir jo tilpo korespondencijų apie.tą sudėjus.

. čiaus prakalbas keliuose ly-ijienų” rašytojas? 
reikalingom ir giai Naujosios , Anglijos ’ 

polemiko m miestuose. Patsai F. J. Ba-
kuo:
“Oi, ta Chicaga, Chicaga!

gočius pamatė, kad tūli jo Oi, ta Chicaga, Chicaga! !Oi
tie Chi ca gos socialist!!!!.. 
Ot, mes, Brooklynas su Phi 

bent cacos

ŽMONIŲ ARMIJA.
Revoliucijiniai aficieriai

sai pasakė, jog nesvyruotų nutarė išleidinėti savo laik- 
dešiniemsiems'ar nepriimt sostą.iei- raštį vardu “Žmonių armi

ja”.

nierius ir šiaip jau darbi- 10,000 rublių stei^im 
ninku organizacijų veikė- ‘gynėlių dėl kareivių, 
jus. Kad geriau tą darbą’ 
atlikti, slaptoji policija tu
rėjo savo agentą provokato
rių veik kiekvienoje socra- 
listiškoj ar unijinėj organi
zacijoj. Tokių judošių iš-1 
davėjų buvo gana daug /i- 
suose miestuose. Gaudami 
|nuo. policijos gausų užmo
kestį tie judošiai veikė dar
bininkų organizacijose ir iš
davinėjo valdžios priešus.

Ką veikia šeškai?
Suareštuotuosius ministe- 

rius pasodino areštan Vals
tybės Dūmoje. (Dabar jau 
jie švento Petro ir Povylo. 
tvirtovėje). 

| Viename 
Kurlov, 
dalykų ministerio, greta jo 
buvęs padėjikas Petrogrado 
gradonačalniko, generolas

Rodzianko pasakė, kad

Sugrįžęs nuo pasitari-

AREŠTAVIMAS DIDELIŲ 
ŽUVŲ.

. Sulyg Įsakymo karės mi
nisterio A. Gučkovo areš- 
(tuoti šie žymus carberniai:

= kambary sėdi generolas Sazonov kariu- 
padėjikas vidaus menės starsma Grekov ka- 

pitonas baronas Šternberg,

gai suprasti ir parašė “Lai- ladelphia, tai 
pranešimą, kuriame šįinet ir tėtušį išlydėję į toli- 

• V   • y JI y •   nirnvlzlo T ”
svei” j 
bei tą iš savo išvadžiojimų 
atitaiso. Vienok, viename 
svarbiame klausyme Bago- 
čius ir dabar dar klysta — 
jisai būtent skelbia, kad A- 
merika kariauja dėl žmoniš
kumo.

Ką “Naujienos” ant to?
Aiškus dalykas,jog jos taip- 
pat nesutinka su daugeliu 
Bagočiaus išreikštų minčių

mą kelionę, neverkiame!...” 
Atsitūpkite, vaikeliai, paglo
stysiu”.

Kaip matot, labai “rim
tas” atsakymas! Kur čia 
baigiasi lietuvių kalba ske- 
rečiojimai ir kur prasideda 
hawajieciu muzika ir rusų 
“svistopliaska”, paliekam
išrišt nekląiding 
kelio rašytojams.

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

JOSEPH LIPMAN, M. U 
. Specijaliataa moterų Ugi 

>14 K. 50th SU New Yerk, N. 1 
OFISO VALANDOS i

pht ir nuo 7 Iki I vai. vakarai
Nodėlibmla pagal autartj.
Egzaminavirnaa DYKAI. Męa Utk 

riamo Ir pasakome viaaa ligas ir pa* 
gelbatlma Ii kitur atvažiavusioms li
goniams parflpinams vietą, kol gydo* 
ai. Reikalui esant kreipkitis ■* 
apžiūrėsime ir duosime priotoliiką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. NouA 
m iri kito mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
114 B. Mth SU NEW YORK. N. V 

Kalbama UetavUkaL .

Slaptosios policijos kance- . viršininkas
lianjose dabar atrasta . tų ’ ^rgs kričio
judosių surašai. Juos visus gene^las chabolov Į,. mies. 
aies uoja. • Ib viršininkas Balk. Tame

Padekime Charkovo mie- > kamb da
ste areštuota Sigaiev, Koz. . . .v, _ . .° .
lovski, Miakenki Iskra,Kol-!r.ovnmkų is kares mimsteri- 
čicki ir mergina Rubin. |J°sekančial?1ę kambary sė-

di teisių ministeris, bjaury
be iš bjaurybių, ščeglovito
vas, štiurmeris, Goremyki-

Ir kur tų šnipų nebuvotas, Makarovas, Dubrovi- 
prie ąenosios caro valdžios!^as ir Veis. Tiktai tuodu du 
Štai, Tambove areštuotas paskutiniai nėra ministe- y« • f zi/\ • •

Pačtbs činovninkai buvo 
šnipai.

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

pas lietuvj akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau

sia sutaisomi vaistai ir duoda ge riausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRANDĮ STREETj Brooklyn, N Y.

1
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vytelės.
Labai gerai, kad męs tu 

rime tiek daug pasišventė 
Užvesta byla ir pareikalau- lių, kurie maršuoja ir sau 
ta $500 atlyginimo. Teis- kia ginti savo šalį, bet da 
mas tęsėsi penkis mėnesius, bar kjla klausimas, ar dau 
Buvo pakviesta apie 25 liū-'gelis tų patriotų, dalyvavu 
dininkai iš abiejų pusių. Pa- siu parodoj, paštos į armi 
sidarė smarki kova: iš vie- ja ir gins šią šalį? Man ro 
nos pusės socialistai, iš ki-dosi, kad iš tos visos paro

L. S. S. II RAJONO KON
FERENCIJA.

L. S. S. II Rajono konfe
rencija įvyks nedėlioję, 20 
d gegužės, Chester’yj, Pa., 
Antano Korczewskio svetai
nėje, 731 E. 8th St 
kampas 8-tos ir < 
gatvių, 9 vai. iš ryto, 
kis ateina ant 6-tos gatvės, 1 
arti prie svetainės.

Kurios kuopos dar nesate ahiejų advokatų prakal. 
išrinkę delegatų sukruskite bų, teis§jas pripažino sve- ir išrinkite, įteikdami jiems |ta<ngs saJvini^ kalt kad 
kandidatus. Is vakaro, 19G;c, .-m,;,.
d. gegužės, Philadelphijoj,

ta $500 atlyginimo.

lių. Priešaky lietuvė, bu- bos apyaikščiojimui raudo- padėjimą ir apie Rusijos 
čeriaus pati, nešė vėliavą,o nosios savaitės,' todėl pas Revoliuciją. Aukų padengi- 
paskui ją maršavo lietuvės mus labai mažai publikos.

I Reikia priminti p. Povi- dol.
laikai, kad prakalbos buvo choras, po vadovyste J. Va
ne apvaikščiojimui raudono- dentino, sudainavo “Saulelė 
sios savaitės, bet paminė j i- tek”.
mui darbininkų šventes pir
mos gegužės, kurios, mato- buvo tarptautinis socialistų 
mai, Povilaika dar nežino.

. Gegužis kalbėjo apie 15 Gegužinės šventės.
minu tų laiko.

mui lėšų surinkta suvirš 6
Pertraukoje Aušros

t
Tos pačios dienos vakare

. 1 11U0 |JU0V0 0V/V1U1A0 VUlj Akj AkA | 7 J. ,

r .f* uitos—klerikalai, kurių buvo dos sunku bus surasti ir tu-, 
Caidwell |net 14 Pats teismo proce-,ziną, kurie užsirašytų j ar-| 
°’ lru’'sas tęsėsi penkias dienas ir miją ir vyktų j Francijosj 

5 gatves, anksgiau negalėjo prieti, frontą. O jeigu parodose | 
prie galo. Pagaliaus po ii-nedalyvauja tie, kurie sto-(

susirinkimas paminėjimui
Trurn-

Mat, ilgiau pas prakalbas pasakė:rusiš- 
Uienorėjo kalbėti dėl tuščių kai — Litvin; slaviškai — 
sienų. Sebesta; lietuviškai — Bu-

(jis be jokių svarbių priežas
čių sulaužė kontraktą ir nu-

tų į armiją, tai kam jas tuo-: 
met ir rengti?...*

* *
Minersvillės vyčiai sykiu

L.JI. P. S. 11-ta kp. jengiaĮpnrendg atmokėtj £. S. S.,su savo vadovais, beskųsda- 
.. . 245 kuopai $45 ir užmokėti ,mi miesto valdžiai progre- 

visus teismo iškaščius. Ka- syves draugystes, patys sau 
dangi byla tęsėsi labai ilgai, kelią užsikirto. Jų begėdiš- 
tai ir teismo iškaščių pasi- kūmas pasiekė didžiausj 
darė gana daug. (laipsnį. Kada moterįs buvo

Vadinasi, socialistai bylą prisirengusios pastatyti vei- 
laimėjo, bet jie dar tuomi,^^ .Karės , vyčiai Pjr- 
neužsiganėdinę ir dabar -unausia bėgę skųsti, būk | 
rengiasi skųsti savo dvasiš-PP.^. valdžios leidimo, ne
ką tėvelį ir parapijos komi- ,^hoj stato tą veikalą. Ka- , 
tetą, nes yra faktų, kad ta- f\a paaiškėjo,kad moteris tu
me dalyke jie buvo didžiau-(la_ Jei^ima;. tuomet jau pra
šiais kaltininkais.

F. Dambrauskiūtė

koncertą su perstatymu 
“Kares Nuotakos”. Pelnas 
skiriamas “Nauj. Gadynės” 
naudai. Delegatai, norintie
ji pamatyti tą koncertą, 
gali važiuoti iš vakaro j 
Philą., o ant rytojaus gali
ma nuvažiuoti i Chesterj, 
nes visai arti, tik 15 c. kar- 
ferai iš Phila. lėšuoja.

Kaz. Burė, 
L. S. S. II raj. Prot. Sekr.

DAYTON, OHIO.
Socialistai laimėjo bylą.
L. S. S. 245 kuopa buvo 

surengus prakalbas 22, 23, 
25 ir 26 d. Spalių pereitų 
metų ir pakvietus kun. M. 
Mockų kalbėti. Svetainę nu-

Iš MINERSVILLeS ir 
APIELINKIŲ. 

(Nuo mūsų korespondento).

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

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 čL 
sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam’* per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za- 
’O.

i 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 
miau nurodytu adresu:

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

Sebesta; lietuviškai — Bu- 
P. P. Kelmelis, chinskas ir angliškai — vie

na moteris sufragistė iš Ca- 
^nados ir C. A. Herman iš 
(New Yorko. Taipgi Aušros 

Gegužės 2 d. drg. J. B.'choras,sudainavo porą dai- 
Smelstorius pasakė puikią ,s ,aXV„ mei
re voliuci jonišką prakalbą. 
Išsitarimus prieš reakciją 
vartojo gana drąsius. Su
lyginus Smelstoriaus dabar
tinę kalbą su tuo, ką jįs ra
šė atgal porą trejetą mėne
sių, pasirodo gana didelis 
skirtumas. Veliju laikytis bos L. S. S. vietos kuopos, 
visada tos vėžės? Prakalbas Kalbėjo Sąjungos keliaujan- 
rengė L. T. N. D. Žmonių tis organizatorius J. Stilson. 
buvo kupina svetainė.

♦

. * * 
j Nors karės perkūnas 
toli subildėjo, bet jau tūli ’ duoti i atliko 
mūsų lietuviai akis išplėtė, Baigdamas savo kalbą,kvie- 
ausis pastatė ir linksmai te visus rašytis prie L. S. S. 
laukia tos pragaištingos au- kuopos, skaityti visus socia- 

Tūlos pirmeiviškos ]istų laikraščius ir priminė 
pie Sąjungos namą. Auk” 

; namui sumesta 
žodžiu, viskas pa-

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

paskambino pianu. Aukų 
lėšoms padengti surinkta a- 
pie 10 dol.

MUSKEGON, MICH.
3 d. gegužės buvo prakal-

Tel. Stagg 1228. I
AKIS IŽEGZAMINUOJU DYKAI

DR. M. FREEMAN
AKIU SPF.CI AUSTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

Oil Grand St.
Tarpe Lerimer ir Leonard Sts.

BROOKLYN, N. Y.
_______  J

laišku že-

Bankieriiu

City.

Į Jis kalbėjo apie 3 vai. be 
pertraukos temoje: “Kapi- 

■ talistų įtekmė darbininkų 
ii’ klesoje. Kalbėtojas savo už- 

• labai gerai.
Dovanai
30 DAINŲ
ir 200 ADATŲ ] 

su Co!u rnbijos Gramofonui

Gali jinokėt dalį 
tuojau, o liku= 
sius po $1 kas 

mėnesį.

dėjo skųsti, būk veikalas e- 
■sąs valdžiai priešingas. Ir 
štai po to skundimo, tuojaus 

• patys nubėgo pas miesto 
gaspadorių prašyti, kad 
jiems pavelytų nedėlioj su
rengti perstatvma. Miesto 

' : “Juk 
jūs pereitą nedėldienį stab
dėte kitiems vakarą, o da- 

{ bar patys norite* gauti leidi- 
Paroda įvyko rna,,‘ Neduoda. Maldau-

28 d. balandžio Schuilkyll gąspadorius atsako.
pavieto patriotai surengė

samdė pas J. Radvanckį, pa- didelę karinę parodą, k d 
darė kontraktą ant 4 vaka- daugiau pritraukus jauni-1 
rų ir užmokėjo $20 00. Taip- mo į armiją. '. . _ .
gi buvo atspausdinti praue- Pottsville, Pa., prasidėjo 2 J*a kunigėlis ir tas gauna tą 
Šimai ir padaryta daug iš- vai. po pietų. Miesto gat-'P.^j ^atsakymą. Reiškia, vy- 
kaščių. Tuo tarpu klerika- vės buvo užsikimšę žmonė- 
lai sužinoję, kad socialistai mis? 1________
rengia prakalbas ir Mockų krautuvių, viešbučių ir su- 
pakvietė kalbėtojum, prade- liūnų uždarė savo įstaigas 
jo darbuotis, kaip.tas pra-1ir “svečius” privertė išeiti

čiai kasė kitiems duobę, bet 
Savininkai didesniu d)atys i ją įpuolė.

jo darbuotis, kaip.tas pra 
kalbas sustabdžius.
minusiai keli dvasiški tėve- karininkai maršuoja. 
liai bėgo pas policiją ir pra
šė, kad ji sulaikytų Moc
kaus prakalbas.
cijoj nieko nepešė. Mat, sy
kį kunigėlis buvo policijai 
apskundęs ir pastaroji su
laikė“ prakalbas, bet kada 
dalykai paaiš/ėjo, tuomet 
vėl leido kalbėti, todėl da
bar jau neklausė kunigų 
skundu.

Klerikalai, nieko policijoj 
nepešę, puolėsi prie svetai
nės savininko. Pastarasis 
pasidavė jų įtekmei.

♦
* *

Frackville, Pa. — 29 ba-iii svečius pnvei it įseiu " .---- ----- 7 —
Pi i’- ant gatvių ir pažiopsot,kaip l^ndžio buvo, konferencija 
•ė ve- karininkai maršuoia. |L. S. S. Y Rajono. Reikia

Pirmą vietą parodoje už- j pažymėti, kad ši konferen- 
ėmė mokinai, pradedant c9a hene bus tik viena iš 

Bet poli- nuo pradinių ir. baigiant^varbiausių, nes buvo daug 
i\/Tx,4. X... augštesnėmis mokyklomis, svarbių reikalų apkalbėta.

Ar mokiniams patiko ta pa- Buvp pakeltas klausimas, 
rodą, ar ne, niekas jų ne-JC0C^J. angliakasiai mažai 
klausė: mokytojai ir moky-(studijuoja savo reikalus,ko- 
tojos įsakė, kad motinos kū-(dėl męs negalime daugiau 
dikius aprengtų, papuoštų,pritraukti į L. S. S. narių ir 
patriotiškais ženkleliais ir .t. t. Prieiti prie išvedimo, 
atsiųstų parodon ir viskas. I^ad tapre musų stoka jnteli- 

Darbininkės motinos, no- gentijos, stoka organizaty- 
rėdamos toj parodoj daly- |vių jiegų, stoka kalbėtojų, 

------- 1 vauti sykiu su savo kūdi- Lurie tankiau pajudintų su- 
Kada kiais, kad juos geriau pri- snūdusią minią. Kad prie 

pirmą vakarą susirinko pu- žiūrėjus, apsikaišiusios šios(to priėjus, gabesnieji drau- 
blika, svetainės savininkas šalies ženkleliais, po vieną j gai pasižadėjo lavintis kal- 
praneša, būk policija už- kūdikį nešasi ant rankų, o.Lėti, kad paskui galėtų tą 
draudus ir jis negalįs leist p0 kelis veda parodoj. Va- darb^ atlikti, 
kalbėti. Rengėjai nuėjo į |dinasi visi ‘ 
policiją ir ten gavo žinią^. • linksmi. Bet kas dedasi to- 
kad niekas svetainės neuž- kių motinų sieloj, tai jau ki- 
darė ir kalbėtojas gali liue
sai kalbėti. Policijos virši
ninkas dar pridūrė, kad lie
tuvis kunigas buvęs polici
joj ir prašęs uždrausti šias 
prakalbas, bet jo prašymas 
likęs neišpildytas.

patriotai, visi
WATERBUURY, CONN.
6 d. gegužės Vitkausko 

Dramatiška Dailės Draugi- 
statė scenoj veikalą 

Meilė”

tas klausimas.
Antrą vietą užima Phila

delphia & Reading Coal &' ja state scenoj 
Iron Co. ofisų darbininkai “Veidmainystė ir 
—knygvedžiai ir kitokie ka-'Aktoriai savo užduotis atli- j 
pitalistų ištikimi tarnai, ko gerai. ,
Prie šios grupės prisidėję! Tą pačią dieną buvo pra-j

droš.
draugijos narys neseniai 
dalyvavo džingojistų paro- Sąjungos 
doj, kiti nariai tuomi neuž- $30.80. 
siganėdino ir kada draugy- Vyko labai gerai, 
stės mitinge tapo jam apie 
tai priminta, kad negražu, 
tai žinot, ka mums Bakužis 
atkirto?: — “Aš dalyvavau 
parodoje todėl, kad ten ma
tau didelę svarbą. Jūs man 
papeikimo nedrįskite duot, 
nes ar žinot, kur galit už tai 
atsidurti?!...” — Kitas, bra- 
cia, išsisprindęs, išdidžiai 
prieš pilną žmonių salę šau
kia: “Aš karei simpatizuo
ju ir ją remiu”. O jo kama- 
rotas, šalę sėdėdatnas, tik 
trina rankas iš džiaugsmo 
ir žiūri į žmones, ar kas ką 
neišsitars. Gerai. Bet ar 
atsimenat, broliai, kada tie
du vyrukai per pereitus(Vis Bronislovas Nagela, a- !nedirbo,bet apvaikščiojimas 
miesto rinkimus daug gero pje 30 metų amžiaus. Nu-’prasidėjo 7:30 vai. vakare, 
žadėjo? Vos keturi mt*ne-'gabenus į ligonbutį paaiškė- Programas buvo didelis. A- 
siai praslinko nuo to, kaip j0, kad koja sulaužyta ir.tidarant ir uždarant susi- 
p. A. Kaspar kalbėjo: “Tik šonkaulis perlaužtas. Dak-jrįnkimą L. D. P. kliubo or- 
išrinkit p. J. Mickevičių į ai-.tarai mano, kad dar pa- kestra grajino marselietę, 
dermanus, tai jis daug, sveiks". Jis ėjo skersai ,Drg. J. žaltys iš Brooklyn, 
daug gerovių duos: prie Broadway ir Cross St. ir y., pasakė puikią pra- 
bažnyčios saidvokus patai- 1 1 1 *'* • ....
sys, lietuvius ant gatvių 
dirbti įtaisys ir eibes kito
kių gerovių; pagaliaus, jei 
ne dėl tų gerovių, tai bent 
dėlto reikia balsuot už J.M., 
kad jis rinkimams nemažai 
iškaščių padarė”.. Ateis 
nauji rinkimai ir vėl jie prie 
mūs laižysis. Pasirodo, kad 
su tokiais politikieriais 
mums nepakelipij.

Darbai eina gerai. Prie 
namų statymo moka darbi
ninkams po 30 centų i va-

BINGHAMTON, N. Y.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo. #

MINERVA PHONOGRAPH CO.

landą, o dirbtuvėse papras- socialistai, o lietuviai oficia- 
tai mokama neamatninkains neprisidėdavo prie to 
nuo 25 iki 27 centų į valan- apvaikščiojimo. Šiemet L. 
dą. Iš kitur atvykus dar-i^I. P. S. 4 kuopa sumanė, 
bą galima gauti. 'kad lietuviai atskirai pa

rengtų apvaikščiojimą ir 
paragino L. S. S. 147 kuopk, 
L. D. L. D. kuopą ir Lietu
vių Darbininkų Progresu vį 
Kliubą; visos šios įstaigos 
prisidėjo prie surengimo 
Jos iškilmės. Nors dauge- 

mobiliaus suvažinėtas lietu- hs darbininkų 1 d. gegužės

LAWRENCE, MASS.
Nelaimingas atsitikimas.
5 d. balandžio tapo auto-

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEK A.

Sutaisau receptu tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iŠ kur jie būti] gauti 
Patarimui duodu visiem ypatii- 
kai ir per laiškui dovanai Gy
duolei siunčiu j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir 'kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU- 
K V SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, o ai 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lietsvio Aptieks ir Savininkas

64 GRAND «T.
Brooklyn N. T.

pagavo automobilius.
*

♦ *
Pastaruoju laiku

lietuviai pradeda net po du-'navo “Sietyno” choras 
beltavus šliūbus imti. Tūlą New Yorko. Buvo suloš- 
laiką atgal viena porelė ė- tas veikąlėlis, pašvęstas dėl — 1 • — 1 • V • • _ __ T 1 _

kalbą, kuri publikai labai 
patiko. Po prakalbos L. D. 

>P. kliubo choras sudainavo t •
CHICAGO, ILL.

(Nuo mūsų kdresp.)I • e

mūsų keliatą dainelių; po to dai-,
’ ' 1 »” choras iš Gatvekarių darbininkai ren-

giasi prie streiko.
/

- - . . v_ i. • .t Gatvekarių konduktoriai
mė šliūbą pas nepngulmin- pumos gegužes, aktonai mašinistai padavė kom- 
gą kun. Mickevičių. Pri- savo roles atliko gerai. • J. 'panjjoms reikalavimus, ku- 
gu min^mj1 ėmė pasakoti,. Žalioms Padamayo_ solo,o D..,iu svarbiausi reikalavimai 
būk Mickevičius esąs ne ku-iKrūtis ir O. Morkūniene Pa’’y/a sekanti- 8 vai darbo 
nigas ir jie be šliūbo gyvę- deklamavo. Taipgi abudu <)iena h. kglimas algų. jie 
nų. Tuomet ta porele nu-choru susivieniję padama-' .. . .' .. . hutu 
ėjo pas Rymo katalikų pri-fvo. Viskas pavyko labai ge- inimuiį cJntJ į vaianU. 
gulmingą kunigą ir tas suti- rai. jdą ir maksimum—50 c. Iki

, ... nn I Nors diena buvo lietinga, mjnjmum mokėjo 27 C.,
bą, bet pareikalavo $5.00 bet publikos susirinko pilna 0 maksimum 36 c i valan- 
04* miOlll Iz O rl TIŽI "T T X 1 _   ___ _

i (Nuo mūsų korespondento). gulmingą kunigą ir tas suti- 
| Gegužes 5 d. L. S. S. kuo- Lo $&00 duoti antrą šliū-|

Kada rengėjai sugrįžo iš ir kitų smulkesnių kapitalis- kalbos L. S. S. vietos kuo- pa buvo surengus teatrą irt . v. , v w x,. t

policijos ir pranešė svetai- tų, ofisų darbininkai, kurie pos paminėjimui pirmos ge- balių dėl pelno “Naujosios mišių, kad mr šiol gyve- svetaine. Už įžangos tikie-'j^ Pagal dabartinį reika< 
nės savininkui, kad galima taipgi ištikimai tarnauja gūžės. Kalbėjo M. Akelai- Gadynės”. Sulošta trumpas no ,^e ,ub°. 1 >1'’ .............. 14..........Porelė.tus surinkta virš 20 dolerių, la<mą arba unijos išdij,b.

i, per pirmus* 
.. ....................... tris mėnesius turėtų-gautii Rusijos revohucijai surink- ' 36 centus { va]and

ta 524-45. ^sekančius tris mėnesius -
po 40 c., per sekančius 6 mė- 

' nesiūs po 45 c. ir toliaus po 
50c. Už viršlaikį mokėti 

Nors čia randasi lietuvių pusantro sykio daugiau. Ki- 
mąžai, bet jie darbuojasi, ti smulkesni reikąlavimai.
kiek tik išgali. Randasi S. Ką kompanija atsakys, kol 
L. A. 169 kuopa ir A. P. L. kas nežinia.
A. 12 kuopa; abidvi kuopos 
gyvuoja gerai, turi savo 
kliubą ir knygyną.

Darbai eina gerai ir dar-

Pirmoji Gegu-,sutiko su kunigėlio išlygo-.kvietkų parduota už $2.00,'tas taisykles, 
nuo to surengi- mis ip Savo antrą šliūbą. (knygų už $4.00. Aukų Įrjs ni^nesiuj

kalbėti, tuomet jis sušuko:
“Aš esu katalikas ir nelei
siu bedieviui savo svetainėj
kalbėti”.

Rengėjai atsidūrė keb-
lam padėjime, nes publikos Estams ir ginančiais ne sa- publiką labai užganėdino ir gūžės 7 d.,sumanyta parink- ko kapines—18 akrų žemės 
/Inner cnairinVn n 4-: L *

savo ponams ir priešinasi tis iš Norwood, Mass. Pub- veikalėlis
paprastų darbininkų reika- likos susirinko apie 3OO.Per- žės”. Pelno nuo to surengi- 
lams. Šią visą grupę gali- traukoje rinkta aukos Rusi- mo liko tik... 17 centų. Ka
ma -pavadinti proletarais, jos revoliucijai, surinkta 26 dangi tiek mažai pelno liko, 
parsidavusiais kapita- dol. su centais. Kalbėtojas tai kuopos susirinkime, ge-

i
Naujoji parapija nusipir- J. P. Plungis

MBRIDGE, PA.daug susirinko, o svetainės Vo, bet kapitalistų reikalus, pabaigus jam kalbėti, neno- ti aukų dėl “N. G.”.
neturi. Pagalias pavyko nu- 
samdyti mažą svetainėlę, čiamninkai, visokie krau-1 
kurioje Mockus ir kalbėjo, tuyninkai ir kitokie biznie- ir t ___ __ r.__
Bet to j svetainėj telpa tik riai? kurie save priskaito Kalbėjo S. Gegužis iš She- nariai jį išpildė kitokiu bū- 
60 kėdžių ir didžiuma susi-’prie kapitalistų klesos ir nandoah, Pa. Labai nesma- du ir “Nauj. Gadynėj” bis- 
rinkusių negalėjo įtilpti. Iš šaukia, kad reikia savo šalį gu mūsų tautininkams, kad kis paramos pasiųsta.
tos priežasties socialistai ginti nuo priešų, bet patys į jų parengtas prakalbas su- j Gegužės 6 d. buvo L. S. S.
panešė nemažus nuostolius, nenori eiti į armiją ir pasi- sirinkOx tik apie 30 žmonių, kuopos prakalbos. Kalbėto-

Vėliaus kuopa nutarė pa-1 emus ginklą kovoti už šios Povilaika, perstydamas kai- jum buvo C. A. Herman iš lietuviai taip iškilmingai bo galima gauti. Jeigu bū-
traukti teisman salės savi- šalies garbę. tėtoją, labai susigraudino New Yorko. Kalbėjo apie vaikščiojo darbininkų šven- tų gabesnių lietuvių, galėtų
ninką ir nifeamdė S. P. lofca-| Dar vienas buvo įdomus ir prabilo, kad girdi, šian- darbininkų Gegužinę šven- tę pirmą gegužės. Pirmiaus užsidėti ir biznius.
Jo advokatą J. W. Sharts, įkyrius—tai lietuvių vyte- dien yra kokios ten prakal- tę, apie dabartinį šios šalies apvaikščiodavo tik anglai | Ambridges Balandis.

neturi. Pagailas pavyko nu
Suau- 

Trečią vietą užėmė kar- rėjo skirstytis iš svetainės, kauta apie 10 dol. Taigi, 
i. visokie krau-1 Beje, tą pačią dieną rengė jeigu užmanymas vienokiu“

• tautininkai prakalbas, būdu nepavyko, tai kuopos

už $1,300.
M. M. Našlaitis.

ELIZABETH, N. J.
Apvaikščiojimas pirmos 

gegužės.
Dar pirmą kartą vietos 

lietuviai

RED. ATSAKAI.
E nergiškam Vaikinui, Wa
terbury, Conn. — Apie tas 
prakalbas patalpinome ank
sčiau gautą. Atleiskite,kad 
negalėjome sunaudoti.

---------

I k
I

/



AUKOS RUSIJOS 
REVOLIUCIJAI.

(Gautos R. R. R. Komiteto)
Paterson, N. J. — L. M. $io.6O. 

P. S. 38 kuopos prakalbose! 
suaukavo: F. Prapiestis, V. 
B. Gudiškis ir J. Gacevicia 
po $1.00; J. Keklis, E. Čio- 
čis, J. Kaminskas, O. Ado
mavičiūtė, A. Gustaitis, J. 
Sutkus — po 50c.; smulkiu 
$3.31. Viso $9.31.

Nashua, N. H. — L. S. SJ 
192 kuopas nuo i 
prakalbų liko $5.00.

wanik, Jack Miller, Sam In-i 
ger, Max Inger, J. žemai-’ 
tis ir T. Heberre — po 25c.; j 
A. Menkelis — 10c.; viso

LIETUVIAI!

Nashua, N. H. — Jurgis 
Petrauskas $5.00; A.Kašeta 
A. Semšiuti, J. Z. (pavardės 
nesuskaitome. — Red.), F. 
J. Buslovič — po 50c.; A. 
Petrauskienė, V. A. AluKo- 
nis—po 25c. Viso $7.50.z

New Britain, Conn. — Ci-
~ kJ. kJ* -

surengtu c^ija Balčiūnienė $15.00; V.
1 Eisauckas — $1.00; Ad. Ma- 

* .Bristol, Conn. _  Per A. Miliauskas, Al. Mažiliauskas
■—po 50c.; A. Widlak, W. 
c.: AV. Fitera 20 c. Viso 

Draugystės $17.95.
Easton, Pa. — F. Bačkin

Krasnicka gauta $10.50.
Elizabeth, N. J. — Tėvy

nės Mylėtojų 
susirinkime aukavo: S. Mic-! 
kevičius ir A. Lutvinas’po $5-00. i
$1.00; J. Kiceina, A. Maku-1 Great Neck> N- Y. — 29. 
tėnas ir J. Čepaitis — po 50 d- balandžio šv. Franciškaus ( 
c.; J. Gutauskas, S. Morkis, draugystės prakalbose 
P. Samulionis, A. Stankevi- rinkta $22.00. 
čius, F. Rėklaitis, J. Užga-' Brooklyn, N. 
lis, W. Biekša, J. Jozaitis.K. Draugysčių prakalbose 30 
Plungė, K. Balinskis. B. Bu-balandžio surinkta $18.05. 
d ris, J. Brūzge, u. 
kas, S. Baioriūnas, 
naitis, A. Balinskis, S. Pape- S. 22 kouopos parengtame 
lis, W. Balinskis, F. Micke- vakare $23.50.
vičius, J. Zubrinas, F. Šid-I Clinton, Ind. — L. S. S. 
lauskas, S. Palčinskas ir K. 104 kuopos prakalbose su- 
Dermeikis — po 25c. Viso rinkta 34.68.
$9.25; iš iždo draugystė pa-1 Akron, Ohio. — Pas J.Ta- 
skvrė $10.00. Sykiu viso lala krikštynose surinkta 
$19.25.

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEtKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdėkite įtampą «ž 2 centą.
Pabėgėliam nuo karės nuriunčiu pinigui ir laiškui nei per mane 
Banką galite liųit j visai vietai, užimtai vokiečiali, e tikrai nu

lis. t
Kurie turit iavo giminei palmtui nelaisvėn Vokietijon, galit ilųit 

pinigui ir laiškui per mano Banką.
Kaa norite ataiimt savo gimines į Ameriką, krelpkitėa prie man*.
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - SIFKORTES ant vlių linijų 
tr geriausių laivų.
Xrtt» nori pasidėt savo pinigus | Bnnką, tai aš moku 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Ūano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat JQ» 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmae, lotui Ir nemuš..Padarau Ir užtvirtinu viiokiui 

dukumentns-raštus 
Padarau ai

VISOKIOS RODOS-PATA RIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
Filis: IM CLINTON A VGrano Street, maspeth. u i. n. y.

Berougk •> Hreeklyn.

ir Išjieškau dalis.
pdraudimns (Insurance) gyvasties, nuo ngnias, tr U 
WDOS-PATA RIMAI DOVANAI.

?6

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

šu

J. Šidlaus-I Montello, Mass. — 22 d.
K. Bo- balandžio surinkta L. M. P.

A. Makutenas.
$7.45.

Springfield, Ilk — Lietu
vos Sūnų Draugystė iš iždo

Elizabth, N. J. — 16 d. —$10.00; po $1.00: A. Leke- 
balandžio laikytame susirin-, šis, Jonas Žvingilas, . Dom. 
kime Lietuvos Sūnų ir Dūk- Samovaitis, St. Rusaitis ir 
torų Dr-stės aukavo sekan-,V. Černauskas; po 50 cen- 
Čiai: į tų: F. Bazaras irF. Stanke-

Draugystė iš iždo $10,00; (vičius; po 30 centų: Volte- 
S. Balvočius $1.10; S. Liut- ris Rauktys; po 25c.: Jonas 
kus, J. Matušaitis, M. Bud- Kuzas, J. Kuzinas, J. Kam- 
reckis, J. Juozupaitis — po(ža, K. Kraipavičius, K. Ka- 
50c; P. Kardokas. J. Kent- zakevičius, Pov. Kašelis, St. 
rus, V. Vieta, B. Budrius,A. Vaitekūnas, K.Andrešiūnas, 
Norvaišiūtė J. Yenkauckas, ,Selv. Milašius, K. Dubickas, 
S. Morkis, B. Bočkiūtė — po 'A. Brazauskas, A. Bendo- 
— . -r- i tt t..’ ^turonis

Girčiūnas. Viso
25c.; M. Budrius. V. Bud- rius, F. Žišys, Iz ’ 
riukė. E. Makulienė ir S. [ir Ig. 
Morkiūtė — poj 10c.; viso $20.05. 
suaukauta $16.00.

Cliffside, N. J. — 18 d. 
balandžio surengtose pra
kalbose L. S. S. 250 kp., L.

Viso
V. černauskas. 

labo suaukauta

kp. aukavo šios ypatos:
A. Bražėnas — $5.00; F. 

Ruzgienė, K. Bukaveckas, 
A. Sakataskas, A. Paulaus
kas, S. Kisielius, J. Urbai- 
tis ir A. čičinis — no $1.00;

NUTEISTAS MIRTIN 
PERSISKYRĖ SU SA

VO PAČIA.
Ossining, N.

randasi kalėjime Aleksand-1 
ras Šusteris, nuteistas mir-

PHONE W’MSBUROH 5415 SERGANTIEJI!

Q
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to

! 02 g to

09 
<1 
Q

ą>_ [g ® o •o -

Specialistas įvairių Ii 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFF1SO VA LANDOS: nuo 8 Iki 10 ▼. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vnk. (JeriCHoj iki 12 ryto.

03

M 
K

-409 I 1UWHS ST, 
Cor. So. ž’nd St. Brooklyn, N. Y

rv^i

■in

dažniausia gema nuo ink
stą betvarkės. Del nuo- 
sa' aus gero yra reikalin
ga, ka<l j tokias slogas 
butų atkreipta didelė doma.

DR. I. COHN
MOOTS

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

e w RGT

140 EAST 22 ST,-N.Y

Diena po dienai, metas po metui 
užsiniu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiai, 
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 he pinigų patars, ką da

ryti, 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 jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kune. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs, ( berniškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

DR. LEONARD LANDES
so vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

t<- ;s nuo 10 
j.u pi< tą. t 
Lexington ir

. vakare.
ryto ii.i 4 vai

Iii) E. 22nd St

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ST?? 

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

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

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

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
L IMTUVUI A

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

5 52 Kryžiaus 
skaudėjimai

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs ^spfkų, 

silpnas, bo 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.

K. ŠIDLAUSKAS.
Vptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

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

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokesti*
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. M« 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai 
vakaro, taipgi ir nedėliomii. Mokina 
me balių šokiui ir stage'aui. Klaui) 
atsilankydamas Informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCINI 
•50-52 Broadway, Brooklyn, N 1

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią:
Nuo reumaiizmo .......................
Araujo Valytojas............. .
Vidurių Valytojas .....................
Vidurių Reguliatorius...............
Irojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nue 
visokių ligų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS,
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

$1.08 
1.00 
1.00 

. 50c.

Severn’s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
o taippat gydyme 

ir rukštumo skilvyj. Kainos

verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, 
inkstu arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojy suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

^—U^ryžiaua skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High

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

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

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiil iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiil

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone 595 Greenpeint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas Širdie* ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet

i Akušerio i
, >FvteCgu«« Woman* k

College, Baltimore, M4. f
tfvMksnirgat atlieka* ž&kū £*« isą lt

gimdyme, taipgi suteikta r'.sckta* 'HM!!*,*.. t1- t 
rcagflba !lnv«<rio*e motėse lig >*k r
“ ( 6 Loring st., |

7»rtlElr7tb »t»: | 
»Oc BOSTON MASS |

FM8ICHTER4Ca

EWYORK

K-EXPELLE
n.iuiraiou

♦9% ALCOHOL

J. Stasiukaitis, J. Karsoka, tin ir laukia išpildymo baus- |
K. Budrioms, A. Ališauc-‘mes. Prieš mirsiant jis pa- |

A. Use- j reikalavo persiskyrimo su -
J. Tran-pačia. Valdžia jo reikalavi-

K. Budrioms, 
kas, V. Šeporaitis, 
lis, K. Derepčius, 
kūnas, J. Valančiūnas, B.'mą išpildė ir mirties kame- 
Geneika, J. Alisauckas, A. roj atliktos persiskyri- 
Maželis, M. Maželienė, J.Go- n;o ceremonijos.

11 F Stropiene
|Ę -SfO .MOSTO*

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLEIL 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

f. a d.
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusiui 
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.

gulis. V. Katėnas i • M. Bu
rokas — po 50c.; J Jasai
tis. A. Markūnas, K. Tijū

nėlis. J. Babilius, J. Karso-

8!.~ II

žeika, P. Baltrušaitis, J. 
Stalgaitis, M. Mažeikienė. 
M. Siaukienė, K. Steponavi- V ce

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
ir M. Rudo v — no 25c

10c. Viso $24.45. L. S.
250 kp. draugai surinko 

nuo savo pažįstamų; J. 
Trankūnas, J. Meliaška, J. 
Šapokas, A. Katėnes, K.Gri
nius ir K. Sijonas — po $1; 
J. Valančiūnas 50c. Viso la
bo $6.50. Viso $30.95.

K. Steponavičius, 
Sekretorius.

po

Royalton, III. — L. S: S.— :: 
194 kuopos susirinkime au- ::: 
kavo šios ypatos:

L. Žvingilas, T. Audiejai- ■■ 
tis, A. Skovron, A. Karpavi- ; 
čius — po $1.00; J. Bertulis, : 
A. Simanaviče, K. Kemežis, : 
W. Muraška, D. Mikužis, J. 
Raudonius, J. Jokubauskis, I 
W. Kalasaitis, M. Dobilas ir 
F. Rimkus—po 50c.; A. I-

LIETUVIŲ IšDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautajų ir kitokių rūbų: vyriškų, ipoteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendrovės nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų tautų savo praktišku 
išdirbimu. Męs išdirbame dėl keleto didelių olselių ir krautuvių, kurios orde- 
riuoja šimtais kotų, todėl mes ir perkame tūkstančiais jardų audimo ir ki
tos medegos, už kurią po daug pirkdami mes užmokame pigiau, taigi už 
pigiau ir parduodame, ši bendrovė turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
lionijose, kurie užeina j namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tųkio stailo, 
kokį ju^ 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:

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

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

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

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

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

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

jeigu visiškai išgydytas.
Adresuok: A P OWENS

Dept, 42—E,
190 QUINCY ST, 

BROOKLYN, N Y,

Muzikos Veikalus
Gauk šiuos

f Jonas MATHUS

i
 GERIAUSIAS . DIDŽlAtHUa*

IR ŠVARIAUSIAS BAU® 
NAS VISAM BO.

BOSTONR.

mat Ir užkandžiai. Patamavi- 
uomh prielankus. Atailankykite, 
e persitikrinsite.

KINAS MATHUB

(Lietuvis Savininkai)

142—844 W. Broadway
So. Boston, Mom.

(Dažinati žinginių ase Lietavią 
Labdarystes Draugijai name).

V. VAIVADAS
8PORTING CAF1

Paiklauaia ir lvari>«*i»
Oiaik.lt ir p*r*ltlkrl*kl»«

442 Grand St,
BROOKLYN, N. T.

Telephene Staff 1114.

JOKŪBAS

CAFE. Pa- 
keleivingus 

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

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

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

kur yra rainkotas.

KANCIERIU*

TEISINGIAUSIA UtEIGJi
253 WYTHE AVE kamp. No. lit St, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greęnpoint 5811.

THEJMAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuyę. Dirba visokių stuku daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, pnsiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taipt
THB MAQIO SHOP,

p. o. box sos, Holbrook, mass.

Birutė” — Birutės arija —80c. 
Vestuves” — Jaunosios arija 85c. 
Kregždelė” — duettas — 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

Tai. tll Gr**apelaL

A. SHRUPSKI
QSN1AUS1A U2I1GOB 

UITA PA8

ataaale alaus, yaikle* dagti
mi* ir skanaui vyną. Pa- 
taruavirnaa puikiausias, at
eikite. e psrsitikrieaita.

11 8. 2nd St, 
BROOKLYN, M. 2.

Oiaik.lt


J

LAISVE

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA

I žd* Globėjai

Malonėkitė at

GEO LASKEVIČI4
771 BANK ST

WATERBURI. CONN

kurios turi

ANT LYTIŠKU ORGANU

Fran

LTD

Detroit
Telephone 196U Greenpoint,

Dr. H. Mendlowitz

Prot

Liuosybės svetainėj, 801—8th 
6h*rldan Rd. Waukegan, Ill.

; >vOQ0OOOQOOOO<>OOOOO<K>OOCH><X>OOMO<H>>O<><>OnOsta.
Pa.

5th ava. 
Molina, III.

Draugij 
“Laisvę” savo organu

neĮSimaise 
čiau pasakyto matoma,

Naujausi Columbia 
Rekordai

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Amer. laikraščiams Į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

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

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y

Barre
Petronella Balsis

Paminėtos ypatos 
Czialowo

Gendarmerie

Anton Stirpeiko ir Kazi
mir Pluszczewski,Amerikoj 
Meldžiu sušelpti pinigiškai 
labai reikia. Aš esiu jud
viejų brolis ir pusbrolis Do
minik Sirpeiko, Kriegsge- 
fangenenlager Schneidemu- 
ehl, 16 Batai., 3 Kompag., 
No. 13793.

Mel- 
Alexander 

Maskva, 3,Sokolni-

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

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

Gydau ligonius įvairiomis ligomis 
o ypač mano specials 

ttii moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:
; DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y
r Kampas So. 1-mos gatves. 4

mo Antanina 
1915. Sveikina 
mamytė, bro- 

seserjs. Frank Schu- 
Szaki, Augustowst-

sky, Gefangenenlager Lan 
genzalza, 3 Kompagnie, 1 
Zug, No. 4743. Deutsch 
land. „

DAUNOROS trejanka yra tffcrat 
lietuviška. Saugokitės padlrbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

Maršalka P Urbienė
676 Church st. Easton, Pa 

Susirinkimai atsibuna kas pirm* 
’ėtnyčią klekvįeno mėnesio 8 vai 

vakare, Anglų socialistų svetain. 489 
Northampton St Easton, Pa.

Pasekmės pajieškojimų

Kreis Jushinty, Litauen.
Alex Kilas, Rumford, Me. 

—Šeimyna Kilas: Veronika, 
Pranas, Maria, Anna. Visa 
šeimyna sveika ir gerai už
silaiko. Pinigų nereikia. 
Šiaip viskas gerai. Antra
šas: Urli, Kreis Jushinty, 
Litauen.

Jonas Balsis 
Mass 
Antonina, Antanas, Jonas ir 
Juozas, 
gyvena 
Kiejdany, 
Bezirk Czižuny, jie yra visi iki šioliai gyvas, nors labai 

Meldžiu nors kiek 
Su namiškiais ne

susirašau, ir jokių žinių ne
turiu. Jan Gudas, Gefange-

«bOt>
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 et

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskati- 

a] nedėldienį kiekvieno mėnesio J 
Nafta svetainėj, 1600 8*. 49tb ava. 
Clear*. III. f vai. pa pietą.

253 Broadway, 
So. Boston, Mass

Nusilpnejie ant lytišku 
kaip tai nerviu, paliks išgydynti 
dos per vartojimu, gyduolių NOVO 

pasakyti, cudaune 
kurios išgydo jau tūkstančius ’ 
gančiu lytiškoms ligoms. .Jot e 
gauti ant lytišku nusilpnėjimu, 
kia jums betvarke nerviu 
vyriškumą, kad esate 
padčjimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejlmnl 
mai skilvio, inkstu ligą 
nuslys, nemielus sapniai 
žmonius, kaip tai daro nekurie, 
išgydynti per vartojimą gyduolių 
Gyduoles tas i trumpa laika 
sveikais, tvirtais ir laimingai 
galima bus nauduotis gyvenimu 
ypatlbems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą padą- 
rls, išsiunsmo Jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prfsiunste mums savo antrašą lt 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejfma liešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išslgydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanko yra užtekti
nai išslgydymui. Ta proga yra vier. 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldellokite, taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinlma ir met 
Igslunsme jums tuojaus tas gyduoles.

> NOVO COMPANY, 
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa,

Štai naujausios dainelės
E 3188. Ant kalno karklai siūbavę. 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi fnotulė.

Motuš, Motuš.
E 3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
E 3191 Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
E 3192 Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
F 3193 Linksmo kraujo (Polka) 

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

Annie Laurie (smuiką solo)
Reikalaukit augščiau paminėtų ra 

kodų pas
J. GIRDĖS

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

Telephone 4659 Greenpoim

Jūsų broliai ir seserjs ištroškę tiesos 
žodžių.

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

"->2,.^229 BEDFORD-XAVEr^~^=^
“|g^-^įKAMPAS_-NORTH. 4T-2_8

DRAUGYSTE LIETUVOS SUNŲ Ik 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Ceart et.
Pirmininko pagelbininkaa 8. Latkas, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas 8. Markia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
Iždą globėjai: E. Makutlenas,

149 Clark Placa, 
” * 8. Morkiukia

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Saeeui si. 

Visi Elizabeth, N. J.

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, Pa 
Zice prez S Masiulevičiene

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

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

676 Church st Easton, Pa. 
Sasierius F Vituris

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

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuonol pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

«esonui. Pirkdami daug .tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šit* 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir 414* 
tiems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. B*a 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir H« 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 6) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ jir TONICA8. 4) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderlo, odekolonos, perfumes l> 
visokių CREAM’Ų dėl reidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 
-iurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiek* 
■e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atšilę* 
kyli. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, IJ«twviika> Aptiekorina 
•1? So 2nd Street kamoai Union

Skyrius i 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. T.

LIETUVIU BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitia,
1021 La Salle st. Racino, Wis.

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela 
1029š Lockwood ava. 

Turtų sekret. S Gelumbauskaa,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavlčia,
921 Herrick Avo. 

A. Pukteris,
444 Park View, 

* M. Kavaliauskas,
LBD. laiko savo susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racino, Wis

x DIDELA PROGA 
del Vyru nusilpnejisiu

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main BU 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave. • 
Protokolų raštininkas O. Užbaliuto, 

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

1516 — 14th Avo.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmų aedil- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1019 8*. 
Main St., 2 vai. po pietų.

(čion
Pasi- nors nepilnos, nes daug ne- 

nelinks- galima jokių žinių iš niekur 
Ignaty Kreivis, Krieg-[sulaukti, vienok vis, kaip iš 

sgefangenenlager Hammer augščiau paduoto matome, 
stein, West Preussen

William Walatka, So. Bo-[trumpoj ateity bus daugiau 
Sveikinu ir (žinių, ir todėl jieškojusiųjų

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
. TĖ, MOLINE, ILLe

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

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

Molino, III.
sekretorius S Rusteika,
1220š — 7th avė. Moline, III, 

Finansų sekretorius W Vapsevich.
436 — 4th avė, Moline, III.

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

TM D-tė susirinkimus laiko pirmų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 et. ir

kadangi susinešimai yra

DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

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

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory avė.,

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

“ V_ Kvedaravičius, 
1543 Oregon avė. , 

Dainų repeticijos atsibuna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr, 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ave 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka< 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesi* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab avo 
tainės, 6131 St. Clair avo. Knygynm 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton avo. Knygos išduodamos kio 
kvieną Panedėlio vakarą, na* 7:14 v 
v: karo.

Knygiai Pranas Tumeeas, 
3570 E. 72 «L

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

922 —lUth Str.
Finansų raM. J. Waičis,

1320 Lincoln st., Waukegan, 111, 
Kasierius M. Kairaitis,

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

1548 Sheridan Road N. Chicago, Ill, 
Kasos Glob. R. RuleviČe,

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. .

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 av* 
Prez pagclb, J Takazauskas,

1402 South 48th Court 
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

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

1409 So. 49th av*, 
Katierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1533 8. 50th Ct., 
Z Gulbinienė, 1531 8. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų 
hD W A C C r D M A M kur'8 g>do Pasekmingai DK. WAodtKIVlAIN Visokias ligas PILVO, 

PLAUČIŲ, ŠIRDIES, .VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE PER- 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE OPE
RACIJOS.

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

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą ne
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

apsireiSkia csijb stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., ect., Sutai
komas iSdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje j>cr pusę Šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose^ aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AD, RICHTER & CO.

14—M WashlBgtoo Street, Nes York,

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

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu: 
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa,

Mokslo Nereikia Jieškot
j’.A-z, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką '/ 
tkVCor’.v; kalbos gramatiką savo namuose iiuosame laike. Visi

Nurodymai ir knyga DYKAI r.uik bitmpą. Adresas
HoresooBdenciiiin Mokvita N RobevSt Chit*?

draugija ik Dualumu
MELKUSb rAKk, 1LU 

L’lrminiiii.MB K Jauk.*u*kj**,
F. U>. Jtsox 74*, M*ix*a« raxs, 

FkgtfiDitmi*.** JU. žumta,
r. U. «<», M*ir*i* Far*. AU. 

Frouik.*!*
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1138

Metros* Park, 111.
Fin. rašt. W< Strumilia,

1814 So 60th Av*. Cicero, Ill. 
Iždininkas F. Lapinski,

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

Melrose Park, Ille
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.

Marya Gudowięz, So.Bos- 
Kreis. ton, Mass. — Miela sesuo, e- 

siu nelaisviu Austrijoj, dar

sveiki, bet gyvena skurdžioj vargas 
se sanlygose ir prašo pini- pinigu, 
giškos pašalpos. Visi svei 
kiną širdingai.
; Kazimir Braciska, Law- nenlager Wisielburg, Nach 
rence, Mass. — Marianna Bat. xx88, Nomp.6, No.1245 
Braciska ir Bronislava. Ma-!Jonas Petro Jankevičia ii 
rianna ir Bronislava Braci- H’ Valerijonas Pranciškau 
ska iš Bružių einasi gerai ir Budrikis, Amerikoj. (is 
randasi savo namuose, kai-!Skuodo valsčiaus) 
!me Brushi, bei Antalepty. jlžiu^ 
•Juodvi sveikina. | Baužy

Teofilia Kasulionis, Mount czeskaja ui., No. 19, kv.[4 
Tom, Mass. — Jonas Kasu
lionis yra rusišku kareiviu 
ir randasi mūšio lauke. Ar 
jis dar gyvas, čionai mums 
nežinoma.
Martišiams Bostone ir Wor
cester, Mass.— Juozas Mar
tišius rašo: Aš esu sveikas 
ir viskas einasi gerai, tik 
susirūpinęs apie jumis. Bu
čiuoju smarkiai. Žentas 
Antanas Girdauskas mirė 
lapkrity, 1916. Jei galite, 
prisiųskite kiek pinigų. Pet
ras Martišių mirė rudeny, 
1916. Sveikinam širdin
giausiai. Antrašas: Ushssi- 
eniai, bei Liesnitzwa, Pos- 
tamt Wladislawowo.

Vaclovui Simonavičiui,So. 
Boston, Mass. — Moteris ir 
vaikai sveiki, sveikina ir 
prašo pinigų ir daugiau ži
nių apie save. Antrašas: 
J ase f i n a S i m ona v icz i n ,Psje- 
vvorinischki. liaus 26, Kreis 
Merecz, Gouv. Wilna, Verw. 
Ober-Ost.

Geroge Kiamiaža, Boston, 
Mass. — S 
mirė spalio, 
tavo tėvelis 
liai ii 
kai t is 
rasse No. 9, Gouv. Suvalki.

Frank Waigowski, JSo.Bo- 
ston, Mass. — Mes ’esame

ston, Mass. — Sveikinu ir (žinių, ir todėl jieškojusiųjų 
meldžiu prisiųsti antrašų yr.a meldžiama laukti, nes 
mano švogerio Alekso La-(kaip tik žinia ateis, tuojaus 
zauskio. Aš jau seniai Vo- bus pranešta.
kieti jo j, kaipo karės nelais
vis. Meldžiu atrašyti jūsiš 
kės naujienas. Jakob Wen

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IK KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa, 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2130 Sarah Sir. S S, Pittsburgh, Pa. 
Jentro Ižuminkaa K. Varašu, 

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

Pittsburgh, 
J I Alexis P O Box 344 Diamond

Pittsburgh, 
Fe Pikšris. 1331 Penn Ave.

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

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

Glendale. Carnegie, Pa. 
Pikszriua 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.

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

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

Millsboro, Pa,

oro
UTAISYTAS ifi fomnilos- 
recepto; suteikto iiinintin- 
gu Ėgypto zokoninku,

dovaja ul., 104, Lazaret.
Visi augščiau paminėti 

Mes esame užklausimai iš Rusijos atė- 
sveikina jo tiesioginiu keliu be tar- 
Rudniki, pininkystės kokių nors į- 

' staigų.
Pinigus siųsti į Rusiją ga-

Pinigus 50 markių j Įima kaip ir visada, vienok 
Keleivio”agenturą pri

ėmėm. Anastasia Kaulius,'per San Francisco ir Vladi- 
Dorf Zerebum, Post Reto-,vostoką, tai žinios be trijų 
wo. į mėnesių nesuvaikščipja. Į

John Jushka, Brockton,'vokiečių užimtą Lietuvą da- 
Mass. — Pinigus, y> markes (bar vienintelis būdas pinigų 
siųstas Keleivio Agentūros siuntimui yra per Ispaniją, 
priėmėm. Jusckene (jos pakol ta valstija dar į karę 
rankos ženklai xxx), Zeter, neįsimaišė. Kaip iš augš- 
Unterofficier, Telsze
Kreiviams, So.Boston,Mass. 'susinėsimai su Lietuva, pa- 
—Miels tėveli ir sesuo Bar-1 jieškojimai ar pinigų siunti- 
bora, pranešu, kad randuo-(mas, užtrunka mažiausiai 
si Vokietijoj karės nelais-[aštuonis mėnesius, o tankiai 
viu. Dirbu dvare. Meldžiu ir daugiau.
prisiųsti pinigų, nes 
cenzūros išbraukta) 
lieku sveikas, bet
mas

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: ■ 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
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. 
rfain St., Mahanoy City, Pa.

Giminėš Juozo Nar 
Amerikoj 
siliepti: Osip Narmanas,Pe
trograd, Novyj per., No. 3. 
(aš es/u iš Striuoptų, Len- 
kimėnų par.).

Marya Baratinskiūtė, 
Shenandoah, Pa. — Prašau 
parašyti savo motinai (Ši
lėnų kaimo, Veiverių vals.) 

!Eva Baratinska, stan. Stru- 
gi-Bielaja, dom Maliszews- 
kogo.

Konstantas ir Juozas Ju
revičiai, Waterbury, Conn. 
—Broliai, rašykite: Barba
ra Maciejewska,u Kun. Voi- 
tekūnasa, poez. stan. Som
me rsen, Viteb. gub.

Edward Mitkievičius, A- 
merikoj. — Tamistos mote
ris iš Panevėžio, kuri prieš 
karę gyveno Nitaujoj, pra
šo rašyti. Veronika Mitke- 
viezova, Petrograd, za Nev- 
skoj Zastavoj, 2,ja Lucz 6-7.

Giminės Saladžių, Ameri
koj. — Aš Jonas iš Siebals- 
kių, Debeikių valse., mel
džiu giminių ir pažįstamų 
rašyti. Minsk, ugol Petro
pavlovsk! j, magazin, dom 
Voriczi, 27—7. Ivanu Sal- 
dzieviezu.

Jokūbas Jonuška, Ameri- 
sveiki, bet reikalaujame pi- koj. (Gaščiūnų par. Šiaulių 
nigiškos pašelpos. Kazimir apskr.) 
Waigowski, Birseniny,Kreis vėl Jonuszka, Petrograd,Sa 
Telsze.

Nikodem Sojewicz, So 
Boston, Mass. — ‘ 
sveiki, širdingai 
Anna Soewitz, 
Kreis Troki.

Wm. Kaulius 
Mich

Prlslunskite mums tik 50c.
Nusilpncjio ant lytišku organu vyrai 

lai nerviu, paliks išgydynti ant vlsa- 
vartojlma 

galima i........ ! gyduolė,
vyru ser- 
esnte ser- 
kad ken- 

, kad nustoet 
nusilpnejesia m

viduriu, nevlrinl- 
arba kitos ligos 

baime sutikti 
palikste 
NOVO, 

padaris Jus 
tada gi 

ir jc

J. Daunora 
IEKORIUS --------------------------



klaužiavo, męs tik pranešė-VIETINES ŽINIOS. me visuomenei, kad Retike- 
--------  jVicius prasižengė prieš Lie- 

Literatūros Draugijos kuo- tuvių Muzikantų Unijos tei-
sės ir tapo prašalintas iš u- 

p nijos.
■pi Toliau Jakimavičius rašo.

pa New Yorke.
Pereitą pėtnyčią, p

Shwabo svetainėje tarpe E
12 ir 13 St., New Yorke, at-,būk Retikevieius priklauso 
sibuvo prakalbos, kurias Lenkų Muzikantų U- 
bendromis spėkomis paren- nijos ir todėl j ją įstojęs, 
gė Liet. Darb. Literatūros ,kad toJ' toliau nužengti# 
Draugija ir “Laisvės” bend- progrese. Lietuvi? Muzi- 
rovė. Tai galima sakyti, kantų unija k ausia p. J. 
kad buvo pirmos prakalbos Jakimavičiaus, kur ta 'p*'0- 
14 St. apygardoje, kur gyvo- g>’e?yye Untja ran
ča pusėtinai daug lietuvių. <lasl> k™- .ms lokalo susirin-

*■ # Irt t-v\ n n rvi i vi n I r Ir rt 4- z\ 11 va v v z"\

Šias prakalbas padėjo su
rengti draugai Cvirka i. 
Brazauskas. Plakatus pa- 
darė“Laisvės” bendrovė.

gresyvė “Lenkų Unijaun

gia prakalbas ant 27 d. ge
gužės, todėl meldžiame kitų stipraus vyro, kuris nori 
draugysčių ir kuopų nieko mokintis pirmos kliasos a- | 
nerengti minėto j dienoj.

Komitetas.

Reikalaujama augšto ir Brooklyno Lietuviams!
kuris nori Pirmas Brooklyno Lietuvis

„ „ , , I Kontraktoriusmato. Turi turėt 20 metų
■mv/i-me IrrninVifpQ ! Peniuoju namus is lauko, taipgi iramžiaus, KieipKlieS, |.§ vidauS) p6pjeraujU) pleisteruoju ir
Galvanic Printig Plate Co. cimantuoju. Už savo darbą gvaran-

Išlygos prieinamos. Reikale 
kreipkitės ypatiškai ar laišku.
46 Power St. arba j gyvenimo vietą: 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y. 

K .1. VASILIAUSKAS

pranešimas. 810 Greenwich St., du°J'u-
Lietuvių Ko-operaciojos susirinki-’ New York CitV

mas atsibus 16 d. gegužės, svetainė- _ _. „ .. J
je 47 "Scholes St., 7:30 vai. vakare. I Viršutinių lubų.
Meldžiu priduoti antrašus.

Protokolų sekretorius
J S. Stanaitis,.'

106 Ten Eyck St.Į
Brooklyn, ;N. Y.

PAJ1EŠK0J1MAJ

Reikalinga Nev/ York 
valstijoj farmerių' ir kar
vių melžėjų. Gera mokes
tis. Atsišaukit: Free Labor 
Bureau, 15 Pearl St., New

DYKAI!, DYKAI!
Aš ištraukiu d antį ■ be skausmo Ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indfiti.

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

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok iSegzaminuoL Informacijos dykai. Mano karūnos trtB* 
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos pet. 
einamos. Mokestis ant nedčliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

a Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. PStnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P."M. 
NedSliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dentistat 
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN.V» 

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,Rusiškai Telephone Stagg 3698.

AŠ Jonas Gogelis jioškau .'draugų 
Juozapo Mikitoi ir Purvenio, g.vve- 

t-t- . . . . , . .' nusių Arlingtone Vt.
j.. Kikilio DUmCriS ii’ keis įeinu liepti, turiu labai svarbų reikalą 

Russia, g.
levaja ui., 2oj Prozarovskij per, 

2, (Įsipu Gogelisu.
(38—39)

umas būna, koks tos unijos

K END LAIKRODIS SUGEDO?
Brooklyno ir apielinkčs lietuviai, 

jeigu jims reikalinga taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 

siiianro daiktus, tai meldžiu 
“Lai. ves” ofisą. Ten bus 
ir perduodama man, o aš 

t savo darbą koge- 
•iausia. Aš būsiu 
kas ketverge vakarą, 
a darbą paimt arba

aukso ir 
atnešti j 
priimama Visi, kurie

Į tos unijos valdybą?
galios, norėtume žinoti, kiek'į'vv 

garsinti prakalbas nepasise-'t? uniJa tui\ - 
kė, nes viskas per skubiai sjuos paaiškinimus .busime- 
buvo rengta, bet visgi susi
rinko keli desėtkai “Lais
vės skaitytojų.
atidarė drg. F. Cvirka. Pir
miausia kelis žodžius pasa
kė drg. D. Pilka, nurodęs į 
New Yorko liet, gyvenimą, 
o paskui kalbėjo L. Prusei- 
ka apie šios dienos gyveni
mo reikalus. Vėliaus ji^ai 
plačiai pakalbėjo apie “Lai
svės” bendrovę, kuo ji yra, 
koks jos tikslas, ką turi da-

J. Jakimavičiui labai dėkin-l, 1
• /o

gi-
Prakalbas I . turime praneš-

ti, kad dabartiniu laiku jo- Lio

r o pi 
ta vieta 
k u Lit 
kuopa.

kalbų suorganizuo- 
LKtuvių Darbinin- 
ratūros Draugijos

14 St. apygardose. Čia jau 
kuopon susirašė 10 narių ir 
visi draugai sako, kad pir
mame kuopos susirinkime 
bus jau 20 narių. ______
nas narys pakalbins dar po 
vieną. Drg. Kairiūkštis ža- 
cĮėjo kuopai duot vietos #su
si rinkimams. Pirminihku

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 ipa- 
žas krautuvninkėlis. Ka
dangi mes patįs išdirbdame 
skrybėlės dėl savęs ir turim 
daug medžiagos nuo seniai 
prirengę, todėl mes galime 
parduoti sena kaina, kiti 
krautuvininkai kelia kainas.

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

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

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

riausia
nusių Meldžiu alsi- I

JCa
rosas:

ėio

Broad 1459.

:viči \ (Boss)

Taipgi pas 
naujus Ir 

?dus ir kitokius

teb

Ekaterinoslav, I’o-
IMrtuiklu hVk'Al «nn>v n ir 12 
Dumi* LZ I l% r\ i vai. kasdieną, 

k ul luotu parodyt, i«>g i'.traukiu

HE SKAl SMO!
Minkšti rubinini prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienoj burnai. Parsiduo
da žema kaina ir m'iir tntuotl.
Pilnas setas <lant u .....'.$6.00 ir aiurščiail 
2’ kt. auks kepuraite. .'. .$6/0

&

99

n

“ŽMOGŽUDŽIAI
PENKIŲ AKIŲ DRAMĄ

pav.
Ikios lenkų unijos nėra ir ke-jdži’u atsi:

460,

ijieškau pusbrolių Jono ir Juo-
Anl anaicių, Suvalkų 7'ib., Nau- 

Imicsčio pavieto, Varikės kaimo, Plo
čių parapijos. Taipgi ir tetos Onos 

Suvalkų gub., Naumies- 
itautų Mel-

iviir.u ncici ii -i

liatas lenkų muzikantų pri- Box 
klauso prie “Lietuvių Muzi 1 
kantų” unijos.

Varde Liet. Muzikantu u-' 
nijos

Sekr. M. Vaitekūnas.

M l’rii'ihl vmns .pintiną $| .6i> ir aukščiau tž 
M Pi ihilii Viniis aiilllbrtl be gj dymo.... ..Mic. M 
H cementu ,i, ..........5(,c.
L D mis egzaminų' Jo dykai. .7 
g OR, J, G. GULE. Dantistas. | 
S 292 Bedford Av., Brooklyn. N. Y. |

mane galima užsisakyt 
krodžius , laikrodėlius, 

daiktus. 
Mano krautuvė randasi po N 42 Bro
adway (vidury bildingo) New York, 
N. Y. Kam paranku, kreipkitės į 
mano krautuvę, o būsit pilnai užga
nėdinti. nes iš mažens tuo bizniu už
siimu ir e. u specialistas laikrodinin-

©Ih.ClMQ

Pranešimas giminėms ir 
pažįstamiems.

7 d. balandžio peraLkvp£ 
i šiuo pasauliu Jonas ka
lbūs, 51 metu amžiaus. Ve- v

zapo ir šv. Jurgįo draugys
čių. Minėtos draugystės, 
prisilaikydamos dar gyvo 
buvusio Karablio prašymo, 
palaidojo ant Kalvarijos ka- 

Kiekvie- ;Hnių. _ . . ..
’ Kas norėtų gauti apie jį 
(platesnių žinių, kreipkitės 
nas šv. Jurgio draugystės 
sekretorių

risas, sekretorium A. Bra
zauskas, o kasierium M.Kai- 
riukštis. Kuopa žada smar-1 
kiai veikti, traukti draugėn 
New Yorko lietuvius, reng
ti balius, prakalbas ir veikti 
kuosmarkiausia.

Prieš 2 metu New Yorke 
(viršui miesto) irgi susior
ganizavo kuopa L. D. L. D. 
Taigi, dabar New Yorke bus 
jau dvi kuopos. Naujoji 
kuopą veiks aplink 14 St ir 
apygardose, o anoji kuopa 
tegul veikia Bronxe.

New Yorko lietuviai pra
deda darbuotis.

Brooklyn, N.

PRANEŠIMAI.
kurie esate paėmę tikin

tus pardavinėti dėl veikalo 
“žmogžudžiai”, malonėkite 
sugrąžinti 18 d. gegužės,va
kare, į “Laisvės” redakciją.

'J. Matjušaitis.

17 d. gegužės, po N93 
Grand St., bus susirinkimas i 

‘ Lietuvių Labo Bendrovės. į 
iVisi nariai malonėkite atsi-i 
[lankyti ir atsiveskite naujų- 
’narių.

Sekr. G. Kudirka.

^Nusipirk genu ir tvirtus čeverykus D S

Tėmyk, nes krautuvu 
perkrauščiau nuu 10$ 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS, 
£57 GRAND ST. 

BROOKLYN. '

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT.‘rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANC1JĄ. Ban
dymai ir cgzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi Washington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMERIKAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

Visi į L. S. S. 19 kuopos 
perstatymą!

Sublitoj, 19 d. gegužės, 
McCaddin Hali svetainėj, * 
ant Berry St., tarpe antros 
ir trečios gatvių, L. S. S. 19 
kuopos aktoriai mėgėjai, po 
vadovyste J. Kačergio, su- 
loš puikinusį veikalą 
“žmogžudžiai”. Pradžia lo
šimo lygiai 8 vai. vakare. 
Lošime dalyvauja ir “Aido” į 
choro dainininkai, po vado-! 
vyste L. Eremino. Kurie šį 
veikalą matė perstatant,tie, 
be abejonės, vėl bus pažiū
rėti, bet geistina, kad atsi
lankytų ir tie, kurie dar nė
ra jo matę. Lošime daly-! 
vauja virš 30 ypatų.

Nepraleiskite'progos, nes 
paskui gailėsitės!

17 
Hall 
mosi

d. gegužės, New Plaza 
svetainėj, bus lavini- 
susirinkimas L. M. P. 
kuopos. Visos narės: 

malonėkite atsilankyti ;taip- 
gi kviečiame ir pašalines.

Iz. Jakimavičienė.

Atydai.
M. P. S. 1 kuopa ren-

PRAKALBOS 
KONCERTAS 
ŠOKIAI.

.»

Subatoje, 19 Gegužes*=May, 1917
McCADDIN MEMORIAL H AI 1 ,

Losini'.s lygiai 8 v. Vfk

Iškištai: 25 c.,
74

Antra

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palace 
Hall) koncertams, teatrams, ba
liams, susirinkimams ir Billing 
Alley.

J. BU LOT, Savininkas
708—3rd Ave., So. Brooklyn,

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga:

N.Y.

CAFE SU SVETAINE
RESTAURANTU

• J. Bukit, Savininkas,
805—3rd Avė., kampas 28th

SO. BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3967 South!

_____  —__________ — I

St. ’

Atsakymas'p. J. J. Jakima- • v • •vieni i.
“Laisvės” N33 tilpo vieti

nėse žiniose žinutė užvardy- 
ta "Ar Retikevičius streik- 
iaužis?” Ir tūlas J. J. Ja
kimavičius rašo, jog Retike
vičius priguli prie Liet. Įse
serių Unijos 58 skyriaus, y- 
ra pilnai užsimokėjęs ir ne- 
streiklaužiauja.

Turime paaiškinti, kad 
niekas ir nesako, būk Reti 
kevičius pas kriaučius strei

RENGIA

Brooklyno Liet. Muzikantą Unija

l VYKS KETVERGO VAK. 
(7:30 val.)

17 Gegužes, 1917
Tautiškame Name
101-103 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Įžanga dykai.

ua

į

ANT PARDAVIMO Į
1200 visokių naujų ir senų mūrinių ir

I medinių namų už prieinamą kainą. [ 
I šiuomi pranešu gerbiamiems 
draugams lietuviams, jog aš perkė
liau gyvenimo vietą ir ofisą nuo 
Redford Ave., ant 300 So. 1st St. 
ti Marcy Ave. 

fam 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam.

1

4

G

nuo 1.000 iki 
nuo 1.500 
nuo 2.500 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo

3.000
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'AR TURI TĄ NAUJĄ s 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.
I Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. t

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai-f 
nų. T arpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik, visai užmirštos.

Dainos visokio turinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

siųskite

Mass.

287
I ar- •

$ 16.000
18.000
22.000
24.000
30.000
32.000
32.000
40.000
40.000
50.000
75.000 
namus, lo-

8 
10 
16 
20

Perkame ir parduodame
tus, farmas, krautuves ir dirbtuves ir 
inšiūriname didžiausiose ir geriausio
se kompanijose, skoliname pinigus 
ant mortgoge’ių Sužeistiems, kurie 
nori užvesti provą kriminališką ar 
civilišką, meldžiu kreiptis prie mūs 
kogreičiausiai, o męs aprūpinsime 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 3929 Stagg

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

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus serųovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė.būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c. s
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
3 So. Boston.26
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