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KAS BUS SU RUSUi?

Prie “Laisvės bendrovės 
priguli Virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

LIETUVIAI SOCIALISTAI 
LIAUDININKAI.

Kovo 6 d. įvyko kaikurių

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

•*

»

WILSONAS SUSIRŪPI
NĘS.

Nors jau gana daug laiko 
praėjo, kaip Wilsono val
džia paskelbė karę Vokieti
jai, tačiaus ligišiol dar nie
ko nepadaryta dėl karės. 
Vienas tik rezultatas nuo 
karės paskelbimo jau pasi
rodė,. būtent viskas labiau 
pabrango.

Įstatymo apie konscripci- 
ją vis dar nėra, nes abudu 
kongreso butai dar nepriėjo 
prie sutarties.

Wilsoną rūpina ir tas 
rfaktas, kad kongrese pripa- 
r__ >, jog Rooseveltas gali

t Įjos (Poalei-Cion). Pasita- [vykti j Franciją su keturio 
rimuose buvo nurodyta, kad.mis divizijomis liuosanorių. 
revoliucijos pergalė prieš • Kad. išaiškinus situaciją,

i
v

Padėjimas Rusijoj eina 
opyn ir sunkyn. Pastaro
mis dienomis įvyko ve kokie 
atsitikimai: Rezignavo ka- tautinių socialistiniu pasti
ręs ministeris A. J. Gučkov jų pasitarimas, kad nusta- 
ir Petrogrado garnizono ka- tyti tarp savęs kontraktą 
mandieras Kornilov. Rezi- kovoj dėl tautinių Rusijoje 
gnuodami juodu nusiskūn- gyvenančių 
dė, kad dalykai eina blogyn, i Pasitarime dalyvavo atsto- 
kad kariumenė neužlaiko i vai: 
disciplinos. Kornilov visą .Liaudininkų 
bėdą verčia aut Darbininkų Tarybos, Žydų Darbininkų 
ir kareivių Atstovų Tary- Partijos Socialistų - Terito- 
bos, kuri būk tai įsakė, kad rialistų (s. s.), Ukrainos So- 
Kornilovo paliepimai nebū- cialdemokratų Darbininkų 
tų pildomi,-jeigu juos neuž- Partijos, Ukrainos Socialis- 
girs taryba.

Austrijos fronto vyriau
sias karės vadas generolas 
Brusilov irgi padavė rezig
naciją. Tą-pat padarė ir ge
nerolas Gurko.

Ėjo gandas, kad pasi
trauks visa ministerija, ta
čiaus ministerija nepasi
traukė. Ministerija išleido 
naują atsišaukimą į Rusijos 
gyventojus, ramindama vienija bendras dėsnis, su- 
juos ir pranešdama, kad mi- lyg kurio kiekvienai Rusijos 
nisterija greitai dasipildys. tautai valstybė privalo vie-.įaSj esantis rankose stam-

Darbininkw ir Kareivių sus (publičnyje) teises pvi-p^ųjų kapitalistų, atsisako 
Atstovų Taryba vėlei svar- ,pazmti. Tai rodo esant ga- (kuom nors padėti žmonėms 
sto Liausimą apie dalyvavi- (limu n geistinu, kad šioje kovoje su brangenybe. Pir
mą ministerijoj. Šiu& kartu pakiaipoje tautines socialis- jnjeiviškesni senatoriai buvo 

, , sumanymą panai-
Šitai omeny turint, su- .kinti biržos spekuliaciją ir 

dabar įvertas* laikinas organizaci- mždrausti prekybos rūmams 
nau- biuras, kuriam pavesta (daryti sutartis, keliančias 

.1 . vjs2m?s kainas ant grūdų. Didžiu- 
socialistinėmis nia senatorių tą atmetė.

nacijų teisių.

Lietuvos Socialistų - 
Organizacijų

tų Partijos ir Žydų Social -LŲ I et L 11J Ub 11 ZjJ'Uy OUtldl -|JC4XYU 

demokratų Darbininkų Par-'žino

šo, kad kuodaugiausia A-[Jisai užmušęs juos 9 d. ge- 
merikos kareivių būtų siun
čiama Francijon. Vado
vais Amerikos kariumenės 
skiriama Roosevelt ar Per
shing. Demokratai linksta, 
kad vadovavimą pavedus 
Pershing’ui.

Vokietija nešneka 
apie taiką.

Berlynas, 15 d. gegužės. 
—Vokietijos kancleris Beth
man Hollweg pasakė reich
stage labai karštą prakalbą. 
Tokių prakalbų dar jisai 
niekuomet nebuvo sakęs.

Bethman Hollweg atsisa-

WILSONO LAIŠKAS 
FRANCUOS PRE

ZIDENTUI.
Washington, D. C. — Pre

zidentas Wilsonas parašė 
Raišką Francijos preziden
tui Poincare ir įdavė jį P.

gūžės, 1912 m.
Užmušta tuomet vyras ir 

žmona Moore, trįs jų vaikai 
!ir du svečiai.

Denver Colo. — Čia areš
tuota kunigas Charles Huf- 
ifman ir mergina M. Over- 
i lander. Juodu kaltinama

GALIMA PRAGYVENT ’nelegališkame sugyvenime.
Už 5 CENTUS SAVAITĖJ.!Atvykę į Denver iš Ohio 

Neseniai iš Afrikos Kon- valstijos juodu pasidavė
go sugrįžo misionierė Mrs. svetimais vardais.
Edgar Allen Johnson. Ji! ------------- - _
pasakoja, kad Afrikos Kon- RUSIJOS JUODAŠIMČIAI kė pasakyti kokie^yra\o-|Viviani Paryežti namo. Ta- VEIKIA . - ’

Kareivių suvažiavimas 
Rusijoj priėmė rezoliuciją, 
kad iš armijos būtų praša- ■ 
linti generolai, vedanti juo: - 
dašimtišką agitaciją.

Maskvoje senosios 
džios šalininkai surengė 
narchistišką parodą.

Saratove susekta organi
zacija caro šalininkų.

go lengvai galima pragy
venti už 5 centus į savaitę. 
Valgio ten esama gero: vi
sokių žuvų, uogų, mėsos' 
laukinių kiaulių ar antilo
pė ' ’ :

me laiške Wilsonas kalba a- 
pie svarbius politiškus daly- * 
kus.

kietijos karės tikslai, nors 
to reikalavo socialdemokra
tai ir konservatoriai. Beth
man Hollweg mano, kad da
bar nėra patogi valanda ta
ikioms diskusijoms.

vai • Scheideman, socialpatrio- 
mo_:tų vadas, pasakė, kad jeigu 

i Vokietija neatsisakys nuo 
aneksijų pieno, tai šalyje 
gali kilti revoliucija. Social
demokratas Ledebour griež
tai pasakė, kad Vokietijoj 
turi būti respublika ir kad 
jo partija to reikalaujanti.

Kuomet 
minė apie 

pasiryžimų ir nuėjo kariu- ja. 'reichstago
Didžiuma inžinierių am- testavo.

ir nepasiduoda miunicijos iędirbystėse strei-

BRITANIJOS DARBININ
KAI ATSISAKO NUO 

KARIUMENeS.
Nuo praėjusių metų ba

landžio mėn. iki dabar Bri
tanijoj areštuota 4,000 su- 
viršum atsisakiusių stot ka- 

Ir jų tik maža

KAREIVIUS MAITINT 
APSIEINA BRANGIAI. 
Washington, D. C. —Prieš 

4 mėnesius vieno kareivio 
išmaitinimas lėšavo per die
na 27 centus. Dabar lėšuo- 
ja jau 32 centu.

Rusijos tautas stato klausi- Wilsonas rūpinasi padaryti [riumenėn.
mą apie įkūnijimą politinio konferenciją visų žymesnių, dalis, po baisių kankinimų •

« . __ - - - _ _ I 11*1 • 1 1 _ _ 1 * rr z-J i -v-a •« t n I t I r x ▼ /Aobalsio. Jei įvairios sočia-!republikonų ir 
listinės partijos į tą obalsį vadovų.
ir skirtina konkretų turinį! ---------
deda, tai visas jas, be abejo,'JIEM NERUPI ŽMONIŲ 
vienija bendras dėsnis, su- ■ VARGAI.

ANGLIJOS DARBININ
KAI NERIMAUJA.

Londonas. — Visoje Ang-
demokratų'ir gązdinimų, neišlaikė savo(lijoje darbininkai nerimau-

Suvienytų Valstijų sena-
)

štė ktaūsimą apie dalyvavi-1 
j ‘ ‘ "

didžiuma balsų nutarta,kad,tinęs partijos bendrai veik-'jne§ė 
socialistai turi dalyvaut mi-.tų. š J~ 
n isterijoj . Taigi, 
ministerija dasipildys 
jais žmonėmis. Ministeriais užmegzti ryšių su 
veikiausia, bus Čcheidze,Vo- tautinėmis 
dovozov. Cereteli, nors tik- partijomis ir sužinoti jų pa-j 
rai dar to tvirtint, nntrnlimn žiūra i toki bendra, veikimą.!rai dar to tvirtint negalima, ž.iūrą į tokį bendrą veikimą. RAS VADOVAUS AMERI- 

Darbininkų .ir KareiviųDarbininkų .ir Kareivių Biuro adresas: Petrapilis, 
Atstovu Taryba velei išleido .Fontanka 58, b. 41, “Grūdo” 
atsišaukimą į kareivius, ; 
gyventojus ir į Austro-Ger- niam Biurui, 
manijos socialistus. Karei
viams Taryba įsako būti ant 
sargybos ir neleisti toliau 
vokiečių. Į Austro-Germa- 
nijos socialistus Taryba 
kreipiasi prašydan^a, kad 
jie sulaikytų vokiečių karei-

• vių siuntimą į Francijos 
frontą.

Generalio štabo komisija 
buvo atsilankius Tarybos 
susirinkime ir nurodė, kad 
Rusijai gręsia pavojus, jei
gu dalykų stovis nepersi
mainys.

Taryba nestoja už skir
tingą taiką su Vokietija.Ta- 
ryba agituoja už visuotiną 
taiką ir tikisi, kad^ta' jos' 
agitacija turės pasisekimą.

IR MILIUKOVAS REZIG
NAVO.

P. N. Miliukovas, užsieni
nių reikalų ministeris, re
zignavo iš Rusijos ministe
rijos. Jo vietą užėmė Te- 
reščenko.

A. Kerenskis yra paskir
tas ministeriu karės ir lai
vyno.

Vėliausios žinios iš Rusi
jos skelbia, kad tarpe mini
sterijos ir Darbininkų ir 
Kareivių atstovų Tarybos 
jokios sutarties neįvyko. 
Ministerija atsisako priimt 
darbininkų statomas sąly
gas. • !

M

KOS KARIUMENE?
Netik maršalas Joffre,

Scheideman užsi- 
revoliuciją, tai 

dauguma užpro-
menėn, o kiti visi sėdi ka
lėjimuose f 
militarizmo die airiams.

Nors daugeli- žmonių ir 
kalba, kad pas irųoju lai
ku Britaniįfe darbininkai 
nuo visų toli bet tu
rint omeny V,000 mili
tarizmo aukų, apskritai vis 
tik negalima atsilikimo . dė
mės mesti ant Britanijos 
darbininkų.

(“Rankpęlnis”).

DVASIŠKŲJŲ GY
VENIMO.

Bethman Hollweg pasakė, 
kuoja. i kad jeigu Rusija nori tai-

Rusų darbininkai Londo-jkos, tai vokiečių valdžia su- 
ne irgi streikuoja. |

Šiaurės Anglijoj rengiasi nai, tasai kaizerio --------
streikan 200,000 audėjų 
Jie reikalauja pakelti algas 
ant 20%.

SAKO. VOKIEČIAM PA
KAKS MAISTO.

Vokietijos maisto dikta
torius von Batocki sako,jog 
Vokietijai užteksią maisto 
įvalias. Šio derliaus užteks

Red Oak, Iowa. — Čia a- iki rudens, o paskui bus i- 
reštuotas kunigas Lynn Ge- mama šių metų derlius, 
orge J. Kelly, kurį kaltina Laukiama puikaus

į d-ja, Laikinam Organizaci--bet ir Viviani rrašvte ura-[užmušime septynių žmonių, liaus Rumunijoj.

(“N. Lietuva”) •.

BIJO, KAD MIKĖ NEPA
BĖGTŲ.

Dabartinė valdžia paliepė 
karinei komisijai aštriai 
saugoti Mikę, kad jis nepa
bėgtų. Komisija išsiuntinė
jo į visas parubežines sar
gybos stotis telegramas,kad 
jos atsakančiai sergėtų sie
ną ir jeigu Mikei pavyktų 
pabėgti iš Carskoje Selo, 
kad jis nepaspruktų į užsie
nį.

Mikė padavė prašymą da
bartinei valdžiai, kad jam 

I pavelytų laikraščius skaity
ti. Valdžia jo prašymą iš
pildė. Dabar jam suteikia
mi įvairus laikraščiai. „

SUAREŠTAVO SOCIA
LISTĄ.

Berlyne suareštavo 
socialistą radikalą, 
kvietė darbininkus 
streiko pirmą dieną v — zes.

žymų 
kuris
prie

gegu-

ŠVEDŲ SOCIALISTŲ SU- 
* VAŽIAVIMAS.

Kairieji švedų socialistai 
sulėkė į savo suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo 200 dele
gatų. Suvažiavime dalyva
vo daug atstovų ir nuo kitų 
socialistiškų partijų.

į

der-

LENKŲ SOCIALISTAI 
REIKALAUJA RES

PUBLIKOS.
Varšava. — Lenkų socia

listai' ir šiaip jau radikalai 
reikalauja respublikos.Kon- 
servatoriai trokšta kara
liaus. Tuo tarpu Austro- 
Vengrija ir Vokietija neda-

Ir taip 
bekabo

ro nei to nei kito.
įtinka duoti jai taiką. Abel- Lenkijos klausimas 
nai. tasai kaizerio bernas ore-
kalbėjo labai išdidžiai.

Bethman Holweg metė 
visą bėdą už karės tęsimą 
ant Anglijos ir 
nors jisai pats neatsisako 
nuo užkariavimų.
SIUNČIA 800,000 KAREI

VIŲ I FRANCIJOS 
FRONTĄ.

Vokiečių karinė vyriausy
bė urmu kelia kareivius iš 
rytų fronto į vakarus.

Viso labo perkelia 800,000 
kareiviu.

Iš Berlyno ga”ta žinių* 
.. .kad ten buvo dioeus atžaga- 

r rancijos, rejvju mitingas, kuriame 
ia /a o In n c

kalbėta apie taiką. Atžaga
reiviai reikalavo, kad Vo
kietijoj būtų tokia taika,ko
kios Hindenburgas reika
lauja, t. y., su užgrobimu 
svetimų teritorijų ir su kon
tribucija.

Atžagareiviai labai įtikė
ję karės vadui Hindenbur- 
gui, o pastarasis išsireiškė, 
kad ha užgrobimo svetimų 
teritorijų ir kontribucijos 
negalima taikytis.

X
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PAVEIKSLAI Iš RU
SIJOS REVOLIU

CIJOS.

DrauoM “Laisvės”skai-

u* -
TffHUHf H!!!!!! ''

Paskutinis Rusijos Dūmos posėdis prieš revoliuciją. Dūma nutaria nesiskirsryt, nors caras jai nep

“Laisvės” bendrovė 
nepasigailėjo pinigų į- 
gyti paveikslų iš Rusi
jos revoliucijos. Kiek
viename “Laisvės” nu
mery bus po vieną ar 
po du tu puikių paveik
slų. Ta r]) kitko, męs 
turime paveikslus:

Laidotuvės revoliuci
onierių. kelionė ameri
kiečiu Rusijon, įvairios 
revoliucionierių grupes 
ir t. t.

Rūpinkitės, draugai, 
kuolabiausia praplatint 
“Laisve”, gaudami nau
jų skaitytojų. Žinote, 
kaip dabar viskas bran
gu.
Laukite sekančios pel

nyčio* “Laisvėje” nau
jo veikalo: “Atsimini
mai vokiečio kareivio”! 
Kas pradės skaityt tuos 
atsiminimus, tai nega
lės nuo jų atsitraukt



daro:

ir

mas ne ten, kur reikia ir ne
šaulio karę.

užtik-

Jikienė susideda iš garuojan- j doleris, nors turėtų būti a- 
i^cių medžiagų, svarbiausia pje 15 centų.

i kiltų, kad vieton $378,353 į patol Rockefelleris ir

. suaukauti Prokurorai

|1914 m. Ir nuo to laiko by-
Pats d.

Chicago, Ill.-

Washington, geg. 10. —

teliai ir parsiduoda už 50 c., 
o vertės yra už 2 c. Pokak- 
linės gilės extraktas yra la
bai pavojingas ir gali pada-

DĖL PERKŪNO IR JO 
DRAUGŲ BYLOS. sėdi Įlindęs j dolerį, laiko 

savo kišeniuje.

mas pasisekimo.
Jums ir revoliucijai tai 

nau damas,

yra 
senelis,

tieji vaistai. Pradėjęs šį 
darbą, varau jį tolyn: —

Limestone Phosphate.
Šitokio daikto chemiškai pa
daryto nėra visai ir vardas.

šioji druska. Bet tokis mai
nymas nepadarė permainos 

jog šita įant vaistų gerumo, negi su- 
, makla- imažino jų kainą, kuri yra

$200.00 REVOLIUCIJOS 
LABUI!

Revoliucija, kurios -^nęs

“phosphate” įbruktas žodis' 
“brand”, kad neperžengus 1 
maisto ir vaistų įstatymo, j 
Analysis parodė, . 
paprasta ir žinoma

kurių yra fosforinis sodin
iu as.

Lung Germine. — tai ke
turių procentų soliucija šie- * 
rinės rū

i dien-
Mooney.nai plaučių ligoms

ti domon, kad ir Rusijoj dar ka, Ispanija ir Chinija. 
nėra užtektinai tos spėkos, valstybių 
kuri priverstų buržuaziją pi.įe talkininkų jau 
atsisakyti nuo imperialisms- pintas.

dami: “Žiūrėkite, męs dvi šeniaus dešimtinę ir pasa-

Už~5 menduojami taip-pat dėl
• 1 v A>

lietu-
kuo" džiova

Sulyginkit Bourke Cock-,§arsir!,ama du'hejų, jog pa
re voliuci i a>ran veikimą su mūsiškių ^aiso Širdies deginimą ir su- 

žmonija klerikalų veikimu. Labiau 1 -?uPr?n"

Sumušti ir sužeisti buvo 
tik d. d. Orentas ir Sparr. 
.Formaliai jų byla nėužbaig-

Schenectady, kuriam paves- loradoj, nuramino Bay on 
ta tuom rupinties, yra pa-jiej, — 
linkęs bylą likviduoti. į tik pas

• j » ink nnfaSn n? niokama PO 25 dol. kaS Hlė-|c, ____________ Wilsonas, ‘kariaudamas (rimo potaso, magnezijos, ci-( . * .
visur nuramina, kur turiu apie 1,000 egzemplio- su prūsų militarizmu, gavo trinio magneziumo ir tatri-.nesi — vietoj dabar moka- 
tarieji pasipriešina. - rių. • Kaina 20 c. Joj telpa sau prusą už talkininką. Įnio magneziumo. Tiesa, tū- 15 dol. j

gana žingeidi drama ir dia
logas. Man rodos, kad leng
vai gali parduoti kiekvienas 
draugas, ar draugė paėmę 
po 5 egzempliorius. Be jo-

AR GREIT PASIRAIGS Kapitalistu taupumas 
KARE?

Prasidėjus Rusijos revo- mas tarpe Rusijos žmonių listų spauda ir jų
hucijai, pasigndo didesnis skambės labiau dar tik.tolei, klaPčiukai pradeda pasako- x.^ Vxx„ F<*ocxnxxw 
balsas. Męs nenoiune ka- kolei jiems-nebus aiškių pa- j-j bak darbininkai nemoka liai, bet ir dangaus dievai 
reS! Ypač RUSIJOJ tas Čia- Ipnovtnimn rpfnrmu Li -v, . j.___ x. ___ v .. i i i. . i
rosi didesniu balsu. Todėl 
daugelis ir labiau pradėjo 
manyti, kad taikai kelias 
jau prirengtas ir karei bus 
galas. Rusijos žmonės, gir
di, nori taikos *ir, jeigu Ru
sija taikytus atskirai r“
Vokietija, tada galima greit rvti didesnę įtekmę į vai- Jie tuojaus ir bandymus pa- jam net duonos šmotą, kad 
susilaukti pabaigos tos visa- džią.

Bet daleiskime, jeigu Ru-^dvi pagyvena praleisdami .valgyti.
•sija ir susitaikytų atskirai'po 30 centų į dieųą, bet pas- no karalius kaip tik nueina 

b Įsu Vųkietija, ar tada jau,kui per kelis mėnesius ėda į bažnyčią, atsisėda- minkš-

1 '

--- ----------------------------------TLJ^l---------------------- ------ -III

Sveikatos Patarimai.
A. Montvidas.Kada tik darbininkąi pra-1 Kerosino karalius yra ga- kio keblumo įdėkite į laišką 

deda dejuoti, kad mažas,lingesnis už visus pasaulio $1.00, parašykite aiškiai ad- 
gauna algas ir iš jų negali.karalius, už visus šventuo- 1 resą ir pasiųskite man. Ga- 
pragyventi, tuomet kapita- sius ir už visus dievus. Ke- limą siųsti įtampoms, “Mo

ir jų visoKie rosino karaliaus bijo ir klau- ney Orderiais” ir t. t.
• so ne tik visi pasaulio kara- Aš pridėjau darbo, kol pa-

1 rašiau. Pridėjau pinigų jos 
ekęnomiškai gyventi, per- prieš jį dreba. Darbininkas išleidimui, o neturėdamas

išpaikę, nori “poniš- prakaituoja, dirba, klūpo kitokios aukos labo žmoni-!apkovę neva vaistais, kurie
valgyti, gražiai apsirė- ant kelių ir bepaliovos šau- jos dėlei, aukauju ką turiu. |yra gatavi vartojimui

‘ J. Atsiranda net kia: “Tėve mūsų... duok Jūs, draugai, pasistengkite vjsokių ligų, tų vaistų ągen-
^itams, o ypa^č juos daVan-

čiom kompanijom, yra dide-
11 lis smūgis, kada publika Sas Ir apgavingas

gauna išgirsti, kas per kuriame svarbiausis. paina-

lengvinimų, reformų.
Pagalios, taikos įkūniji

mas nepriklauso vien nuo 
Rusijos darbininkų. Di
desnę svarbą turi Vokieti
jos ir kitų kariaujančių val
stybių proletarijatas,nes vi- 

su sais žvilgsniais jis gali da-' venti už 30 centų į dieną, bininko 
L i«i y 4-1 rl i /I non i Iz vvi i xml T** J  •___i.. 1 JI   - ~ 2    

Kai
dyti ir t. t. Atsiranda net kia: “Tėve 
ir tokių, kurie parodo pa- mums duonos šiai dienai”... pasidarbuoti truputį, kad 
vyzdį, kad prie dabartinio bet tas tėvas pasilieka kur- kuogreičiausia būtų surink- 
brangumo žmogus gali išgy- čiu, negirdi išbadėjusio dar-Ta minėta suma pinigų 

» balso, nesuteikia pasiųsta Rusijon.

APGAVINGI VAISTAI. Ii šitų vaistų kaip kada yra 
--------  ’vartojami vidurių paliuosa- 

Aš suprantu, kad aptieko-.vimui, bet ne tokiame sūdė- 
riams, kurie turi lentynas jime ir nieko-juose nėra,kas 

J pagelbėtų gamtiškai krau- 
jui, kepenim ir inkstam. 
Parsiduoda po 50 c., o tavo- 
ro yra už 2 centu.

Marmola — tai pavojin- 
voiqfas.

svietinės žudynės. Taip san- 
protauja ne vienas. Taigi; 
mums svarbu panagrinėti, i ~........... _ .......        ____ ___  _ ~ ....................... ~
ar atskiras Rusijos susitai-pasaulio karei galas? 1 ir geria, kaip arkliai šauk1- toj kėdėj, išsitraukia iš ki- 
kymas su Vokietija galėtų jyian rodos> kad ne> iš vie- darni: “Žiūrėkite, męs dvi šeniaus dešimtinę ir pasa- 
tuojau užbaigt abelną pa- nos pusgs Vokietija sustip- savaites išgyvenome išleis- iko: “Dieve, ar matai šią de- 
saulio karę. * 0 talkininkams prisi- darni į dieną po 30 centų ir šimtinę? Jeigu tu padėsi
Pirmiausia mes turime im- dės naujos spėkos—Ameri- esame sveiki, tai kodėl dar-’man numalšinti mano suki-

v v.- . i Jeigu kam neparanku šlamštas vra tie linimentai tas yra pokaklinės gilės mil-savaitę, daugiausia vargšas galėtų iki sočiai pą-'s5usti 5 man> kreipki-',, a“b^amai S"ato- !--------’J- ‘
gyvena praleisdami valgyti tuo tarpu kerosi- j goc laikl.aščių redak. ,j . j , kj -
mtn i tlinrm hnf nnc. nn koraline l-nin fik nnninn .. v TA , v.. , 1 a ’ ' ioujyiuo puto n nici,

cijas, arba V. Paukštį, ku- turinti įvairius vardus ir 
rie bus mano tarpininkais, skiriami visom ligom, kurių

,Turiu pridurti, kad be pini- Į nei vienos jie neišgydo. Da c^auS blogo, jei yartoja- 
gų nebus siunčiamos kny-Įpusė bėdos būtų, kad iš mas ten’ ,kVr reikia ir ne 
gos, nes gal netrukus aplei- žmogaus pinigus išluptų,bet k*ek reikia*

jsiu Ameriką, tai prisieina Į neretai j*is gauna kenksmin-Į May-O-Tone. _  Tai bo-
• parduoti tik už pinigus ir.gus daiktus arba užvelka rakso sumaišymas su Epso- 

ligą jki mirties bei padaro mo druska, kuri, parsidtfP- 
Ir lietuviš- da dėl “odos parudavimo,

retų, o talkininkams prisi- darni j dieną po 30 centų ir šimtinę? Jeigu tu padėsi

Tų bininkai 
prisijungimas taip 'gyventi?”

Labai geras patarimas nę!” Ir štai, kaip tik jis 
. (......... . Tas priduotų talki-(būti taupiais, nemėtyti be- ,taip pasako, tuojaus iš visų

kų tikslų. Rusijos proleta- pinkams nemažai pajiegos. ,reikalingai pinigų. Betapusių pasipila “juodieji a- 
pasidalinęs į Viena, jie būtų ant kokio kaip taupus kapitalistai,ku- niuolai” ir numalšina, tuos 

laiko labiau aprūpinti pini-’rie susikrauna sau milionus nelabuosius darbininkus,ku- 
gais, maistu ir amunicija, o dolerių? Kiek jie i dieną rie buvo sukilę, o Rockefel- 
antra parama būtų ir žmo- gauną pelno, kiek išleidžia leris numeta dievui dešim
kėmis. Tuomet karė galėtų pragyvenimui ir kiek gali tinę, kaipo keptą blyną. Ant 
tęstis dar bent porą metių ,“sutaupinti” juodai dienai? rytojaus

,Tatai tur būt gerai perma-(Rockefelleris, matomai, yra siunčia 378,353 dolerius, lie-

rijatas yra ] 
srioves. Viena dalis stovi 
už taiką pilnoj to žodžio 
prasmėj, o kita labiau eina 
su savo šalies buržuazija. 
Tikrų taikos skelbėjų yra 
mažumo. Kodėl? Todėl

visuomet negali lusius darbininkus, tuomet TiLV"cnScin* Iv . t • v* 1 y* . • įKlvK bĮILbltl.as tau duosiu šia desimti- tu - v < ,ivniin.nn- •. .v, T , .v *;,v... v v. . , ... .. 1 liKiu, kad . aiaugai 11 chroniška. Ir lietuvis- da dėl “odos parudavimo,
draugės energiškai stversis knose laikraščiuose vis dau- veido margumo ir saulės nu- 
už to prakilnaus ir naudin- gjau pasirodo tų vaistų pa- deginimo” ir da vietoj dvie- 
go darbo, pasilieku laukda- garsinta. Atsirado reikalas jų centų parsiduoda po 50c.

i Mayr’s Stomach Remedy. 
1—George W. May r seniau 
garsindavo, jog šis vaistas 
“išvarys tulžies akmenėlius 
be operacijos”, bet dabar 
jau susidrovė ir skelbia, jog * 
|tai tik “pilvo gyduolės”. 
(Svarbiausis tų vaistų pama- 

- ’ tas yra alyvų aliejus, bet 
milteliai, kurie prie jo mai- 

jšomi, jau kelis sykius liko 
ste- permainyti. Pirma buvo

!publiką persergėti, kad ji, 
Ineimtų jokių vaistų be gy-| 
dytojo nurodymu ir paaiš- 

Senas Vincas, kint, kas yra tie gatavieji 
Pinigus su orderiais siųs- vartojimui arba patentuo

kite šiuom adresu:
V. J. Jackson

R. N. 1, Box 59 
Paulsboro, N. J.

P. S. Visi socialistiški lai-

“dievas” jam at-

kad proletariate skaičiusio ir supranta dalis Rusijos'taupiausias vyras, nes dau- pia padėti į banką ir dar pa- 
Rusijoj, sulyginant su abel-(darbininkų, socialistų, kuo- giausia pinigų turi. Jis jau sako: “Klausyk, John, va-

iš-(Susikrovė vieną 'milijardą kar tu man davei dešimtinę, 
taikos obal-į dolerių ir dabar krauna an- todėl aš tau siunčiu šiandie- _. .... ......... .... .....  (__ ____ __ ____ __ _____

• Ir trą. Nors senelis rengiasi na 378,353 dolerius ir tokią kraščiai malonės paaukauti .tyčia duotas tokis, kad pub-. 
tai yra teisingiausias kelias, mirti, rankas ir kojos dre-1 suma gausi kas 24 valandas, vietos savo laikraščio špal-ilika manytų, jog čia yra j

17i. „„...^„14.. > ’ 1 tokiu nežinomu ii* siu- pci inauiy li. m ina, uuvu
bėtino savo veikme. Vienok 'fosforinė soda, paskui Ep 
tarp žodžių “limestone” įr|Somo druska, vėliau rūgš-

nu gyventojų skaičium, yra;met jie labiau rūpinasi 
dar mažas. Ir jeigu jis ir kelti abelnos 1____ .
nebūtų susiskaldęs, tai ir’siUS) 0 ne separatiškos, 
tuomet jo norai negalėtų 
imti viršų. Pramonijos dar
bininkų Rusijoj tik virš 12 
milionų, žemiečių virš 100 
milionų, o buržuazijos ir jai 
priklausančių elementų yra 
tris sykius tiek, kiek pramo
nijos darbininkų. Kaimie
čių gi interesai savo pobū- šalies buržuaziją, tada greiti 1_________ ____ 1 '
dziu yra skirtingi nuo dar- galėtų būti taika.. Tik minių no ir aliejaus karalius, bet 'goms įstaigoms, savo darbi- 
bininkų klesos interesų, sukilimas kariaujančiose jeigu kas jam pasiūlytų ka- ninkus pavaišina*1 švinu, to- ! 
Jiems, mat, viskas daugiau šalyse gali pabaigti tą bai-jrališką sostą su auksine ka- dėl jam ir dievas padeda 
sukasi apie žemės klausimą,'šią skerdynę. Atskiros tai- runa, jis nuo tos malonybės Rockefelleris nebijo nei pa- 
Jeigu dabartinė valdžia su- kos to nepadarys. Kada vi- atsisakytų, n.o r^imių, bu kču^io-
teiks jiems* žemės, *tada jų sas kapitalistiškas pasaulis gauna didesnę algą ir už ka- kūjų dievų, nes jis už visus 
simpatija liks valdžios* pu- įkariauja, tada reikalinga .ralius. Anglijos karalius iš juos galingesnis, tik trunu- 
sėj. Visas jų revoliucijoniš- Į su drebinti viso pasaulio ka- valdžios gauna 35 sykius tį pribijo savo darbininkų, 
kūmas tuomi užsibaigs. Be- pitalizmo pamatai ir pertie- mažiau už Amerikos kero- kurie gali visus karalius ir Į ~ 
to dai* jiems yi a nemažai iš-isti bendras obalsis šalin sino karalių, o Vokietijos visus dievus augštyn kojo- 
rokavimų, kad karę reikia4<arė, lai tuojau būna taika! kaizeris, kuris taip narsus mis apversti. Ir jeigu darbi- 
tęsti ii*^ vokiety peigalėti. ( Ir mūsų giliausias geis- įr veda karę veik su visu minkai taip pasielgtų, tuo- 
Taigi, iš jų pusės sunku ti-,mas turi būti, kad keršto ir pasauliu, gauna 62 sykiu met, veikiausia, ir jam būtų 
kėtis pastovaus balso, kurisjkovos dvasia priešjių dienų mažiau už mūsų kerosinb riestai. Bet pakol darbinin- 
būtinai įeikalautų taikos, į darbo žmonių engėjus ir zu- karalių, kuris ramiai sau.kų kantrybė dar neišsisė-“ 
kuris priverstų* buržuaziją dikus pakiltų visame pašau- ] glūdi savo palotinose irĮmus, pakol jie nepaliauja

duok unijistus,

Jeigu Vokietijos, Francijos ba, skilvis negali 1 
ir Anglijos proletarijatas pačių lengviausių maistų, 
pabustų iš patriotiško svai- vienok jis kasdien uždirba j 
gulio, kuriame jmigdė bur- $378,353 ir deda juos į ban- dies” žmogus, moka taupin- 
žuazija su pagelba social- ką ir, žiūrėkite, į metus pa-’ti, kasdien gali i banką pa-

permalti tik žiūrėk ir manęs neuž- tose dėl šio pranešimo, ku-įkas tokio nežinomo ii’ 
mb’šk”! riems išanksto tariu širdin-

Rockefelleris “geros šir- ga ačiū.
Senas Vincas.

Šis laiškas buvo pasiųstas 
svaigintos minios prieš savo lių! 'dievui dešimtinę išmesti, <cll¥\ V. Kapsukui, kuris

Rockefelleris yra kerosi- duoda visokioms labdarin-P’.1 an ,al? JpV°p 
j Komiteto kasieriui, patar 
'damas, kad dėl geresnės

* kontrolės visus užsakymus 
nes’ dabm^ jis’^^Mų;^" 

per R. R. R. Komitetą. 
I V. Paukštys.

patriotų, jei sukiltų tos ap- daro virš 138 miliomj dole- dėti po .$378.353, nesigaili
AAlrA 11.. t I T • IV. .. .v ..

Mercolized Wax. — Dear
born Chemical Company pa
karia gražybės jieškotojams 

LU11U IJ1UVV11VU OUllUVlia O1V- I., . . , . .

rinės rūgšties vandeny ir al-1 nau^ lr Pamingą ke- 
koholyj. Sieros rūgštis tai ^!a” Praryti veidą gražiu, 
vitrijoiius savo rūšies. Do-,prašalinant senąjį negražu- 
;zos įrakytos tokios, kad mą su. “mercolized wax”, 

sergantis žmogus lyginai, kaip ir “kintho/be- 
įpilnai kankinamas šituo auįy cream” jr Stillman’s 
I nuodu. Mat, vaistas sknųa- - 11 , • i1 <v. . : , . p. freckle cream, kurie reko-mas džiovininkams ir abel- _ . . . J ...

Už 5 menduojami taip-pat del 
jtsĮakyti Imperialistiš- W, kaip ji pakl.p Rtisljpj. I W S, ? SSf” ta* JS.J T
kų tikslų. Taikos reikalavi- , Barabošius. j0 pelnas dar augščiau pa-;mums dienos šiai ’dienai”, Zonev ulbėti navadhw CCntU VerteS Slt° gydymo’. .gurno, saules nudggimmo ir

—   — ' ■■■■ =====—■—įkiltų, kad vieton $378,353 į patol Rockefelleris ir visi Luxor — nanrastns šn-A k, šioj mostyj irgi randa-
Ti mndnąi nnf rnnVu f^en^ ^au^U lygiai $500,000. .kiti kapitalistai nieko nesi-!

v Ir jis tikisi greitu laiku tiek bijo, nes jie tą dievą, kuris

Neužmirškite, kaip 
jViai klerikalai elgėsi, 
met ėjo kalba apie 
Mooney nekaltumą, 

j Chicagos klerikalų 
raštis pavadino

Nors pinigai
d. Perkūno ir j.o draugų by
los vedimui jau seniai per
duoti Liet. Socialistų Sąjun
gos iždan ir tuo būdu “Lai
svė” formaliu žvilgsniu žiū
rint, nieko bendro su byla 
neturi, tačiaus mes norime 
pranešti savo skaitytojams

Ranciler pavieto prokuroro.
Bylai einant persimainė • ‘ Rockefelleris 
,... Ste-ViaV bVV° maldingas 
lAkin, o dabar tūlas Taylor. - 
Naujas prokuroras sakosi 
neturįs jokių apkaltinimų, I 
taigi reikėtų vėl didelio pa
sidarbavimo, kad tą viską 
išnaujo iškelti. Mat, tūli 
mušeikos yra pripažinti kal- 

> tais,tiktai ant jų baudos ne- 
|uždėta ir jie yra po kaucija

vjs1 “žmogžudžių draugais”.
i Dabar viskas išėjo ;___
ten. Pasirodo, kad Moonev 
labai daug pagelbėjo airis 

švenčioniškis. į^talikas advokatas Bourke

Iguli prie uolių veikėjų ka- 
italikų bažnyčioj ir yra va
dovas demokratų partijos.

diev- 
stato

.bažnyčias, duoda ant mišių 
šventų, užlaiko visokius in
stitutus, šelpia visokias lab
daringas įstaigas ir kuomet 
jo darbininkai sustreikuoja, Jaukėme išskėtę rankas — 
(Pareikalauja didesnio duo- įvyko. Rusijos : 
inos kąsnio, tuojaus liepia pirmutinė veda 
savo ištikimiems tarnams prie išsiliuosavimo, 

erovės. , 
usijos revoliucija-, gal k]aįakaJak 

rie uždirbdami po dešimts pirmutinė skina kelią prie ' 
ne-nuvertimo

Luxor — paprastas su-. ■ # - -
maišymas borinės rūgš- si amonijuotas gyvasis si 

v ties su sudeginta cinką,gar- dabras ir todėl ji yra pavo 
sinamas H. S. Peterson & jinga.
Co. kaipo vaistas dėl.ekze-Į
mos, kuris parsiduoda 25 
kartus brangiau, negu kaš
tuoja.

Magnesurate Compound-

Parsiduoda po 65 c., 
!o vertės yra apie 5 c. Kiti 
gražumo muilai, mostįs ir 
skystimai irgi nėra vertes
ni, tik tūli jų ne tiek kenks
mingi.

Mother’s Freind — varto
jamas tūlų akušerkų ir pa-

(

apie bylos stovį, nes dange- 1™« f \fa nesigailėti švino ir pavai- inhere
lis is ju aukavo jos vedimui, r* c T • £ sinti tuos maištininkus, ku- Rusik 11914 m. Ir nuo to laiko by- *

. Pcl’kunas bylosią neikiek. nepasivarė pir- dolerių į savaitę1 netik ne-'nuvertimo kraugeriškos socialistus,kad jie yra žmog-j 
neuzvede, nes pasirodė, kad^yn daugiausia del permai-imokaų ^usitaupinti juodai valdžios ir, gal prie amžino’didžių užtarėjai gali tik to
jo reikalą nebūtų buvę gali- nos prokuratūroj. Tuh Im- HionQ; V1.=Q kie sutvėrimai, kain mūsų
ma perkelt į augštesnj teis-Odininkai išvažinėjo ir 
mą. Viską būtų turėjęs iš- j veik negalima surast.
rišti vietinis Hoosick Falls’o tįs kaltintojai irgi tuom ne- 
teismas, o žinant to miesto sirūpina. Beto, visi supran- 
teisėją, nieko negalima buvo ta, kad prie tokių apli-nky- 
laukti. Į augštesnj teismą biu stūmimas pirmyn bylos JJJJ\TdJ/h • "iūn-

« j -• m 5 i i ii *i • i H tlivVclb I Ictvlvz t let • IY Ll Ld. P. reikalo todėl negalima butų labai brangus ir advo- 
buvo perkelti, kad jisai bu- katams reikėtų daug išmo- 
vo tik apstumdytas. Žaizdų keti, 
jam nepadaryta, neigi jis 
buvo sužeistas.

,________ , amžino'žodžių užtarėjai gali tik to-
dienai, bet dar visa gerkle (išnaikinimo tokių baisių ka-'kie sutvėrimai, kaip mūsų 

i jau treti klerikalai.
metai siaučiat visoj Europoj. __________

’"-i Rusijos revoliuciją sveiki

laisvės nežmoniškų padarų turbūt'ta^> kartais Jls gelbsti, bet nloterų dėl palengvini- 
Inėra pasauly, negu mūsų ^alP Pa’; gera yra ir PaP’:a"'ino gimdymo ir pagreitini- 

Šmeižti žmones,,tai yra kepiamie- . y . .. t .
nlėšti iiems šlove kaltinti P mlltehal (baklllg soda). J. J u j rpiešti jiems siovę, Kalunii,Dgžutėj) kuri perkag} už 50 sis “stopas ’ susidedo is ahe- 

c. esama už 2 centu sekamų jaus ir muilo, todėl garsina- 
daiktų: sodos druskos 20 mui tikslui yra visai be ver- 
procentų, Karboninio kal-’tės.
ciumo 30 procentų, sudegin
to magneziumo 47 procen-

Ar žinote, kas daugiausia
— *---- n___ i----------J Magnex. — Magnex Re-

šaukia, kad negali prasimai-^astrofų,* kurios
".tinti, turi badauti.

I - Rockefelleris, “geros šir
dies” žmogus,, nesigąįli dar-'nu su didžiausiu džiaugsmu.
bininkams švin<\ todėl jam JColkas negalėdamas joj ak- agitavo Amerikos kongrese ( —o~p k .v.
L JI tik.tyviškai dalyvauti, — au- už įvedimą priverstino ka- medy kompanija iš Nobles-.Girnų laiku bus įnešta se- 
darbininkai sustreikuoja, jo Juuiju. revoliucijos nauuai reiviavimo? ville, Ind., stengiasi publikai nato ir kongreso L„*.----
tarnai, su pagelba švininių $200.00 vertės knygų, ' ~ ’
kulkų ir visogalinčio dievo,

Dėl šitų priežasčių L. S.S. tuojaus darbininkus nura-
• j* • T x~i1 •_ ...»___ XT________ S___  •_____

ville, Ind., stengiasi publikai nato ir kongreso butams 
po Ogi kongresmanas Cahn, įkalbėt, jog jos produktas y- naujas armijos bilius, sulig 

vardu “KONTRABANDI- California, vokietys, gimęs ra , “gamtos pagelbėtojas kurio paprastiems šios ša- 
NINKAI”. ♦ "........

. ~------- *o.—T~, _ gamtos pagelbėtojas kurio paprastiems šios ša-
|Vokietijos provincijoj Ba- dėl kraujo, kepenų ir inks- pes kareiviams turės būt



Rengiamas “Laisvės” Bendrovės.
' fics- JVYKS NEDELIOJE PO PIETŲ (LYGIAI 2:-)

i
Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

draugo šelmy- ' =

(Toliaus bus).z
Pažvelgus į šeimynišką medžiotojų ir pirmųjų 

žemdirbių gyvenimą; pirmiausia puola į akį didelė 
permaina moterų gyvenime. Jeigu pradžioj pirmo
sios gadynės moteris buvo vyro tarnaite, beteise ver
ge, naudojosi tokiomis teisėmis, kokiomis dabar nau
dojasi darbiniai arkliai, tai jau pradžioj žemdirbystės 
jos gyvenimas žymiai pegerėjęs, ji naudojasi daugeliu . 
teisiikjr vyro pagarba. Daugely vietų randame “mo
tinų teises” pilnoj prasmėj to žodžio; vietomis ūkės 

•priklauso ne vyrams, bet moterims ir pas tūlas tau
teles net visa valdžia moterų rankose.

Net ir tokios tautelės, kaip guroriai, irokezai ir 
kitos, kurios medžioklės laikuose elgėsi su moterimis 
kožiauriausia, žemdirbystės gadynėj' visiškai kitaip 
apsieina. Bet tokios permainos irgi labai lengvai iš
aiškinamos. j ■ . . •

Jau medžiotojų gadynėj moterįs turęjo rūpintis 
žoliniu maistu—rinkdavo visokias uogas ir šaknis. Iš
radus būdą, kad galima dirbti žemę, sodinti sėklas ir 
iš jų gauti vaisius, moteris pirmoji tampa žemdirbe. 
Pakol vyras valkiojosi po laukus, medžiojo, žvejojo, 
moteris dirbo žemę, maitino šeimyną ir įgijo ūkį. Vy
ras tankiai medžioklėj nieko nelaimėdavo, o moteris, 
dirbdama žemę, galėdavo netik sau ir šeimynai už
tektinai maisto pristatyti, bet ir vyrui, kuris visą lai
ką trankėsi po laukus ar miškus. Ir štai moterįs įgija 
didesnę svarbą, tėvai bei giminės pradeda savo dukte
ris branginti, vyrai pačių linkui taipgi geriau atsine
ša. Bet to dar neužtenka. Tėvai savo dukterį ne
nori uždyką atiduoti vyrams, nes jos ūkininkystėj at
neša didelę naudą. Jeigu vyras nori apsivesti, jis turi 
merginos tėvui užmokėti, kad gavus jo dukterį sau 
pačia. Kadangi vyras neturi jokio turto, jįs persi
krausto pas merginos tėvą ir tampa ant tūlo laiko jo 
ir savo pačios tarnu. Vadinasi, jis užsitarnauja sau 
pačią.

Medžiotojai sau pačias vogdavo arba išsimainyda
vo afTt seserų ar giminaičių. Pradžioj gi žemdirbys
tės vyrui reikėjo pačią užsitarnauti, tapti tūlam laikui 
pačios tarnu. Čia jau ir įvyksta vadinamoji “motinų 
teisių” gadynė, t. y., vyro kūdikiai priklauso ne jam, 
bet pačios šeimynai, nes ir jis toj šeimynoj tarnauja. 
Net buvo tokie laikai, kad vyras, tarnaudamas pas 
uošvį už gavimą pačios, nesiskaitė gimine savo kūdi
kių ir jo vietą užimdavo počios brolis.

Juo labiau plėtojosi žemdirbystė, juo daugiau iš 
žemės gaudavo maisto, tuo labiau plėtojosi gentkar
tės, kuriose moteris lošė gana svarbią rolę. Kiekvie
na gentkartė žemę dirbdavo bendromis jiegomis ir 
gentkarčių nariai nesiskirstė, kaip kad skirstydavosi 
medžiotojai, bet spietėsi į būrius, kurie kassyk stiprė
jo ir darėsi, galingesniais. Ir juo labiau gentkartės 
prisilaikė vienybės, bendrai dirbo ir bendrai naudojo
si visais darbo vaisiais, tuo labiau nyko poriniai šei
myniški gyvenimai. Pas tūlas gentkartes, kaip tai 
malajiečius ir kitus veik visiškai šeimyniškas gyveni
mas buvo pakrikęs. Moterįs apdirba žemę, veda visą 
ūkę, o vyrai užsiima medžiokle, kaip kada padeda ką 
nors veikti prie ūkės ir tik retkarčiais naktimis atsi
lanko pas savo pačias, kad suteikus joms progą tapti 
motinomis ir paskui susilaukus kūdikių, kurie taipgi 
skaitėsi motinų, o ne tėvų savasčia. Vadinasi, tais lai
kais vyrai gentkartėse buvo užlaikomi tik tam, kad 
moteris galėtu turėti kūdikiu.

Męs randame motinų teises ne vien pas žemdir
bius, bet ir pas žvejus, apsigyvenusius šiaur- vakari
niuose Amerikos pakraščiuose ir šiaur-rytinėj Azijoj. 
Žvejų gyvenimas panašus į žemdirbių gyvenimą. Kur 
tik žvejai daug pagauna žuvų, ten jie stengiasi ilgiau 
apsigyventi. Moterįs netik prižiūri visa naminę tvar
ką, bet sykiu su vyrais dalyvauja ir žuvavime. Vyrai 
gaudo žuvis, o moterįs jas apvalo, džiovina, tvarko ir 
visa tai, kas būna moterų rankose, skaitosi jų savas
timi. Reiškia, visas žvejų turtas priklauso ne vyrams, 
bet moterims ir vyras, norėdamas gauti sau pačią,pri
valo eiti pas merginos tqvus, bei gimines (gentkartę) 
tarnauti, pasiduoti vergu. Tarnystės laikas skaitosi 
nuo vienų iki keturių metų. Bet jeigu merginai nepa
tinka vyras, tuomet visas jo darbas—tarnystė pražū
na, nuo tėvų bei giminių negauna jokio atlyginimo, 
nors būtų ir keturis metus ištarnavęs. Suprantama, 
prie tokių aplinkybių kiekvienas vvras nenori, kad jo 
visas triūsas niekais nueitų, todgl ir deda visas pa
stangas, kad tik įtikus merginai ir gavus ją pačia. To
kiu būdu vyrai tampa moterų vergais ir- šventai pildo 
jn norus ir paliepimus. Moteris globėja ir savininkė 
viso turto, o vyras jos tarnas ir nuolankus vergas. 
Bet kas įdomiausia, kad gentkarčių viršininkais visgi 
skaitėsi vyrai, o ne moteris. Gentkartės tais laikais 
susidėdavo iš dviejų ar trijų šimtų narių.

Ir taip per nesuskaitomus tūkstančius metu žmo
nės gyveno tai didesnėmis, tai mažesnėmis gentkartė- 
mis. Pradėjus žemdirbystei plėtotis, tos gentkartės 
pakilo iki augščiausio laipsnio, pasidarė skaitlingomis 
ir galingomis. Bet paskui palengva vėl pradėjo pulti 
ir nupuolus gentkartėms/užgimė valstybės.

> PABAIGA PIĘMOSIOS GADYNĖS. 1
Pabaigoj pirmos gadynės pradėjo nykti gentkar

tės ir atsirado valstybės. Sykiu su gentkarčių nyki
mu, puolė ir motinų teisės. Vyrai vėl pradėjo į savo 
rankas viską paimti. Vadinasi, vyrai tampa valdo
nais, o moterįs jų tarnaitėmis ir vergėmis. Priežas- 

i tys šių didžiausių perversmių taipgi paeina nuo eko- j 
nominių aplinkybių.

Pabaigoj pirmosios gadynės pirmiausia pradėjo 
nykti gentkartės ir sykiu motinų teisės pas daugiau 
prasilavinusius žemdirbius ir pas gyvulių užlaikyto- 
jus. Kada žemdirbystė pakilo ant tiek, kad dalis 
gentkartės- narių bedirbdama galėjo išmaitinti visą 
gentkartę arba, geriau sakant ir tuos, kurie žemės ne
dirbo, tuomet pastarieji pradėjo jieškoti kitokių už
siėmimų. Greta žemdirbių atsiranda įvairus amat- 
ninkai, pramonininkai bei pirkliai, dvasiškiai, karinin
kai, administratoriai ir t. t. Visas šias profesijas už
ima vyrai; prasideda prekyba, mainymas vienų prekių 
ant kitų ir tokiu būdų, laikui bėgant, vyrai susikrau- 
ja sau turtą. Kada moterįs dirbo žemę, tai visi vai
siai, visas iš žemės įgytas turtas skaitėsi jų nuosavy
be ir vyrai nieko bendro su tuo jų turtu neturėjo. Beį 
kada vyrai pradėjo užsiimti amatninkyste ir prekyba 
ir įgijo turtą, tai jau moterįs su tuoju turtu nieko 
bendro negalėjo turėti, Vyras, turėdamas nuosavą 
turtą, jau neina pas merginos gentkartę tarnauti, 
kaip kad pirmiau darydavo, bet iš tos gentkartės nu
siperka sau pačią ir pasiima į atskirus savo namus. 
Kadangi vyras nusiperka sau pačią, tai, suprantama, 
ji jau negali turėti jokių teisių, nes vyras, nusipirkęs 

•ją, turi teisę elgtis taip, kaip tik jam patinka. Vadi
nasi, moteris netenka taip vadinamų motinų teisių i'r 
vėl atsiduria vyrų vergijoj. Tokiu būdu gentkartės 
pradėjo nykti, o į jų vietą ėmė plėtotis nedidelės šei
mynos, kurių valdonais buvo vyrai. Visas gentkarčių 
turtas perėjo į šeimynų rankas ir visos gentkarčių tei
ses atsidūrė šeimynų valdonų rankose.

Panašiai buvo ir su gyvulių augintojais. Visi gy
vuliai priklausė vyrams, o ne moterims ir kada vyrai 
pasijuto galingais,Turinčiais daug gyvulių, tuomet jie 
pradėjo už tuos gyvulius pirkti sau pačias ir tokiu 
būdu panaikino motinų teises. Pagaliaus męs negalime 
teisingai pasakyti, ar pirmiau pas visas tautas, užsi
imančias gyvulių auginimu, buvo motinų teisės. Iki- 
šiol tapo patirta, kad tik tūlos tautelės pergyveno mo
tinų teises, o apie kitas nieko nežinia. Vieni sociolo
gai aiškina taip, kad pirmiausia buvo medžiotojai, pa
skui iš jų pradėjo vystyties žemdirbiai, o iš 
žemdirbių—gyvulių augintojai; kiti gi sociologai aiš
kina, kad pirmiau buvo medžiotojai, iš jų išsivystė gy
vulių augintojai, o iš gyvulių augintojų jau žemdir
biai. Taipgi daugelis, sociologų užginčina, kad tarpe 
gyvulių augintojų visiškai nebuvę motinų teisių. Kad 
pas tūlas tauteles buvo, motinų teisės, tas jau faktiškai 
prirodyta, bet ar buvo tos teisės pas visas tas tautas, 
tvirtinti /tegalime, nes neturime faktų.

Apie gyvulių augintojus tapo patirta, kad pas 
juos buvo labai išsiplėtojęs pačių pirkimas, su pirkto
mis pačiomis elgėsi taip, kaip ir su kiekviena preke, 
kam norėdavo, tam ją ir pavesdavo. Daugpatystė 
taipgi buvo išsiplėtojus,bet tik tarpe vadų ir turtingų
jų. Biednesnieji užsiganėdindavo ir viena pačia.

PRADŽIA.ANTROSIOS BEI ŠEIMYNIŠKOS 
GADYNĖS.

Pradžioje šeimyniškos gadynes nyko gentkartinik 
tvarkymasis, plėtojosi šeimynos ir vystėsi valstybės! 
kurios užėmė gentkarčių vietas. Tur-to įpėdiniais bei! 
pavelde jais tapo šeimynos, o politikos—valstybės. Šei
mynos gyveno siaurose rybose, viską pačios gamino, 
kas tik buvo reikalinga. Kiekvienoj šeimynoj valdonu 
skaitėsi vyras ir jo gale buvo neaprybuota. Vyras aš
triai baudė savo moterį už neištikimybę, bet pats nuo 
tos bausmės buvo visiškai liuosas. Jis buvo tos nuo
monės: “Jeigu nusipirkau moterį, tai yra mano nuo
savybė, mano įrankis ir todėl niekas negali duoti man 
įsakymų, kaip turiu su ja elgtis ir kaip ją privalau už
laikyti”. Vienok vyras niekuomet neužsiganėdjndavo 
viena savo pirktąją pačia, jis visuomet stengdavosi 
turėti keliatą gulovų ir net po kelias dešimtis pašali
nių moterų, su kuriomis atlikinėdavo lytiškus susinė
simus. Pradžioj šios gadynės daugpatystė pakįla iki 
augščiausio laipsnio, ypatingai tuomi pasižymėjo Af-' 
rikos valdonai, kurie, kartais, turėdavo net po tūks
tantį pačių.

VIDURAMŽIS ŠEIMYNIŠKOS GADYNĖS.
Trumpai perbėgę pradžią šeimyniškos gadynės, 

eisime prie viduramžių, nes viduramžy męs jau turi
me rašytą istoriją. Iki šiol gi kalbėjome apie taip va
dinamą priešistorišką gadynę. Nors viduramžy šios 
gadynės žmonės kultūroj buvo ant gana žemo laips
nio, vienok valstybės pas.juos spėjo išsiplėtoti ir ap
imti veik visas tautas. Suprantama, tuomet buvo po
litiškai išsiplėtoję įvairios valstybės, vienok jos dar 
neturėjo katalikiškos galės. Tik tuomet įgijo kapita
listišką p-nle, kuomet prasidėjo karės. Svarbiausi val
stybių tikslai ir buvo karė, užkariavimas sveti
mų tautu, išnaikinimas jų ir užgrobimas turto, paver
gimas, išnaudojimas ir t. t.

Karinė valstybių dvasia pereina į atskiras šeimy
nas ir atsiliepia šeimyniškame gyvenime. Viešpatau
jančios klesos žmogus pirmiausia yra kareivis, val
donas ir vergų viešpats. Jis šeimynoj taipgi jaučiasi 
viešpačiu ir naudojasi veik neap rybuo tomis teisėmis; 
nuo jo priklauso visas likimas pačios, kūdikių, vergų
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o ypač mano specialė

tai moterų ligos.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berrys St., Brooklyn,N.Y.
r Kampas So. 1-mos gatvės. $

$1.00 ANT 
savaites 
Pi’istatom j namus ir 

mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

tcli- 
New 
Mas-

Sutaisytas iš formuios- 
recepto ; suteikto i fem i n tin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškiu esąs stebėtinai pasekmingu 
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uos, iiaudojatno visame pasau
lyje i- r pusę šimtmečio-—25c. 
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Vakarinė daina.
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3193 Linksmo kraujo (Polka) 
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Annie Laurie (smuiką solo)
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Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO.

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

Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų ir 
Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitėmykit adresą.
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VIAMS.

Koncertas \ ir prakalbos, 

 

ką rengė 6-t^ kuopa Liet. 

 

Soc. Sąjungos\Appollo salėj, 

 

South Sidėj, nįįvyks.

6 d. gegužės policija už
darė susirinkimą, kaip tik 
žmonės pradėjo rinktis.Mat, 
“geri” žmonės lietuviai pa
kišo savo tamsų liežuvį,kad 
policija laisvę apžagtų.

Pora laisvės draugų paty- 
ė tat, ir męs žinom, kokios 
rūšies žmonės skundė mus, 
meluodami policijai.

Poličija dabar nepavelina 

 

South^Sįdėje daryti mitin

 

go dėl šviesos. Tik dėl kvai
linimo ten tūli žmonės galės 
mitingus daryt ir įžangas 
imti kad ir nedėldieniais... 
O šviestis, tiesos skelbti — 
nevalia.

Darbininkai ir Darbinin-- 
kės! Būkim budresni ir ap- 
sižiūrėkim, į kokią nelaisvę 
mus veda mūsų valdžia su 
pagelba mūsiškių šnipų - 
skundikų! " Nenulenkim sa
vo galvų! Nenuleiskim ran
kų! Visi, laisvės ir tiesos 
mylėtojai, su didesne ener
gija spieskimės, vienykimės, 
pasidalinkime mintimis.
. Mūs valdžia apskelbė ka
rę “už žmoniškumą” (“for 
humanity”), ir jau darosi 
bjauriausias nežmonišku
mas. Darbininkai amerikie
čiai jau stoja prieš nežmoni
škumą, ir męs, lietuviai, ei
kime kartu, Budėkim, kad 
šita nedoriausioji karė, ry
janti mūs spėkas ir evvas- 
čius, neprarytų paskutinių 
liuosybės ir demokratijos 
trupinių!
v- -------------

Šiuomi pranešu, kad aš

Išsiliuosavęs iš kietųjų vergijos nagų, PRIE “TRUMPŲ LAIŠKŲ 
tiktai tuomet darbininkas rimtai pamąstys, ’ 
kad “ne viena duona žmogus gyvena”, kad 
aprūpinus visus savo kūno reikalavimus, 
turi suteikti maistą ir savo atbudintai dva-1 
šiai, nukalėtai kruvinosios kapitalizmo ver
gijos. Tiktai tuomet žmonėse užliepsnos 
šviesos ir žinijos geismas, kuomet žmogus 
pažins visą mokslo puikybę, kame jo pro
tas įsigilina į stebuklingąją gamtos tvery- 
bą, persiima vsomis jos paslaptimis ir gė
rėjas! tąja panorama, kurią jis atidengia 
prieš save.

NE DĖL TO.
Klausykite viešpačiai—ponai, — 
Ne dėl to jums tarnauja vergai, 
Ne dėl to pavergtų milionai 
Klaupia ir garbina jus, 
Kad meilę išreikšti širdingą, —

Jie klaupia prieš dalį vargingą, 
Jie prievarta garbina jus!

Tai kas, kad jums garbę af duoda, 
Tai kas, kad jie klaupia nūnai; 
Jūs gaunat klastingą paguodą, 
Jums pagieža gręsia senai!

Neužilgo gadynės sulauksi!;, — 
Ant savo vergų neponausit;

Neužilgo tas laikas ateis 
Jus teismas Teisybės nuteis. 
Niokšystes jūs liudys skriauda.

(Tąsa).
Gi darbo našumas? Ar socializmo ga

dynėj jis negalėtų išbujoti? Kapitalizmo 
tvarka, kaip jau buvo aiškinta, sulaiko dar
bo našumo plėtojimosi. Paimkime kad ir 
žemdirbystę. Ji eina pirmyn vėžio šuoliu, 
ir nieko tame stebėtino nėra. Kas gi ge
rins žemdirbystę? Ūkininkas, daugelyj ša
lių, dažniausia, bemokslis, skurdžius. Val
džia gi tuo nesirūpina.

Tuotarpu, žemės našumas kultūringo
se šalyse yra pakilęs keleriopai.

Matant šiandien, kaip mokslas išvystė 
įvairių-įvairiausias mašinas, užvaldė ’ žai
bus, pasidarydamas iš jų sau elektros sro
ves, užkariavo vandenį ir orą, prisieina tik 
nusijuokti iš tų žmonių, kurie sako, būk tik 
todėl taip daug skurdo ir vargo, kad per
daug priviso žmonių, ir ant žemės jiems 
ankšta paliko.

Ne!
Skurdo ir vargo taip daugel yra todėl, 

kad šiandieninė tvarka žmones stumia į
skurdo ir prietarų nasrus, savo algine ve r- Žinosite ponai tada, 
gija, savo pelno darymo sistema, katorgi- Kodėlei vergavo ilgai, 
niu nepakeliamu darbo jungu ;kapitalizmas Kodėlei nū garbina jus 
iš žmonių padaro aklus gyvulius, neleidžia Biedni, nelaimingi vergai 
apgalėti gamtą, tapti gamtos viešpačiais.

Ir tas nevien žemdirbystėje yra: tą 
patį, tik mažesniame laipsnyje, mes mato
me ir fabriko pramonėj. Ir ten kapitaliz
mo tvarka neduoda pakaktinai išlaisvės 
darbo našumo plėtojimui. Pavyzdin, Chi- 
nijoj, Rusijoj ir kitose atsilikusiose šalyse 
kapitalistams dar nėra išrokavimų įvesti 
daugybę mašinų, kurios jau senai įvestos 
Anglijos ir Amerikos dirbtuvėse.

Kodėl? Todėl, kad Chinijoj ir Rusijoj 
iki šiol darbininkai buvo pigesni, negu Anr 
glijoj ir Amerikoj. Taip yra todėl, kad ka
pitalistui nesvarbu, kiek mašina darbo su
taupė, bet svarbu, kiek ji jam sutaupė ap
mokamo darbo. Apmoka gi jis tiktai dalį 
savo darbininkų darbo. Mašiną kapitalis
tas perka už jos tikrąją kainą, gi darbinin
kų darbą už- pusę kainos. Štai kodėl kapi
talizmo tvarka sulaiko įvedimą naujų ma
šinų. Socializmo gadynėj išsyk būtų gali
ma įvesti naujų mašinų, kurios dabar nė
ra ir negali būt naudojamos. Šiandieninis 
darbo našumas išrodys kūdikių žąislu, su
lyginus su tuo, ką suteiks socializmas.

Daugybė talentų, gabiausių spėkų už
gniaužia šiandien skurdas ir mokslo sto
ka. Socializmas sutrauks retežius, kuriais 
surakinti protai, išbudins tas turtingąsias 
spėkas, kurios dabar miega liaudyje, ir iš
vystys iki augščiausio laipsnio žmogaus ga
lybę ant gamtos. Socializmo laikuose bus 
suteikta kiekvienam žmogui puiki apšvieta 
ir pilnas visų viso gyvenimo aprūpinimas. 
Socializmo gadynėj kiekvienas žmogus su 
džiaugsmu eis atlikti savo darbo tarnystę 
visuomenei, teikiančią jam laisvę, nepri
klausomybę ir-pilną už savo darbą atlygi
nimą. Prie sunkesnių ir juodesnių darbų 
bus duodama kreditas: trumpesnės darbo 
valandos, trumpesni tarnystės metai (jei 
bus įvesta visuotina darbymetė, kurią bė- 

^gyje kelių metų, užbaigęs tarnystę žmogus

ANT SARGYBOS.
Naktis. Tamsa apsupus žemę 
Juodais liūdėjimo šešėliais 
Ir vėl vaidena skaisčią laimę, 
Ir žvaigždžių aukso spindulėliais 

•Rezgas mintįs tamsumoje: 
Kad nors greičiau išaušt dienelė, 
Biednoj dalyj nakties byloje, 
Kad nors greičiau nušviest saulelė, 
Kad nors greičiau...

Ak, ant sargybos, 
Nelengva naktį čia maršuoti; 
Nelengva, nes visur pavojus, — 
Tik per plauką, — sudiev pasauli! 
Neatsigaus širdis kovojus... 
Tiktai per plauką...

Savo dalį
Turi žmogus žaibu daboti, 
Kad neapsupt nelaimių rybos; 
Turi budėt ir vis bijoti...

APIE SVARBIUS 
REIKALUS”.

“Laisvės” N35, skyriuje 
“Trumpi laiškai apie svar
bius reikalus”, tilpo ir O. A- 
domaitienės laiškas, kurį a- 
tydžiai perskaičiau, todėl ir 
noriu tarti savo žodį. O. 
Adomaitienė bara tėvelius 
ir motinėlės, kad jie neduo
da žinojimo savo brenstan- 
tiems kūdikiams ir besi
rengiantiems tapti tėvais 
bei motinomis. Tas labai 
gerai, bet pirmiau negu bar
ti tėvus, užduokime sau 
klausimą, ar daug tokių ra
sime tėvų, kurie žino tuos 
visus svarbius dalykus, ku
rie reikalingi perduoti jau
nimui? Man rodosi berei
kalingas troškimas, kad tė
vai, glūdėdami tamsoj, nie
ko nežinodami, galėtų per
duoti savo kūdikiams to
kius žinojimus, kurių ir pa
tys nežino.

Jeigu žmogus niekuo ne- 
'siinteresuoja, nepaklausia 
kitų, neskaito, nieko netiri- 
nėja, ar daug jis gali žino
ti vien tik iš savo patyri
mų? Ar daug tokie tėvai 
gali savo kūdikiams suteikti 
to žinojimo? Man rodosi, 
kad jie nieko negali, suteik
ti.

Kada męs pradedame pro
tauti ir pasinaudojame kitų 
žmonių patarimais, 1 
męs turime didelę naudą,bet 
ir vėl klausimas, ar daug to
kių yra, kurie protauja ir 
naudojasi kitų patarimais?

Man rodosi, kad vieton 
kaltinti tėvus, užsipulti ant 
jų ir reikalauti, kad jie sa
vo kūdikiams suteiktu ta, c C7

ko patys nežino, būtų dau
giau, negu juokinga. Jeigu 

imęs norime, kad jaunimas 
taptų prasilavinusiu, žinotų 
svarbesnius dalykus, su ku
riais jis gyvenime turės su
sidurti, męs privalome sten
gtis patraukti tą jaunimą 
prie >saves, jį lavinti ir aiš-

męs negalime _ 
vų, kad jie nesuteikia sąvo 
kūdikiams žinojimo.

P. A. Žilinskas.
Milwaukee, Wis.

•laaaie alaws, paikios dagtį*
Ir akanaaa vyno. Pa* 

karaariaaaa palklaaalaa, si* 
alki ta. o paraitikrlaaita

•1 S. 2nd St,
BROOKLYN, M. J.

TIKRA IR TEISINGA
* LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, i 
žiniškai, su didžiausia aty
nežiūrint ii kur jie butų gauti. t 
Patarimus duodu visiem jrpatii- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir 'kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikaa 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TTm NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERSALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, e aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA, 
Lfetavio Aptieks ir Saviatakaa

64 GRAND ST.
Brooklyn N. T.

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

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

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,Kamp” L’nionlt^klyn. N T.

a f LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU

rezignavau nuo Centro Se- b«®g?Le:njnląJj"įt!.nUO.d:KiboJ?r 
kretorės pildymo pareigų.
Nuo 1 d. gegužėj mano vie
tą užėmė sekanti kandidatė 
drg. Z. Puišiutė, 5 Harlem 
St., Worcester, Mass. To
dėl visos kuopos ir narės, 
turėdamos reikalus su Cent
ro 
viršnurodytu adresu.

rūpintas visais gyvenimo reikmenimis-, 
taip kad ir juodiesiems darbams liuosano-/ 
rių visuomet atsiras, o jei neatsirastų, tai 
tie darbai būtų atliekami sulyg liosų^žei'a- 
bių).

Socializmo gadynėj nebus dykaduonių 
nieko neveikiančių ir gyvenančių svetimu 

Sekretore, kreipkitės darbu. Nebus nei skurdžių, klumpančių po 
nepakeliama sunkaus darbo našta. Visi 

Buvusi L. M. P. S. Centro dirbs tiek, kiek reikalinga ir ištekliaus pa
kaks visiems. Tuomet nebus taip, kaip da
bar, kad sykiu su sąkrova, kurioj lentynos 
lūžta nuo drabužio, avalo, slankiotų puspli
kiai, basi, driskenos—dąrbininkai,savo ran
komis tą viską pagaminę; kad po veidro
diniais langais milžiniškų duonos kepyklų, 
mėsinyčių, valgyklų ir krautuvių, lūžtan
čių įvairiais valgiais, stypčiotų alkani žmo
nės. Nebeatsitiks nei šitų niekšyščių, ku
rios dabar kartojasi: šalyje badas, o mai
sto spekuliantai, pirkliai, gabena užsienin 
duoną; tūkstančiai, milionai žmonių neturi 
drabužio, o biznieriai ir audeklų fabrikan
tai skundžiasi, kad perdaug prekių priga
minta ir nėra kur jų dėti.

Taip, darbo kliasos broliai.

NEW HAVEN, QONN..
20 d. gegužės, Germania 

Hall, bus koncertas su per
statymu, kurį rengia^ Lietu
vių Moterų Progresyvio Su- 
sivienyjimo 42 kuopa. Sce
noj bus perstatytas veika
las “Karės Nuotakos”. Pra
džia 6 vai. vakare.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atsilan
kyti, nes šis vakaras bus la
bai žingeidus.

ĮKVĖPIMO DAIVAI.
Atėjo jinai,
Kai saulė skaisti,

Kai rožė jauna.
Atėjo jinai 
Svajota dažnai;

Jos žvilgsniai keisti 
Įsmigo širdyj

Nei saulės liepsna. 
O Daiva puiki,

Prieš tave žemai
Ant kelių klaupiu. * 

O Daiva puiki, — 
Daluže sunki,

Tai mano namai,
Bet savo vargus,

Nuo svieto slepiu... 
Palaimink mane

Tu mūzos dvasia
Grožybės šventos. 

Palaimink mane, 
Svajonių Ugne;

Širdis lai nustos
Kentėti skausmus, 
Merdėt durnose.

POETO DVASIA.
Užginkite meilę, —

• Mylės jis tada. 
Neduokite valgyti, —

Dirbs jums tikrai, 
Ir darbas įkūnys 
Žavėjančią dailę, 
Ir svietas grožėsis 

' To darbo nauda.
Atskleiskit slaptybę, — 

Poeto nėra!
Pasauliui palikus

Be grožės sapnų, 
Gyvenimo bangos 
Aptemdins būtybę, 
Ir viltį ir meilę

Sunaikins audra.

sti ir tuos svarbesniuosius m 
dalykus, kurių ir jų tėvai 
nežinojo. Ir kada tas jau- 
nimas pastos tėvais ir mo- 
tinomis, tuomet jau galima 
bus pareikalauti, kad jie su- 
teiktų savo kūdikiams ir 2i- 
nojima apie svarbesniuosius 
dalykus. Pakol jaunimas 
klaidžios miglose, pakol ne- 
apsišvies ir nesupras savo 
reikalų, su kuriais jam reL gž 
kės susidurti įstojant į 
mynišką gyvenimą, ;

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

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

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

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo .................................................
2) Teisingas adresas siuntėjo .....................................................
8) Kiek rublių siunčiate ................. Kiek dolerių ...................

Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ..........................
Kaimas ...................................................................................
Gminas arba volostis......................................  ,....
Paskutinis pačtas arba miestas .............................................
Pavietas, (Ujezd) .....................................................................
Gubernija, Rėdyba ...................................................................

sita oianKa galima vartoti siunčiant pinigus ir voKieiijon. 
Su visokiomis inforniacijomis kreipkitės į »

IbOSAK STATE BANK I
g SCRAINTOIM, PA.

į Šei- « Lietuvių skyrius, &

patol

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IšDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautąją ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendroves nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų tautų savo praktišku 

_ išdirbiniu. Męs išdirbame dėl keleto didelių olselių ir krautuvių, kurios orde- 
riuojn 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 
Ironijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARUNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant Šerus. Šero 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas:

S. A. MILČIUS, 164 Summer st.
Gerbiami! Kurie užsisakysit 

visada tėmykit, kad ant rainkoto 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. 
riasi nuo kitų išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padėkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 
kur yra rainkotas.



vai- ūkininku randasi virš tas arba 758 YPATOS, KURIE PABeGO Iš VIETŲ
džią ir vieną kalbą. Girdi, šimtų ir visi jie sutikime dar labiau ėmė juoktis, o 
kada Rusijos valdžia prade- gyvena.x Ūkininkų draugys- kunigas taip perpyko, kad 
Įdavo persekioti socialistus, tė gyvuoja nuo 1915 m. net nuo steičiaus nubėgo.
Jai jie bėgdavo į Ameriką, Draugystė perka žemdirby-1 Vakaro vedėjas pradėjo 
na, o kada būtų viena vai- stės mašinas ir jomis visi prašyti, kad kunigas kalbė- 

taipgi ir mažumos, 26 bal- džia, kur tada jie bėgtų? nariai gali naudotis. Net ir tų apie unijas, nes dabar t 
sais priimta didžiumos rezo-,Tiesiog Petronis socialistus tiems ūkininkams patar-1merginos streikuoją. Kuni- 
liucija, priešingų nebuvo. į “ragą suvarė” su tuomi’nauja, kurie prie draugys-'gas gi nei apie draugystę, 
Abi rezoliucijos buvo apkal-(klausimu. Šmigelskienė ir- tės nepriklauso. Draugystė nei apie uniją nekalbėjo,bet 
bamos ir didžiumos ręzoliu- gi priplepėjo visokių niekų, mitingus laiko kiekvieno tik pliauškė ir pliauškė, 
cija tapo užgirta, o prie ma- Sulyg jos, tai socialistai Bu- mėnesio pirmame nedėldie-l Jpigu 12 nąrių prisirašė 
žumos net tokį komentarą lotai “fraką” nupirkę ir Bu- ny. Reikia pažymėti, kad prie draugystės, tai čia ne 

i pagamino: ‘Gal jau ir rezo7 lotienę papuošė. Antgalo draugystė .patarnauja ir kalbėtojo nuopelnai, bet nu- 
[liucijos autoriai pamatė iškalbėjo Klimaitis; jis per 10 jiems, kurie nori ūkę nusi-pažinimas įstojimo mokes- 
I Rusijos nuotikių, kad ten minutų apsakė apie viso pa- pirkti. Kurie perka per ties. Juk męs žinome, kad 
idalykai virsta ne taip, kaip šaulio revoliucijas, davė vė- draugystės tarpininkystę,,pirmiau surengtose prakal- 
jie nori, bet kaip didžiuma jo socialistams, kam šie nori tie visuomet gauna pigiau, bose prisirašė net 25 nariai, 
reikalauja”. Išrinkta vei- antrą, revoliuciją Rusijoj nes tankiai agentai mėgstat Todėl bereikalo Ivonaitis 
kiantis komitetas iš 5 ypa-1 sukelti ir katalikų religiją pasipelnyti, o draugystė tuo bando įtikinti, būk jis kal
tu: pirm. R. Merkis, pagelb. • “sukritikavo”. Tas žmoge- neužsiima, čia agentai va- bėjo gerai ir jo prakalba at- 

ro smarkias agitacijas, kad (nešė. naudą._ 
daugiau pardavus farmų, 
bet daugelis žmonių krei
piasi pas draugystę, o ne 
pas agentus. Matomai, lie
tuviai pradeda suprasti, kas 
jiems patarnauja, o kas no
ri pasipelnyti.

V KORESPONDENCIJOS V

ALBANY, N. Y.
dMūsų laikraščiuose veik 

nesimato žinučių iš Albany, 
N. Y. Tuo tarpu, čionai gy
vena visviena nemažiau 500 
lietuvių, tai yra jau pusėti
nai didelis būrys. Vienų tik 
familijų čia bus į 80.

Daugiausia lietuviai gy-;RugjjOs nuotikių,‘ kad ten 'miliutų apsakė apie viso pa- 'pirkti. Kurie perka per'ties. Juk męs žinome, kad 
vena apie North Boulevard,;d į £ kaip'saulio revoliucijas, davė vė- draugystės , p 1 ' •
bet yra ir West Albany ir .. ..... 1 _•----- • ---- i— *.•------ _• .. .
Grennbush’y.

Daugelis lietuvių gyvena 
Albany jau nuo labai senų 
laikų. Jie čia apsibuvę gy
vena neblogiausiai. Tūli tu
ri jau ir savo namelius. (A- 
belnai, Albanės lietuviai už
dirba neblogai.

Iš draugijų Albany yra tik 
šv. Jurgio ir Sus. Rymo Ka
talikų kuopa.

Laikraščių čia pareina ne
labai daug. Ponas Lazarko 
pardavinėja pavieniais nux_ 
meriais “Darbininką” ir 
u 
« 
nėti.

tų: pirm. R. Merkis, pagelb. “sukritikavo”. Tas žmoge- 
J. Skibirdis, Prot. rašt. K. lis jaučiasi save gudresniu 
Burė, fin. rašt. P. Chapas, ir už čigoną: jis, nuėjęs baž- 

Įiždin. S. Monkus. Iždinin-.nyčios sklepan, garbina die- 
kas bus po kaucija. Pini- Jvą, o Glavecko saliūne kri- 
gai nutarta siųsti į central) pikuoja, religiją. Žmonių bu- 
Revoliucijos Komitetą, į-tvo aoie 30. Rinkta aukos 
steigta kairiųjų organizaci- politiškiems reikalams.*

* *
Petronis savo kalboj 

rino, kad patriotizmas neve
da prie karių. Aš pasaky
siu, kad Petronis turės pra-

jų. Komitetas mano smar
kiai pasidarbuoti, jei drau
gijos ir kuopos veiks tame 
darbe. Pirmos prakalbos 
rengiamos Richmondo daly, 

: sekan-

tik-

M. J. Vaitiekus.

VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.
Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 

sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Z»- 
•o.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį keliones, 
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 pažį tarnus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

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

Tel. Stagg 1228.
AKIS ISEGZAMINUOJU DYKAI_

DR. M. FREEMAN
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

611 Grand St.
Tarpe Lerimer ir Leonard Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
..... u.................... .....................

FITCHBURG, MASS.
Nuo 1 d. gegužės mūsų 

miestas tapo sausas. Vy
čiai, norėdami visa alų ir 

Farmeris.' degtinę išgerti, pabaigoj ba-
 landžio ir iš karčiamų nei

davo. Bet, štai 27 d. balan-, 
džio pamatė, kad karčiamoj juk kiekvienas galrsuprasti, kęs. 
štopas eina mažyn, sumanė kad rašyti apie piemenų vei-1 Tą pačią dieną, ryte, šv. 
iš ten visus i 

Philadelphijos apielinkė dar negavus Lietuvai nenri- D. prakalbas, kuriose kalbė: išvyti,kad jiems daugiau gė- nims būtų didelė garbė, 
v’ — 1 — 4'*'' ’’ — T'*--1—Re- rymų liktų. Vienok sve- laikraščiui pažeminimas. So. Bostone,

savo atsišaukime porteris pažymėjo to vaka- timtaučiai mūsų karžygius Štai kodėl męs ir tylime.
• Bet yra žmo-'gerokai pavaišino,užmušda-Į pagaliaus, juk čia ant vie-’ 

, —v—-------------------- x-----------------  įos, randasi “Darbininkas”,1
J. Ivonaitis bando Ar negėda lietuviams taip kuriame tie vaikėzai apra-C1 

' ~ iv . -i . • negalima buvo nei apsiklauso visą savo veikimą, visas1 - •
sorkes ir atkartoja tuos vi- ‘ J 
'sus pliauškalus, kuriuos

Tūlą laiką atgal čia vie- ‘pliuškia, ant steičių patol. - 
’ pakol publikąi neįsipyksta Q

GARDNER, MASS.
Pastaruoju laiku buvo 

i” rašytą apie L. S.

nei Lietuvos piemenų. O kuriuos ir pirmiau buvo sa-

Naujienas , o dabai jau ii jrof]os< 20 gegužės; ,---- -----------  ------ 1— , ------
Laisvę” apsiėmė pardavi- v.qs prankfOrde ir taip visa dėti prisirengimą prie karės ‘Laisvėj
—; . . u u Philadelphijos ...... — ------- , -- ,----------- ,---------

Biznierių čia yia baibe- sujudinta., nes čion pra- gulmybės, nes tie nelabieji jo kun. Mickevičius.
rys Jankauskas, 184 N.Bou- kaibų nedaug rengiama bu- lenkui ’ v x ' ’ , .
levard,. duonkepys Maicm- vo, todėl dabartiniai nuoti- remti jų legijonus jau pran- ro nuotikius.
ka ir jo partneris Urbonas kiai, pervertimas naujo

Bet yra žmo- gerokai pavaišino,užmušda-
- . ulcu, jTv. . v. Lunu.T ..uujj is- nešė pasauliui, kad Vilniaus nių, kurie teisybės nekenčia, jmi paakius,

ir tris saliūninkai. Yia to- ,for|jos ]apo turi visus už- ir Gardino gub. turi būti Ir štai 
kili lietuvių, ką neremia sa- - • _
vo biznierius. ;

V ietos lietuviai gana tan- prje revoliucijos parė
kia! važiuoja ant balių į' 
Schenectady, į Mechanisvil-' 
le ir į Troy. .Mat, čia yra 
paprotys kviesti vieni kitus 
į balius.

Vietos lietuviai labai pa
sigenda prakalbų, nes jų čia 
beveik niekad nebūna.

Broliai Albanės lietuviai,

l“ interesuot, ir kas gyvas turi prie Lenkijos, 
lankytis į prakalbas ir pri-

Reporterį sukritikuoti, būk 
jis neteisybę rašęs.

Pirmiausia turiu pažymė
ti, jog aš rašiau, kad pašel-

svetimtaučius kimų į laikraštį, tai pieme-Jurgio draugystės buvo mi- 
-- -.-i !- —v-, 0 šios, tik ne Cambridge, Bet

Už mišias 
draugystė užmokėjo $50.

27 d. balandžio buvo šv. 
| Jurgio draugystės labai 
triukšmingas mitingas, kad

elgtis?... *
* P. Gvidas.MCKEES ROCKS, PA. | 

mimo. Be vietinių kalbėto- Darbininkų nesusipratimas, 
jų yra pakviestas L. Prūsei 
ka. Reiškia, progresyvės plieninių karų 
draugijos rūpinasi gyveni- j išėjo į streiką., 
mu ant žemės, stengiasi tar-(kuoja 570 darbininkų, 
naut žmonių reikalams, ] ---m.-i-—•-

iain, kaip kunigai ir “tau- geresnių darbo sąlygų. . prie draugystės narių. Aiš- 
tiečiai”, kurie gaudo dolerį Minėtoj kompanijoj dir-. ^us clalykas, kad kalbėtojas 
dr rodo dangų po mirties, o ba apie L200 darbininkų, o j turėjo savo prakalbą arba 

Mat, benį j0£ dajj pašvęsti drau- 
gystės reikalams, nurodyti 
jos reikalingumą ir naudin
gumą. Mickevičius gi to ne
atliko, jis 
taip, kaip kad bažnyčioj sa-Ji. Šventosios draugystės,’j 
ko pamokslą. O juk reikia norėdamos palaikyti, katali-Įgi

,7 f]‘ P. k .E. Co. pįng draugystė, rengdama na kūmutė tapo pagauta be-/y
prakalbas, norėjo, kad būtų vagiant iš vežimų duoną.Ki- jr nenuveja tų kalbėtojų.Bet 
kalbama ' apie draugystės Jo skandalas. Tūlas R. viską jeigu mūsų tūli katalikai la- 
reikalus ir kad tose p rakai-'(nuramino, sutaikė ir už tą ]oaį nor^ ka(] apįe jų veiki- 

.....  " (mą rašytų socialistų laikra
ščiai, lai tuomet paklauso.

29 d. balandžio buvo pra
kalbos šv. Jurgio draugys
tės. Pirmiausia kalbėjo J. 
Janusevičius iš Norwood, 

Išgyrė šv. Jurgio

darbininkai
Viso strei-

Jie
neireikalauja pakėlimo algų ir i)Ose prirašius kodaūgiausia'savo patarnavimą gavo iš a-'
... n'nvnonin rl n vkr. oolirnn 1 • t i— • A K (\C\

subruskite labiau . rūpinties kiti apįe tautiškus biznius streiką išėjo tik 570. 
visuomenės gyvenimu, dau- gyajoja> o darbininkams lie- darbininkai manė, kad da-
giau rūpinkitės darbininkiš
ku klausimu. Matot, kad 
ateina sunkus laikai. Reng- 
kit prakalbas, skaitykit 
pirmeiviškus laikraščius,gy
venkite darbininkiškam 
draugiškume.

“Laisvės” Reporteris.

biejų pusių po $15.00.
Ir kas tu tamsiu lietuviu 

neišnaudoja.
*

* ♦
bar streiklaužių nebus, to
dėl galima bus lengviau ir 
streiką laimėti. Dabar jau 
antra savaitė kaip streikuo
ja, o pasekmių jokių nesi
mato. Kompanijos laikosi, 
'nuduodamos, kad joms dar
bininkai ir nereikalingi. Ll -
Streikierių delegatai^.tan- ka, negu į bažnyčią. Tadeliv 

Kr ’ C L I L - ' ' ~ ' - 
Tautiškoj svetainėj įvyko bėjo apie 1-mos gegužės is-,^’ beTto5!^' J^ugystė surengdama pra-

konferencija Philadelphijos koriją ir kaip ji ęhbar įvai-’™ "’^o nei andą Jeigu kalbas, neturėtų daruti to- 
iriose šalyse apvaikščiojama.1, ^1S1 daibininkai^išėję kių stambių klaidų ir nesta- 
Aukų surinkta Rusijos re- ■ . j u - - ----- - ---------------------- > ■ <
voliucijai $6.70. R. Baraus- Jaunėtas, o dabar nėra vii- vieton prakalbos, loštų mo-'po uždrausta kviesti tokius 
kas aukavo tos dienos už
darbį $3.25. Be kuopos na
rių buvo daugybė ir pašali
nių.

pia būti patriotais ir nesi
rūpint savais reikalais.

Mūsų mieste priviso dau- jviass
gybė “bedievių”, kurie pra- draugystę ir S. L. R. K.°A.

K. Hensas
CAF1 IR POOL ROOM 

(lakamai laiką praialat.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
19 Gold SL,

BROOKLYN. R. ¥
Telephone i Main 7121.

PHILADELPHIA, PA.
(Nuo mūsų korespondento)

ROCHESTER, N. Y.
(Nuo mūsų korespondento)

1 d. gegužės L. S. S. 7-ta 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą ir sykiu apvaik-, 
ščiojo Pirmos Gegužės šven-. . . . ,
tę. Drg. K. J. Vaivoda kal-^J11 nueina į. kompanijų ^o-

prakalbą sakė deda savo vaikų nekrikšty- Antras
1 , v N v. . 4: ----- •

progresyviškų draugijų ap
kalbėjimui Rusijos revoliu
cijos. Draugijų buvo už
kviesta daug, bet dalyvavo 
11. Konferenciją kvietė L. 
S. S. 1 kuopa. Dalyvavo L. 
S. S. 1-ma kp., L. S. S. 1-os 
kuopos choras, Moterų Pro- 
gres. Sus. kuopa, Vytauto 
Dr-stė, Pet. Armino, Lais
vės Kliubas, Liet. Real Es
tate Co., S. L. A. 107 kp., L. 
KeliaujantisKnygynas ir kt. 
Delegatų atsilankė apie 30. 
Pirmiausiai buvo apkalba
ma būdai, kuomi ir kaip pa- 
remt Rusijos revoliuciją. 
Paduoti būdai, kaip galima 
būtų pritraukti visuomenę 
prie rėmimo buvo tokie: 
“Kad išaiškint tikrą dalykų 
stovį Rusijoj, rinkt žinias iš 
daugiau pasitikėtinų . šalti
nių ir aiškint žmonėms ren
giant prakalbas, paskaitas

kalbėjo kunigas 
J. Jakaitis. Bė- 

, . v . . . . .v |giojo po svetainę ir pasako-
atsiminti, kad į prakalbas ?Jską biznį, stengiasi ismvs- j0 apįe fcatalikų nuopelnus, 
ateina truputį rimtesnė ir Ji iš draugystės tuos narius, yjena jg begėdiškiausių me

lagysčių pasakė, būk lietu- 
viai socialistai tai nenorį 
Lietuvai laisvės. Tą mela
gystę gali kiekvienas supra
sti, nes niekas negali priro
dyti, kad socialistai būtų sa
kę, j°g jie nenori Lietuvai (McKees Rocks, Pa.

daugiau prasilavinus publi-1kurie vaikų nekrikština.
Kasžin, ar tas sulaikys 

“bedievystės?” 
♦

7 d' gegužės buvo susirin-

aš ir paminėjau, kad Laisva žmones nuo

Jeigj kalbas, neturėtų daruti to

Aukų surinkta Rusijos re- j streiką, tuomet jis būtų Įyįj tokių kalbėtojų, kurie tkimas L. J. D., kuriame ta-

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

8va....... U
ant kokio tik nori instrumente, arba 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir draugams. Adresuokit 
G. A. Baronas, P O Box, G D

laisvės. Jeigu socialistai ne
sutinka su kunigų siūlomą
ją Lietuvai laisve, tai nega- 

Gal nepavelys kalbėti tokiems sakyti, kad jie ir Lietu-' 
i..... x “̂7'' |vai laisvės nenori. Socia-

i žmo- Hstai taipgi nemano važinė- 
ninkas pasakys, kad jis pri- nes. Tūli tautininkai likosi ti po Europą, landžioti pa
pasakojo visokių nesąmonių, labai užgauti tokiu draugy- kampėmis ir jieškoti, ar ne- 
Pirmiausia pliauškė viso- stės nutarimu. įgalima bus kur nors Lietu-

| Labai gerai draugyste ir|Vai laisvę nupirkti, kaip kad

..ynieji daini- se temose, o trečia.—jo pra-.bos jokios naudos neatneša, Ralistai sako, kad laisvę ne- 
Jablonskiūtė iš kalbos neatnešė jokios nau- o tik vienus prieš kitus su- galima nupirkti, bet ją rei- 

1 kia Iškovoti.
Kada Rusijos liaudis, ve

dama kunigų, 1905 metais ė- 
jo pas carą prašyti malony
bių, tuomet caras liepė tą 
liaudį šaudyti. Bet kada da
bar ta pati liaudis sukilo, 
tuomet ir patį carą nuo so
sto nuvertė.

! Trečias kalbėjo kun. Ži- 
Pasakojo, kaip rašo apie jų veikimą.. Kada Minskas apie Lietuvos^pra- 

vakare, žmoriės gatvėmis vaikščioja jie surengia prakalbas ir
mę, iš ku/ir kaip atsiranda'mas, kad keturių tautų dar- buvo prakalbos Laisvama-'susilenkę, kaip jis medžiams pliauškia visokias nesųmo- 
revoliucijos”, Materialei pa-jbininkai tą patį jaučia ' A 1-------- t kt.. ...-------------------------------------.„.k-------------- jx.-,. x„ „„„ „

ties, nes vieni streikuoja, o nologus.
kiti dirba. . . . . kunigas Mickevičius pa- tus.
.Darbininkai turi atsimin- sakęs gerą prakalbą.

ti,.kad tik. į vienybę susi- Ivonaičiui išrodo ir gera,bet ponams, kurie šmeižia nepa- 
spietus galima kovą laimėti., kiekvienas susipratęs darbi- tinkamos sau srovės

Streikiei’is. nink-aa Vari lie -nvi- HPQ m-” ■ . • • t

Ivonaitis tvirtina, kalbėtojus, kain kad p. Mar- 
Vadinasi, draugystė

rn
*

* v
Gegužės 6 d. lietuvių, ru

sų, lenkų ir ukrainų socia
listų kuopos surengė bend
ras prak 'bas Rusijos revo-'certas L. S. S. I Rajono. Ge- bėjo astuoniose ar devynio- j padarė, nes tokios prakal- Yčas ir kompanija daro. So- 
liucijos pasveikinimui. Lie- riausia pasižymėjo d-’ ’ 1 - v. . j

tuviškai kalbėjo K. J. Vai- ninkė p. < 
voda. Visi kalbėjo tarp tau-(Worcester, Mass. “Vilijos” dos. 
tinėj dvasioj, ypač lenkai choras irgi puikiai sudaina-| Tuo tarpu pirmininkas, 
turėjo gerą kalbėtoją. Au- vo. Programe buvo pažy- perstatydamas 
kų surinkta 27 dol. Žmonių mėta, kad dainuos New Ha- pasakė: 
buvo pilna Gedimino salė ii^ven’o kuopos choras, bet dėl gė šias prakalbas tuo tikslu, 
daugelis dar netilpo. 

*
* *

Nors biskį nuobodu

WATERBURY, CONN.
13 d.- gegužės buvo kori- kias nesąmones, antra—kai-1

kursto.
Pirmąsias prakalbas taip- 

; kalbėtoją,'gi rengė ne draugystė, bet 
“Draugystė suren- atskiri jos nariai.

JOSEPH LIPMAN, M. U.
. Specijalistaa motery Ugi

B. BOth St, New Yerk. N. 1.
OFISO VALANDOS!

__ 10 vai ryta; nua 1 fld > vai. pa 
plat ir nua 7 iki • vai. vakarai

NadBliamia pagal autartį.
Egzaminavlmaa DYKAI. Męa IBM- 

rlama ir pasakoma viaaa ilgas ir mk- 
galbstlma. Ii kitur atvaiiavualaaM W- 
gontams parūpinamo viatg, kai g7^a • 
•L Reikalui esant kralpkltia asaa 
apžiūrėsimo ir duosimo prietaliAkg ra*- 
dą. Patarnavimas visai pigu. Noah* 
mirikits mano antrašo. „

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 214 E. 50th St., 

New York City.
Antras Ofisas: 1945—7th Avė., 

arti 117th St., New York City

J. Proletaras.
j tūlų priežasčių nepribuvo, kad supažindinus lietuvius 
j Vyrų kvartetas tapgi neda- su šia draugyste, jos nau- 
lyvavojkodėl taip atsitiko— dingumu ir kad daugiau 

ant nežinia. Labai nedailu, kad prie šios draugystės narių
BRIGHTON, MASS.

Tūli mūsų katalikai labairių imi musų Karaimai laoai 
džiaugiasi, kad socialistai 

iš pergyventų seniaus ir da-’nesuprantama kalba kalba, ja. Tokių klaidų vertėtų i Na, o apie ką kalbėtojas savo laikraščiuose nieko ne- 
bartinių laikų, kas suteiks bet viską atsveria tas entu- vengti. . kalbėjo?
žmonėms platesnį supr'ati- ziazmas, tas dvasios pakili-' Tą pačią dieną, 
___  1___  • . 1_ -A-l_______ -1 _ ' ~ J ,1. Lkinrn nvnlznlknc

Jarptautiškų prakalbų, kada apsiima, o pasku nedalyvau- prisirašytų.
I___________4._____ TaI/Iii VlrG/Li VAvl-nf-n I M n n OVA

monę, apie paskolos bankų 
įkūrimą ir t. t. Jis tvirtino, 
kad Lietuva ir kitos mažosrevoliucijos”. Materialei pa-jbininkai tą patį jaučia, tą nių 4 kuopos; kalbėjo J.Ne- sakąs prakalbas, medžių ša- nes, o socialistų laikraščiai .

gelbai nešti, nutarta rengt patį mislija ir tuos pačius viackas iš Worcester, Mass, koms, kaip kunigas M. .skle- apie tai nieko nesako, tuo- jauteies hks laisvos.. Jis ne- 
koncertus, balius ir kt. pa- reikalus turi.
marginimus. Svarbiausiu 
pamatu buvo, kad nuodug
niai supažindint žmones su 
tikrais Rusijos nuotikiais, Dukterų draugystė surengė 
ypatingai nurodyti, kad re- , prakalbas. Kalbėjo ponai
voliucija dar nepasibaigė, i Petronis, Klimaitis ir Šmi-

T-^_______ _ ¥ J JL . 1 - 1 1 I ■>« m ra Irk Lx

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba 

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

rus, o padarys veidą tyru Ir akaia- 
čiu baltu. Toji mostis išima plėtiniu 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veidą. 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigas 
galit siųst ir stampomla, (7)

J. RIMKUS J
P. O. Box 86. Holbrook,

*
* * r

Gegužės 6 d. Liet. Sūnų ir

'Jis savo prakalbą pašventė pe su mergomis žaidžia ir met didžiuojasi, būk jie tei- užsipuolė ant socialistų,būk 
(Rusijos revoliucijai. Publi- t. t. Jam taip bekalbant, sybę sakę, todėl socialistai pastarieji, priešingi Lietu
ką likosi labai užganėdinta, kas tai pradėjo riešutus vai- neturį nei ką atsakyti. . laisvei. Jis . kalbėjo 

P. P. Kelmelis, gyti. Tūli iš to pradėjo Jeigu socialistai tyli, tai į aiP tikras biznierius, jokių 
juoktis. Kunigas Mickevi- nereiškia, kad jie neturi ką .snovnj nepaliesdamas.
čius suriko: “Aš su jumis pasakyti į jūsų tas prakal-l Ketvirtas kalbėjo kuni- 
kiaulių neganiau”! Sporte- bas;'bet nenori susidėti ir gas Kemėšis. Jis jau vie-

ivos laisvei. Jis kalbėjo GERIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

PEACOCK IR SCOTT
VILLE. MICH.

kairiųjų organizacijų di- gudriai sukritikavo socialis- 
džiumos priimta rezoliucija,jtų idėjų, nes socialistai norį

liai vėl pradėjo šaipytis, kritikuoti tokių vaikėzų, tos lietuviams žinomas ir
Tuomet kunigas sako: kaip Ramanauskas, Kneizis nieko naujo nepasakė, kaip

apylinkėj lietuvių “Tamsta esi tamsus socialis- ir kompanija, kurie neverti tik pakartojo tuos žodžius,

Iš lietuvių f ar merių 
gyvenimo.

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST, T.l. N4-S

WATKRBURT, CONN.



J^SERGANTO!

UO LAST 22 ST,N

VOMno-

Dovanai395 Mass

tavo

z

s 
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30 DAINŲ
ir 200 ADA TU 

su Colurnbijos Gramofonu 

Gali įmokėt dalį
a.

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

land avc., Newton Upper Falls, 
Mass., praneša mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir šo
nuose, bet skaitydamas jūsų ka
lendorių, ėmiau vartoti Sevcros 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau”. '

pHONB W’MSBURGH 5415

I DR. I. COHN

Aukščiausia 
Laboratorija,

mė: iš butelio šampano iššo
ko kamštis ir sudavė man į 
galvą.

Dievas padarė stambią 
klaidą.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Dangiška 
Sveikatos 
Tautiškas Skyrius. — Męs,
Aūgščiausios Sveikatos La
boratorijos Tautiško Sky
riaus bakteriologai, po ilgų 
tyrinėjimų “Naujosios Lie
tuvos”, “l 
svosios Minties” dūšelių,ku
rias į mūsų laboratoriją at
siuntė gerbiamas tų laikraš- prilipinęs nosį viršun skylė- 
cių c i u i ea ■ mis, tuomet iš jos niekad

• nereiktu kiše- 
niuose nešioti po kelias 
sines skepetaites.

—Dievas, sutverdamas 
žmogų, padarė labai stam
bią klaidą, kurios dabar ir 

Pažangos” ir “Lai- pats negali atitaisyti.
—Kodėl tu taip manai?
—Jeigu jis žmogui būtų

ka, pripažinome, kad tie lai- nebėgtų ir 
kraščiai persiskyrė su šiuo 
pasauliu sirgdami džiova. 
Taipgi džiova mirė tautiški 
dienraščiai ir palaimintasis 
tautiškai-katalikiškas laik
raštis “Katalikas”, kurio 
dūšelė dabar perduota į mū
sų laboratoriją. 7“ 
aiškiai matosi, kad lietuvių 
tautininkų visa politika ser
ga koaštriausia džiova. Kad 
išvengus tos baisios politiš- tikrinau, ka<! ji' mane neap- 
kos katastrofos ir kad pa-'^Qmaj myli.* 
lengvinus mūsų Dangiškos | _ Gera meilė,
Laboratorijos tyrinėtojų pasakoti, 
padėjimą, patariame visiem i 
tautininkų vadam kogrei- gįeriumi važiavo

augs- traukiniu, o kada manęs iš- 
atga- siilgo, tai ekspresu atbildė

jo. Reiškia, neapsakomai

Didelė meile.
—Aš girdėjau, kad 

pati pabėgo su burdingie- 
y*sk° rium, ar tas teisybė?

Jį —Taip, buvo pabėgus ir 
" vėl sugrįžo. Aš da*bar jau

čiuosi laimingu, nes persi-

nėra ka ir

Kryžiaus 
skaudėjimai

tautininku vadam 
čiausia kraustytis i 
čiausius kalnus, kad 
vus savo sveikatą, 
protestuojame prieš 
ties” pranešima, būk 
nesirgęs tautiška 
Mūsų augščiausio laipsnio ą i i • • v • t

—Ar netiki? Su burdin- 
lokaliniu

Taipgi 
“Atei- 
Rimka 
džiova.

bakteriologai pripažino, kąd ; _Klausyk> brolaUj kod61 
vis! Misnuiodjti laikrascnj (u degtinę geri per šiaudu- 
chirurgai yra uzr-i-— 
džiova.

Bakteriologijos prižada.
tavo paši

—Pildau savo 
_ . t . —NesuprantuTnspeklonus. aiškinimo.

' | —Matai, aš
Nesupranta lietuviškos |prie blaivininkų 

politikos. mas i tą draugystę prižadė-
Aš jums pasakysiu, kad jau, kad visą amžį mano 

lietuviška politika, tai ne lūpos neprisiglaus prie stik- 
lietuviška vyža arba berži- lo, kuriame bus svaiginanti 
nė tabakierka, kurią kiek
vienas tautietis pamatęs su
pras. Lietuviškai-tautiško j 
politikoj yra tokių apsireiš
kimų, kurių nei patys tauti
ninkai nesupranta. Štai, 
išvažiavo tautiečių šulas 
Rimka į Europos kalnus, iš
sivežė sekretus ir dabar 
mūsų tautiečiai laužo gal
vas ir sukalioja rankas, ne
galėdami išrišti tų sekretnu 
dalykų. Rimka buvo prane
šęs, kad gavo tautiškiems 
reikalams slaptingu ninigu 
$1.200. Dabar “Lietui’/ 
klausia, ‘kur tie slaptingi' ii 
pinigai? “Ateitis” atšaliv- 

“T ief””°i”, aprašo vi
sa Rimkos viršutinę ir vidu
rine biografiją, visų tinksų I 
sveikumą, išduoda medici- į vaitos atgal, o tu žinai, kad 
nišką paliūdyjimą apįę svei- medicinos mokslas nestovi, 
katos stovi, bet apie $1,200 ant vietos, bet progresuoja: i 
nei puse lūpų neprasitaria, pirmiau buvo priimta; kad 
Iš to aiškiai matosi, kad ir ligonis, eidamas gulti, neva- 
ji neturi supratimo apie sa- karieniautu. o dabar jau iš- 
vo politiką. O juk su 
pinigais paprasčiausias da- rieniautų. 
lykas, išrišamas keliais 
džiais
tai ir išvežti”, 
aišku?

priklausau. 
ir įstoda-

gė rymai.

Mokslas progresuoja.
Daktaras klausia ligonį:
—Kas tamstai yra?
—Mane kankina bemiegė, 

negaliu užmigti ir gana.
—Ar tamsta eidamas gul

ti vakarieniauji?
—Nieko nevalgau.
—Labai blogai, visuomet 

reikia pavakarieniauti, iš
gerti porą stiklų pieno, su
valgyti norą kiaušinių ir t.t.

—Atsiprašau, neseniai
daktaras man uždraudei ei
nant gulti vakarieniauti, o 
dabar sakai, kad negerai 
darau.

—Juk tas buvo kelios sa-'

tais rasta, kad būtinai pavaka-

žo- i

“slaptai gauti, slap- 
ne-

Teisme.
Teisėjas^pasišaukęs kalti- 

, narna jį, sako:
I —Tu sakai.kad nevagi.tai 
kur ištisas naktis praleidi?

! —įvairiose vietose, ponas 
Aeiseiau.

—Aš tavęs klausiu, kur tu

Nelaimingas atsitikimas.
Du kapitalistu susiėjusiu1 

kalbasi: ;
—Aš tau sakysiu, kad vi

sas žjnogaus gyvenimas ap- ištisas naktis praleidi ir j 
ir ant,klausimą atsakyk!

gali pa- 
atsiuki-

suptas nelaimėmis 
kiekvieno žingsnio 
tikti nelaimingas 
mas.

—Teisybę sakai.
kar užėjau į viešbutį ir ma

Aš ‘ va-

L ne patiko didžiausia nelai- nas teisėjau

—Kaip kada pasitaiko 
pramiegu lovoj, kartais po 
lova, o tankiai susirietęs 
nrasėdžiu prie karčiamos 
durų... Visaip prisieina, po-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu 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 be 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 nervy ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brands, ('berniškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

Šventadieniais nuo 10
c

ir rukštumo skilvyj. Kainos
r-

CEDAR RAPIDS, IOWA, |W. F. SEVERĄ CO
TW5HI

LIETUVIAI!

u w

QSĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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K. filDLAUSKAB.
Vptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013

Specialistas įvairių Ii 
KM. o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo,
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vak. N«161ioj iki 12 ryto.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
UBTUVHKA

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptickoae. 
Reikalauk tiktai tikrų "Sevo- 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.

ept. L.

-400 hUVVES SI
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

dažniausia genia nuo ink
šti; betvarkės. Del nuo- 
savaus gero yra reikalin
ga, kad j tokias slogas 
butų atkreipta didele doma.

.. $1.08 

... 1.00 

... T.00 
... 50c. 

00.

vai. vakare
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

SILPNUMAS
Jei jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, bo noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, Jmk j

Severn's Balsam of Life
(Soveros Gyvasties Baisumas)

Sustiprina jis visų organizmą ir 
prašalina vidurių su kitėjimų. 
Kaina 75c. r— aptiokose.

T

E

209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y<

r

Ar Esi Kankinamas
\

1-st291
a

Tel

Teisybe apie plaukus

Stųmimą ir Energiją.

Nuo
Nuo
Nuo

p*

,KT>

MM

9 a

12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone 595 Greenpelnt.
Daktaras J'. MISEV1ČE

Specialistas širdie® Ir 
Plaučių ligų.

i

J

JOHN KULBOK, Savininkas 
Wythe Ave. Cor. So 
BROOKLYN, N. Y. 
279 Greenpoint.

Akušerka į
<Pv umatit £

; allege. Hai’imo'- E
iPttdkmfnffat atlieta sfi P

^.cadyma, ta pai sute-.k a v'aai’aa V v 
jegelba teva'rtoae motrev J

• F Stropiene,iXm’.‘..: i

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybes, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;- 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš/iyta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, plikius 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiskei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji. ir naudotis jos patarimų ir

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

»

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison & Clinton Sts., Chicago, Ill.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde

Adresas

IN-EXPELIT

FAIRICHTERiCo

NSW YORK

gevera’s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 
inkstų arba puslėš uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
5»)e. ir $1.00.

Temykite
\ PAGAL NAUJA BUDA GREIT.GALIU 8UJIEŠKOT JUS GIMI

NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.
Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.

Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mane 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, e tikrai nu-

Į ei*. . ' '
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus | Banką, tai ai moks 4 nuošimti

V galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotoa, per New York® ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti. — 
Parduoda farms®, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokumentus-rašttis ir išjiegkau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nue ugnies, ir tt. 

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
~ i o. . - Filin: IM CLINTON AVK.M6 Grand Street, - maspeth, l. i. n. y.

Bernu sk et Breekiyu.

e v

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

JOHN KITLBOK
cXfe

Didelis hotelis, gera vi-ta 
pakeleivingiems, kambariai į- 
laisyti pagal naują madą. Visi 
busite užganėdinti.

Moksliškas,

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 35c 
“Kregždele” — duettas — 30c. 
“Egle” (Žalčių karalienė). Žalčio.

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

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETR M’SKAS, 
Broadway, So, Boston,

(0 
o

LOXOL

sius po $1 kas 
mėnesį.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo

MINERVA PHONOGRAPH CO

AR NORI VALGYT GERĄ I>L’ON<

GARSAS GERIAUSIA KEf

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim® 

apturėti per pačtą: I
Nuo reumatizmo .................
Kraujo Valytojas .................
Vidurių’ Valytojas ................
Vidurių Reguliatorius 
Frojanka 25 c., 50 c., ir $1

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

6
GRABORIUS (Undataker) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
, šbalsamuoju ir laidnju numirusius 

ant visokių kapinių.
! Parsamdau Automobilius ir Kari®-' 
1 tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip
Į pasivažinėjimams.

Ofisai:
! 144 N. 5th S\ 2f>4 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main.

l)r. Richterio 
PAIN

EX TELLER, 
su

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa-

RICHTER & 
CO.

74—80 Wash
ington St., 
New York

Dl’ONA IS ;

•H

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseii- 
joms ir kitokiems poky
liams * « * 0 * , •

a'

ii

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.

50,000
VISIŠKAI UZ

DYKĄ

Pasekmingas gydymas 
visai dykai.

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų,' 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
Iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel- 
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybe apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
(škaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo-^ 
Ii sulaiko plaukų slinkimą, sunalkl- 
aia pleiskanas, niežėjimą ir pradeda

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

A-

Stejtas

augti plaukai. Mes jumss prisiusimo 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, 11, 
syku su augščiau minėta iliuostruota 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Box 
545, Union, N. Y.

KUPONAS.
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasit® 10 c, kurie padės pa- 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prišlunčiu $1.0(1 už kurį meldžiu 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
minėtą knygutę. (IŠkirpas įdėk litą 
kuponą)

Miestas

MftiiitoirMiiiili
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sekretorius 8
i220i — 7th

URAtblJA O C Pl V

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

Millsboro, Pa

Knygius Pranas Tumorai, 
3570 E. 72 St

NRWVPNRIRi

IR DUKTERŲ 
----------- ILL.

Mokslo Nereikia Jieškot
Kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą. aritmetilrV 

•AtAfivIv kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi iimr.Lt/:
Nurodymai ir knyga DYKAI. Wėk stempą. Adresas*

SMbvik toresoondenciiiw Mokvkii 13?? N RobevSt Cbim*

Susirinkimai atsibuna paskutini pa- 
nedėlį kiekvieno mėnesio 1 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
dain St., Mahanoy City, Pa.

.71. KAM PAS_* NORTH. 4X2® GAtvĖSįTTL“ 

filiVpKJfr-

DR-JOS CENTRO VALDY- 
1R KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas,

J. A. Rūkas

60 N.

»>

DĖLEI A. P. L. A. LIAU- AUKO RUSIJOS REVO 
DIES NAMO.

“Laisvės” Nil išreiškiu
savo nuomonę apieeumany- ^p^pag^e iš savo iždo 
mą statyti liaudies namą, ?1000; j Ragauskas $10;L. 
nurodžiau, kad nėra didelio Bačk5s ir s. vilkas _ po 
reikalingumo ir pabriežiau, $2 00; A.Stankevičius, F.Vi- 
kad męs negalėsime tok) na- turig ir N ,Mackevič _ po 
mą savais pinigais pastaty- $5 00; K ženčius $i.O5; S. 
ti. Taipgi prašau, kad 1 kp. Urba) p. Urbai> A- gveg. 
nurodytų tuos įgijimo namo žda> A Til.vidis A. A. šuls- 
būdus visiems nariams, nes kis> A A Danielius, J. Je- 
tuomet gal visiškai kitaip naitiS) F Urba, A Simutis, 

RU K. Jankauskas, T. Jankaus- 
įkienė, T. Gražys, P. Klova,

LIUCIJAI
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ka, X Degeriunas, H. A. Pi- 
liČauskiūtė, V. A. Lileikiū- 
tė, P. Malasa, J.Kazlauskas, 
P. Vaitekūnas, K. Vaškevi- 
čia, Alekna, J. S. (pavardės 
neįskaitome—Red.), K. Ne- 
mura, J. Jenusevičius, K.Žo- 
lynas, P. Žilius, F. Bagus- 
kis, P. Straskauskas, J.žuk, 
J. Svirinavičia — po 25c.; 
smulkių $3.15f Viso $48.30.

Meškius.

dalykai paaiškėtų ir a 
tuomi sutikčiau.

Bet pirmoji kuopa vieton p, Šliogeris, M. Ragauskas, 
paaiškinimų, vieton atsaky- s. Pikelis, J. Stankienė, V. 
mų į mano klausimus, užve- Danielius, K. Dibulskis, A. 
dė tuščią polemiką. Pavyz- Meškauskas, M. Adleriūte, 
džiui, “Laisvės” N27 reika
lauja, kad aš paaiškinčiau, 
iš kur kuopos susikrovė 
tuos kelis tūkstančius ir net 
galėjo kitoms draugystėms 
paskolinti dėl statymo sve
tainių? Suprantama, tuš
čias klausimas ir pirma vidaitė irA.Urba—po $1.00;'^ 
kuopa daug geriau būtu na- Adleriūtė, J. Garnis, M. Chicago, Ill. — Dr-stė 
darius kad vieton šio klau- Griciunienė, J. Judiekis, J. Liet vėliava Am.Nl $20.00. 
Simo, būtų nurodžius, kiek Masiulevičius, J. Jankaus- So Omaha Neb — Biliū- 
kuri kuopa turi kasoj pini- kas, P. Jankauskienė, A.Bi-' išjejstuvėse aukavo- J 
gų ir turto, tuomet ir aš bū- ga, M. Bandzinskaitė, S. I- Tnnfenė $ 2> 
ciau matęs, ar galima kalbe- vanauskas, P. Tremaitis, A. 
ti apie statymą namo, ar ne. J. Danielius, A. Švėgžda, V.

Aš, rašydamas, 
jau, kad trįs ar 
kuopos turi- tuos 
čius, o kitos nieko 
manau, kad pirma kuopa to 
negalės užginčyti.
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Beje, pirma kuopa sako, nowski, B. Veberienė, K.Ki- 'rinkime surinkta $2.90.

Stoughton, Mass. — J. 
Liepės dukters krikštynose 
aukavo šios ypatos: K. Ki
ru tis 50c.; A. šilanskis, S. 
Ručinskis, L. Kušleika, J. 
Kimtis ir A. Radvilas — po 
25c. Viso $1.75.

T . . Montello, Mass. — Per J.
Malkaitis, F. Biga, L.A. Va- Vireliūną $207.60.
lančjus,J Katenis,E._Kateni-1 Fitchburg, Mass. — 1 d. 
enė, J.Bačkis,F.Lickūnas, B. gegUžčs prakalbose surink- 
Dovidonis, A. Linius, S. Ku- $24.25.
laitis, O. Kulaitienė, Z. lar-j Collins, Mont. — J. Benis

Hel. Milevich, M. Meškaus
kiene,. J. Meškauskas, F.

J. Strazde
lis ir M. Užunaris — po $1.; 
J. Biliūnas, P. Biliūnas, J. 
Genaitis, A. Ūkelis, A. Pas
kųs, A. Sabaliauskienė — po 
50c.; J. Bulovas 25c.; viso 
$6.50;

| Sheboygan, Wis. — Lietu- 
,vos Sūnų Draugystės susi-

kad Pittsburge prasčiausia žauskas, J. Bartaševičius,A. | Gardner, Mass._ 29 d.
bakūžė atneša 10 nuošimtį,o j. Vasiliauskas, P.Meškaus- balandžio per J. Smelsto- 
apie svetainę nėra nni kai- ]<as, E. Matonienė, S. Mato- rjaus prakalbas aukavo: K. 
bos. Prasčiausia bakūžė nis, O. Bučinskaitė, A. Vitu- p,ekašius, R. Michell P. Ja- 
kad ir duoda 10 nuošimtį, ris, M. Gromantis, O.Vilkie- $inska‘/Š Kulbis M J Vai
tai visgi ir negalima lygin-'nė, P. Vilkiūtė, P.Pranckus, tiekus ir j. Jezukevičius — 
ti piie svetaines. Jeigu pii- K. Jozaitis, J. Butkus, J. p,-) $L00; M. Pilkauskienė,J. 
ma kuopa būtų pasakius, Jankauskas, J. Gedvilą, P. S imnlionis A Adomaitis A kad prasčiausia svetainė at- Lapė. S. Janauskas, S. Bru-’r“ šldcfe
neša 10 nuošimtį, o ką jau žas ir A. Dobrovolskis —žaras '_  po 50c.; smulikių
kalbėti apie geresnę, tuomet po 25c.; K. Račkis ir J. Šlio-'surinkta $4 85. Viso £1.3.85^

paminė- 
keturios 
tūkstan- 
neturi ir

eigas, O. Jenaičiūtė, J. B. 
Skuodas, J. Stankevičius,M. 
Vilkaitis, J. Mineika, P. Bu
kauskas ir S. Žąslis — po 
50c.; T. Zinkevich — 40 c.; 
K. Bendis — 30c.; J. Chza-

neša 10 nuošimtį, o ką jau žas ir 
kalbėti apie geresnę, tuomet po 25c.; K. Račkis ir J. Šlio- 'surinkta $4.85^~ Viso ^13.85' 
galima būtų sutikti, o dabar gerienė — po 20c.; R. Rau-i Torrington, Conn.  - < d. 
visgi abejotina. . donis ir K. Sakalauskienė— gegužės L. s/s. 240 kp. pra-

I aminėjau, kad didelio po 15c.; V. Nerienė, U. Lig- kalbose aukavo šios ypatos: 
kuopų augimo nesimato, per nugaris, J. Baltaragis, T. U- p s $2 00- A Bieliaus- 
metus viena kuopa susitvė- sas, A. Rūbelis ir F. Lipšis kas> j. Staniulis, M. Andriu- 

f i’/iliniiri z J i» z-1 t r i ”1 /A - z-. G* fA I A* /A Ali vi • v • — i — • 1 • —• • T Tskeviciute, Gailumas, V.Ra- 
ivinskas, A. Radzevičia, J. 
Beliauskas, J. Labutis, J. 

■Kuliauskas — po $1.00; B. 
I Petrauskas, A. Stąlioraitė, 
į F. Grigas, V. Račkauskas, 
P. Aleksandravičius, J. Pa- 
linckas, B. Kraučelis — po 

*50c.; M. Kelmelienė ir F.
; smul- 

$3.60; viso

rė (vėliaus dar dvi susitvė-1—po 10c.; viso $94.60. 
rė) ir per tą laiką viena kų rinkėjai; 
kuopa (šešta) mirė, bet per’ 
klaidą buvo pasakyta, kad 
šešios mirė. Ši klaida tuo-!
jaus “U” N22 tapo atitaisy-- 
ta, todėl bereikalo pirma 
kuopa man ir prikaišioja.

Toliaus pirma kuopa sa- leivį” gauta $7.00.
ko, būk aš liepęs neapsvars-l Cicero, III. — Nuo L. S. S. Kemežis _  po 25c.;
čius balsuoti prieš šį suma- 137 kuopos ir L. S. J. Liigos surinkta 
nymą. Čia neteisybė. Aš gauta $28.64.
sakiau, kad pirma reikia ge-! Apsonia, Conn. — 1d. ba-( iJ1. _
rai apsvarstyti, kad paskui landžio laike Smelstoriaus 29 j, balandžio parengtame 
nereiktii gailėtis ir pakol prakalbų surinkta $7.00. |Vakare L. S. S. 81 kp. ir L. 
geresni)) prirodymų bei pa-| Elmora, Pa. — A. Jukne- M p s 29 kuopos $41.46.

| Viso labo suaukuota 
Worcester, Mass. — L. S. $523.70. ‘

Al. Urba,
Z. Tarvidaitė.
J. Jenaitis.

| Rumford, Me. —Per “Ke-

$18.60.
j Chicago, Ill. —■ Surinkta

aiškinimų nebus,' balsuoti vičius 25c. 
prieš. • |

Kaslink pusmetinio su- S. S. 40 kuopos parengtame', 
važiavimo, tai maniau, kad vakare aukavo šios ypatos: 
jis ir šiemet įvyks, kaip kad G. Norvaiša, B. Dovidavi- 
pereitais metais, todėl ir’čia, A. Beržinskas — po $5; 
priešinausi nepaprastam su-’M. Svirinavičius, G. Feravi- 
važiavimui. |čius, A. Lingis, C. Sąnaris,

Jeigu pirma kuopa turi M. Žigas, V. Apavičia, T. 
gerus pienus, mato lengvus' Krapas, N. J. Kudarauskas, 
būdus įgijimui svetainės ir J. Paulauskas, P. Kavalec-Į 
žino, kad ji neš naudą, tai kis, Z. A. Bieliauskas, — po' 
kodėl to visko nepagarsino? $1.00; V. Slemkauskas, J. 
Jeigi būtų viską pagarsinus, 'Kelis, G. Gustaitis, J.Specis, 2.;entro lždininka, K; Varašta,' 
tuomet, be abejonės, nerei-'A. Šlake, Az. Vaškevicia, J. ,12 and parson st. Pittsburgh, r*, 
kėję būtų šaukti “svarsty- Karsokas, F. Kambul, J.Ka-! 
kite”, nes kiekviena kuopa' lakauskas, V. Saviekienė, S. į 
matytų visus pienus ir . 
gu tiek jie pasirodytų geri 
tuojaus prisidėtų.

Aš nepriešingas liaudies 50c.; E. Bakanauskas—60c.; 
namui ir net pageidauju,bet1 J. Dovidaitis 30c.; J. šiušąs, 
tik ^abejoju, ar męs jį galėsi-: K. Dusevičia, J. Utiskis, J. 
me taip lengvai įgyti ir ar! Raulinavičia, J. Likas, E. 
neštų jis draugijai naudą? į Pūstis, Spakautskas, A.ZiT- 
Todėl ir išreiškiau savo gas, K. Lipukas, J. Urbis,A. 
nuomonę, kad gavus dau- Stoškus, S. Spulienė, J. Kas- 
giau paaiškinimų į tuos pūtis, P. Kūginis, K. Dirve- 
klausimus, kurie man išro-pis, V. Liaudininkas, V.Nau- 
do abejotinais ir sunkiai gy- jelis, J. Narkūnas, 
veniman įvykdomais.

Man rūpi A. P. L. A. rei- Kazlauskas, J. Vaitkevičius, 
kalai, todėl aš ir išreiškiau J. Jurgeliūnas, J. Savitskas, 
savo nuomonę.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

534 E. Mahanoy Ave.
Pirmininko pagelb. J. Kovas

1227 E. Pine St.
Protokolų raštininkas A. Rarnauck.a» 

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

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
ave., J. Mickūnas, 819 E. Pine St. 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market 

515 W. Pint. Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini

AETUVIŲ PAšELPINfiS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, Pa 
7ice prez S Masiulevičiene

3'20 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas -ir organo pri- 
iurėtojas Alex Vituris

312 So. 5th St., Easton, Pa. 
finansų rašt. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 439 
Northampton St Easton, Pa

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, Rockford, ill.

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main totr. 
Vice pirmininkas A Šimonjs, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

022 Hulin St.
Finansų faštininkas P. G. Aleksynai 

1516 — 14th Ava.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą aedėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1919 
Main St., 2 vai. po pietų.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela \
- 2O7k-Jjafaycttc

Turtų eekret. S Gelumbauskae, 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavičia. 
1915 Jay Eye See

Ižde Globėjai: A. Pukterls, 
444 Park View, 

" M. Kavaliauskai, 
LBD. laiko savo susirinkimui kas 

trečią nedėldienj kiekvieno mėneeie, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Cenrt st.
Pirminiriko pagelbininkaa to. Latkvs, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas 8. Merkia, 

265 Bond totr.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapaitis, 

234 Clark Plaea
Iždą globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
8. Morkiukia^ 

109 So. Park tote
Maršalka B. Budrus, 240 Seeend st. 

Vial Elizabeth, N. J.

. Centro
■ j 2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa.

1 Pirmininko pagelb.
j 1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa.

, 1 Centro sekretorius J. B. Miskevičia,
12135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 

lentro iždininkas K. Varašis,

Į Turtų Kontrolės Komisija; 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

____ f . ________ 7 Į Pittsburgh, Pa. 
jei-! Puidokas, P. Mankievičius, J 1 Alex18 p 0 Box ^piuXurgh, pi---------------------------------------- , - --------------------------------- ------------------- ,

i,‘J. Peža, A. Gečius, F.Trum-
piūtč ir M. Kupstas — po

J. Ka
minskas, P. Pelkūnas, J.

A. Alekna, K. Margius, P. 
Trasikis, Z. Trasikis,B.Kup-

F Pikšris, 1331 Penn Ave.
Pittsburgh,

Kuopų sekretorių adresai: 
|l-m\)s kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks,

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

kp, Fran. Pikszriua 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

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

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

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

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

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

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

Cleveland, Ohio.
Pirm. V ivanauskiutė, 

1452 East 33rd St,
Vice Pirm. J Katkauskas, 

5823 Superior Ave
Prot. sekr. M Misiaviciuti, 

1462 E, 33rd Str
Fin, rašt, Antanas Banialla, 

1449 East 24st Str,
Kasierus M Lavinskas, 

8120 Cory avė.,
Kasos glob. O Sidabrutė, 

2120 St., Clair Ave, 
V, Kvedaravičius, ~ 

1543 Oregon avė. ,
Dainų repeticijos atsibuna * klek 

viena aėrėda, nuo 7:80 vakr. ani 
Schwab svetainės, 6181 8t. Clair avė 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka. 
trečią pėtnyčią kiekvieno ssenoaie 
nuo 7:30 vai* vakar, ant Schwab ava 
tainės, 6131 St. Clair avė. Knygyną 
randasi Neuroa krautuvėje, 2047 
milton avė. Knygos išduodamos kle 
kvleną Panedėlio vakarą, nuo 7:11 v

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL,

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

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

Moline, III.
Rusteika, 
avė. Moline, III.

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

Iždininkas K Juška 325 —4th 'ave.
Moline, III

TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th avė.

Moline, III.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South bOth Court, 
inansų rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th ave,
Kasierius Mrs M Bartkienė,

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

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

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nį nedėldienj kiekvieno mėnesio J 
Neffo svetainėj, 1500 8o. 49tb avė, 
Fleers. III. t vai. po pietų

PERSKAITYK! w
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai- 

f svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tes 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

atnaujins, gaus, knygų už 50 c.ris . ____
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovų” $2,00, gaus 
knygų už 75 č, kas prisius už “Kar
dų” $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 dovanu 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovani 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa

TREJOS WEVYNERIOS

TREJANKA

<D

I IIIMIHl

DAUNOROS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitčs padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
nrisitisdami 35c Galima siusti pačto prisiųsuami žcnkleljai8 (markėm)

cn

L . Vincas J. Daunora a
— APTIgKORlUS \

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

REIKALAUKIT rašydami, kokliu norite nemažiau kaip už 2Sc. 
bus jums prisiimta.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šluoml pranešame, kad gavom* daugybę daiktų, reikalingą

l Ketonui. Pirkdami daug' tavoro anteyk dėl dviejų aptiekų, galiate 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas kui randasi ilt*-

I kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, Įninka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bop

i ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksaa 25 k 
tUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laiko. 5) IVAI-

Į RUS VAISTAI DĖL ATAUGIN1M0 PLAUKŲ ir TONIKAS. •) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes b

| visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) RITTER TONIC, vartotojas dėl H 
durių. Bonks 60c. Krsnjo Vslytojaa — bonka 11.00. Mūsų aptiekė

1 ta kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsila* 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs Siunčiant ladllnu

j galima siųsti pinigais arba stampomis.
. I. SHAPIRO. IJetnviik as Aptiekorini*
'“•1* Ro. 2nd Street, kamoa* Union
| Skyrius: 745 Driggs Ava., kampas 2nd 81.,'.Brooklyn, N. Y.

■ Philadelphijos Specialistas vyrų moterų

j DR. WASSERMAN
į PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
į SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS. IŠGYDO 
| TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD T EREIKALAUJATE 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 gjalyto- 
5 jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
5 galima išgydyt', jeigu negalima, tai neapsiimu.

i; DAKTARAS WASSERMAN
ii 1335 Arch Street Philadelphia, Pa

Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą ne

gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

žiūrėtojas A Staravicia, Box 1138 
Meirose rark, Ui. 

Fin. rašt. W. Strumilla,
1314 iSo outn Ave. Cicero, Iii. 

Iždininkas F. Lapinskų
P. O. Box 11U9, Meirose Park, Ill. 

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 676 
K Samalionis, Box 613, .

Meirose Park, Ill. 
Maršalka: A. Plėštis, P. U. Box* 

675 Meirose Park, ill. 
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę Kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-eia Ave. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVOS SUNŲ
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 
Pirmininkas A. F. Sabcckia,

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

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

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

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

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

1648 Sheridan Road N. Chicago, 
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1380 S. Jackson st. Waukegan, 
Maršalas K. Navickis,

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Lduosybės svetainėj, 801—8th 
tot., ik Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

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

“Dermafuga” padarys tą, kad 'l'a 
vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant 1 
o plaukai niekad daugiau 
Busi patenkintas savo plaukais! N< 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dąr dailesnius 

Reikalaujant prisiusime Tau pačt: 
suvis dykai išbandymui “sampilą’ 
Prisiųsk l()c stampomis persiuntinn 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der 
maftigos” veltui, sykiu ir brošiur? 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,

Dept. 7 . f
P. O. Box 37, Philadelphia, P#

8
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VIETINES ŽINIOS

(.40—42).

timų, kurie įvyksta tarpe 
draugysčių,
prie Sąjungos ir jų narių. 
Šis klausimas taipgi paves
tas viešų reikalų komitetui, 
kuris ir stengsis tuos nesu
sipratimus rišti, jeigu drau
gystės arba ypatos kreipsis 
pas jį. šiais reikalais visos 
draugystės ir kuopos malo
nės kreiptis prie Sąjungos 
sekretoriaus, o pastarasis 
sušauks viešu reikalu ko
miteto susirinkimą.
Komisija, kuri pirmiau bu

vo išrinkta suradimui par- 
v. ko dėl pirkimo, malonės pri- 

Jeigu esate si kuomet bus pakviesta.
- i . ' I Draugijos, kurios esate

tai atgal, tai nesakykite: neužsimokėjusios j Sajun- 
“Ko as ten eisiu, juk jau1 - - •• •
sykį mačiaū ir užtenka”. 
Atsiminkite, kad per kelis 
.metus aktoriai daug nužen
gė pirmyn ir dabar atvaiz
dins tą patį veikalą daug 
geriau.* Apart to turite at
siminti, kad dainas ir šo
kius ant scenos išpildys “Ai
do” choro nariai, po vado
vyste L. Eremino.

Taigi visi, seni ir jauni, 
dideli ir maži, atsilankykite 
į svetainę, o būsite pilnai 
užganėdinti.

i ’Vengus ginčų ir nesusipra- kaucijos nemažiau $1,000, už ką bus 
° 1 mokama 4 nuošimtis ir išduotas pir- vyrų.

mas morgičius. Užmokestis pagal sišaukite į “Laisvės” ofisą.
priklausančiu sutartį. Atsišaukit šiuo adresu:

V. Stelmokas
62 Knox St.,

Kas gyvas į McCaddin 
svetainę!

Subatoj, 19 d. gegužės, 
kas tik gyvas privalo atsi
lankyti į McCaddin svetai
nę, kuri randasi ant Beiry

oklyn, N. Y., kad išvydus 
“žmogžudžius”, kuriuos at
vaizdins L. S. S. 19 kuopos 
aktoriai, po vadovyste J. 
Kačergio. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare, todėl nesivėlin- 
kite atsilankyti.

Gerbiamoji publika neap
sigaukite! " <~
veikalą matę scenoj keli me-

Išsirandavoja kambarys dėl dviejų PARSIDUODA VALGYKLA, žemai 
Galima gauti ir valgyti. At- mieste, netoli Wall St., biznis gerai 

įeina, nereikia dirbti naktimis. 
Įduoda lengvomis išlygomis.

Išsiduoda kambarys dėl merginos ri pasidaryt pinigų, gali pirkti. 
Lewiston, Me. ar dviejų arba dviem vedusiom.

šaukit tik pirmeiviai.
I P. J. -

Parsi-
Kas no- 

Rei-
At- kniaukite platesnių informacijų ar y- 

I patiškai kreipkitės. 
I r.:.::

. 183 Roebling St, Brooklyn, N. Y. 76 Pine St.,Pajieškau brolio Juozo Daukanto, _______
Kauno gub.,. šiauliv pav., Triš-j "
kių miesto Girdėjau, kati gyvena koK’t‘umieriško darbo, 
apie NeW Yorką. Meldžiu atsišaukti 
arba žinanti praneškit.

A. Daukantaite
852 E. 4th St., So Boston, Mass. y Januškevičius

-------------- ' 113 Liberty St., Ansonia, Conn.
Pajieškau Jurgio Kalendros ir Jono ^2)

Stakionies, 
vėžio pav., čipianų valsčiaus, Velške- ■ 
nų kaimo, 
tnerikoj. 
na Cambridge, 

H.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie!
, mokantis dirb

ti vyriškus kotus arba norintis mo
kytis to darbo, malonėkit greitai at
sišaukti.

McMALLINS LUNCH
Newr York City 

(40—48)

abudu Kaunu gub„ Pane I

Daugiau, kaip 8 metai A- 
Girdėjau, kad Jurgis gyve- 

tss., o Jonas Man- 
chester, N. H. Meldžiu atsišaukti 
arba žinančių pranešt i,nes turiu svar
bų reikalą

i Povilas Kalendra
120 Grand St., Box 62, Brooklyn,N.Y.

'(40—41)

Išsirandavoja vienas, di
delis šviesus kambarys^ jo
jimas per lobę, todeta^ ant 
flooro. Atsišaukite pas:

Aug. Martyšius, 
'227 Wythe Ave., B’klyn,N.Y

(40—41)

Ištraukiu nVk'AI 11 >2Dun1 Is Miiyn ' al. kasdieną, 
kad tiioni parodyt, fog iš raukiu

H E SKAUSMO!
Minkyti robiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvar-nt uoti.
Pilas setas dantų....... .$5 00 ir augftčiau
22 kt. auks kepuraite... $5.(|0
Pripildymas auksu.........$1.50 ir augščiau

$5.00 už danti 
$1.50 ir augžčiau

... 5Oc. 
. .. 50č.

Tiltelio uždėjimas ..
I’rinildj iiirs platina
Prinihlvtnas sidabru be gydymo

cementu ,.
D ntis egzaminuoju dykai.

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

DYKAI!, DYKAI!
AS iitranklu dantis be skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus i ridėti.

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

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok iftegzaminuot. Informacijos dykai-----------------------
tu kai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas ffvarantuotaa. Kainos pci* 
einamos. Mokestis ant nedaliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dentistas
BOO Grand St., kampus Union Avenue, Brooklyn, IN.'I

Kalba Lietuvifikal, Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg 3698.

. Mano kartino* trt*>

Visi, kurie nešioja
MANHATTAN HATS
žino, kad jos yra geriau

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

Musų skrybėlės yra naujausios mados, gerai iš
silavinę pardavėjai, kurie pritaiko skrybėlės atsa

kančiai, užganėdinančiai ir gvarantuoja.
Mes kviečiame atsilankyti ir apžiūrėti musų ta- 

vorą ir bile katrą vieną krautuvių

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

Rengėjai.

Moteris.

Teatras ir Balius

PAJIESK0J1MA1

A

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

Tel. Broad 1459.

Reikalingas gaspadorius Lietuvių 
Ko-operatyviškoj Krautuvėj, gerai 
suprantąs tą biznį ir galįs užsidėti

JOKŪBAS KANCIERIUa

st.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st St. 

BROOKLYN, N Y.
Telephone Greenpoint 5311.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
Antra užeiga:

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir Billing

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU 

J. Bulot, Savininkas,
805—3rd Avė., kampas 28th
- SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 South

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

Brooklyno lietuviu atydai.
27 balandžio buvo konfe

rencija Lietuvių Liaudies 
Namo, kurioj dalyvavo nuo 
sekančių draugysčių ir kuo
pų delegatai: 1) šv. Jurgio, 
2) šv. Juozapo, 3) šv. Ka
zimiero, 4) Liet. Rubsiuvių 
Unijos 54 skyrius, 5) Lietu
vių Unija, 6) Liet. Prese-

gą, teiksitės atsilyginti.
[Taipgi malonėkite ’atsiųsti 
antrašus tų narių kurie P 
rinkti į viešų reikalų komi- 
tt tą.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu: J. 
Steponaitis, 183 Roebling gub.,

Pajieškau dėdžių ir tetų: Juozo ir 
Mikolo Vjrpos, Magdės I’rusevičie- 
nės ir Jievos Auksoraitienes, Suval
kų gub., Bagočilės kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

O. Višniauckiūtė
656 N. Riverside St., Waterbury,Ct.

Sus. sek. J. Steponaitis.
Fin. sek. A. Plečkaitis.

C. Brooklyn, N. Y.
23 d. balandžio buvo atsi- 

i baladojęs tūlas misionierius 
su savo bizniu. Atsivežė 
visokių paveikslų, medalikų ! 
ir kitokių tinksų. Biznį va
rė per ištisą savaitę. Taip
gi peršventino visus senus 
šventuosius. Moterėlės, ku
rios turėjo pinigų, pirko .na- ^Xo 
ujus šventuosius, o kurios 
neturėjo, nešė peršventinti 
senus.

Vieną dieną specialiai pa
šventė moterims. Visus vy
rus šivarė iš bažnyčios ir

Pajieškau savo giminaičių Amiles 
Jr Elzbietos Aukštikalnaičių, Kauno 

, Aleksandravo pavieto, Dukur- 
(rių sodžiaus. Elzbieta yra ženota už 
Petro Kvederavičiaus iš vienkiemio 
Lankugalos. Du metai atgal gyveno 
no N4624 So. Wood St., Chicago,Ill. 

j Meldžiu pačias ar kitus pranešti.
I George M Lanenis
i 3013 W. R. St., So. Omaha, Ncbr

Meldžiu “Laisves” skaitytojų pra
nešti man. kaip skaitlingai vra ap- 

. . v_ gyventa lietuviu Illinois ir Minneso-
AtSlVeŽe į(5 valstijos. Būsiu dėkingas.

J. Astroski
65- Park Ave., Muskegon, Mich.

pa, 9) Lietu viii Laisvės ir 
10) D. L. K.Gedimino. Kon
ferencija, matydama, kad 
prisideda 10 draugysčių, nu- • kas griekaR) 0 
tarė inkorporuoti ant gry-~ . . .
nai visuomeniškos papėdės, L.ios netur- vaikų arba ma. 
kad kiekvienas L. L. N. ben-(*aį įu1,į pap|]j0 kodidžiausi 
drovės narys tuo namu ga-' • 
lėtų naudotis. g e -•

Kiekvienas narys, nusi- 
pirkdamas už $5 šėrą, tam
pa bendrovės nariu ir turi 
lygų baisa. Kurie turės ir 
daugiau Šerų, vis tik gaus 
vieną balsą. Ypata negalės 
daugiau 20 šėrų pirkti.Dra
ugystės, pirkusios Šerus, 
taipgi turės tik vieną spren
džiama baisa.

Męs matome didelį reika
lingumą nuosavos svetainės, 
todėl privalome kuogrei- 
čiausia griebtis už to darbo. 
Kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvė privalo nusi
pirkti šios bendrovės šėrą. 
Tik susispietę į krūvą galė
sime atsiekti savo tikslo — 
pastatyti namą.
Sekanti konferencija įvyks 

18 d. gegužės, Tautiškame 
Name.’ 101—3 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Komitetas: 
i Pirm. J. Bekampis, 

Pag. L. Pruseika, 
Kas. J. Martinaitis, 
Sekr. J. Steponaitis, 
Fin. Sekr. J. Tejušas.

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
Brooklyno ir apielinkės lietuviai, 

jeigu jims reikalinga' taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 

_► ir sidabub daiktus, tai meldžiu 
atnešti į “Laisvės” ofisą. Ten bus 
priimama ir perduodama man, o aš 
stengsiuos atlikt savo darbą koge- 
riausia ir greičiausia. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise kas ketvergo vakarą, 
kada bus galima darbą paimt arba 
sugrąžint.

Taipgi pas mane galima užsisakyt 
, .v ! ir naujus laikrodžius , laikrodėlius, pi’cldejO pasakoti moteris- j žiedus ir kitokius auksinius daiktus, 

kus griekus. Ypatingai da-’Mano krautuvė Tandasi po N 42 Bro- 
ve vėjo toms moterims, ku- N y Kam paranku, kreipkite i 
rios vaikų neturi. Pasako- mano krautuvę, o būsit pilnai užga- 

* • ( kaS n(”dinti, nes iš mažens tuo bizniu už-
j'siimu ir esu specialistas laikrodinin- 

Pripažino, kad tos, ku- kas.

Labai nuostabu, kodėl tas 
jjagamastis, pasakodamas a- 
pie tokius dalykus, vyrų ne
įsileido. Juk šiame klausi
me, bei papildyme “didžiau
sio grieko”, kaip jis sakė, ne 
vien moterjs kaltos, bet ir 
vyrai, todėl reikėjo ir jiems

PRANEŠIMAI.
17 d. gegužės, Palace Hall 

svetainėj, 93 Grand St, bus 
susirinkimas Lietuviu Labo 
Bendrovės. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalykų.

Sekr. G. Kudirka.

8 d. liepos, Washington 
Parke, bus “autingas” Siu
vėjų Neprigulmingo Kliubo. 
Visų draugysčių ir kuopų 
meldžiame toj dienoj neren
gti jokių pramogų.

Sekr. J. Kraučeliūnas.

Rengia L. S. S. 250 kuopa, Cliff- 
_ v, side, N. J., atsibus Subatos vakare

22 d. balandžio buvo D. (lygiai 8-tą vai. vakare 19 Gegužės 
NT Y T. T) Q konferenciia i(May)’ 1917 m. Slovak Sokol Hall, z!' T.’v, Ya! o 527-131 26lh St, GUTTENBERG,Tautiškam Name, 101 3, N. J. Įžanga 25c. ypatai. Padėji- 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 'nias drapanų ioc.
▼r a •• • i i ' | Bus sulošta vaizdinga drama: 

“PIRŠLYBOS” Tai bus linksmas ir 
žingeidus vakarėlis. Tarpuose veika- 

Pirmu kasie- ^Us jausm’n£°3 deklamacijos. Pa- 
sibaigus programui, bus įvairus žai

dimai ir. šokiai, kurie trauksis^ iki 
. Turime priminti, kad visi at- 

[ Šliaukiusieji šin vakarėlin ras geriau- 
sį užsiganėdinimą, nes veikalo loši
mui yra pakviesti iš L. S. S. 52 kp. 
(New Yorko) geriausi artistai. Taip
gi bus puiki muzika.

L. S. S. 250 Kuopa.

Konferencijoj dalyvavo 10 
draugysčių. Pirmininkavo 
K. Jankaitis. Hrmu kasie- 
riumi D. N. L. D. S. liekasi ... .
K. Vilkas. Konferencija nu-Į^^ 
tarė, kad Sąjunga rengtų an 
visokiai pramogas, kaip tai: 
balius, piknikus ir t. t. Tas 
darbas pavestas Viešų Rei
kalų Komitetui, kuris jau 

. . pradėjo tuo klausimu rūpin
tis, t. y., tuojaus bus sureng
tas piknikas.

Konferencija svarsto,kaip

PASKUTI NIS DIDŽIAUSIAS

KONCERTAS IR TEATRAS!
RENGIA L.M.P.S.A. 11 KUOPA

Naudai Laikraščių:

Naujoji Gadynė” ir “Moterų Balsas

3)

įjnntrantas:
“Karės Nuotakos” — vaizdelis, perstatantis 

moterų padėjimą karės metŲ.
“Marsalietė”—gyvas paveikslas. ,
Vokališka ir instrumentališka muzika: solos, 

duetai ir chorai.
(Prograrno išpildyme dalyvauje Philadclphijos gabiausios spėkos:
Vokiečių — vyrų choras, Latvių choras ir LSS. 1 kuopos choras. 

Taipgi smuikininkai ir dainininkai).

Subatoj, 19 Gegužes-May, 8 v. vakare
LITHUANIAN NATIONAL HALL,

928 E. MOYAMENSING AVE. PHILADELPHIA, PA.

įžanga 25 ir 35 centai y patai.

Scena iš veikalo ‘’Žmogžudžiai*’.

!*£>’ PENKIŲ AKIŲ DRAMĄ "1

ŽMOGŽUDŽIAI”
Subatoje, 19 Gegužes=May, 1917

McCADDlN MEMORIAL HALL,
Lošimas lygiai 8. v. vakAnt Beny Stceet (tarpe So. 2-tros ir 3-fios gatvių), Brooklyn, N.Y.

Tikietai: 25 c., 50 ir $1.00
LSS. 19 Kp.

Tėmyk, nes krautuvu 
perkrauščiau nuo 108 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST, 

BROOKLYN. N Y

U4TRYNI.MAI, KARPOS, NUOSPAUUDOS, IŠNYK
STA PRIEŠ JŪSŲ AKIS. Mes šalin taip vadinamas už
trinų (karpų) gyduoles. Siųsk 50c. markėmis ar Money Orde
riu už OWENS’O DEGINANTI PAIŠIUKĄ, kurį apmokėtu 
siuntiniu ar grįžtančia pačta apturėsite. Nėra laukimų, nėra 
neužsiganėdinimų. Jei jis negelbės arba jus nesate pilnai už
ganėdinti, sugrąžinkite paišiuką tuojaus ir aš tą pat dieną 
sugrąžinsiu jūsų 50 c. Reikalauju agentų. Adrcsuokit A. P. 
OWENS. Dept. 42 E,’ 157 E. 47th St., New York, N. Y.

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
Hali)
Ii am s, 
Alley.

seksi

ANT PARDAVIMO

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

draugams lietuviams, jog aš perkė
liau gyvenimo vietą ir ofisą nuo 287 
Bedford Ave., ant 300 
ti Marcy Ave, 

fam nuo 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam.

So. 1st St. ar-

CAFE. Pa
keleivingus 

priimam ko- 
nogražiau- 
sia ir visa
dos teisin
ga rod?.

nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo

iki 
iki 
iki 
iki

1.000
1.500
2.500
3.000
3.500 iki
3.900
5.000
5.800
7.000
10.000 iki
14.000 iki

iki 
iki 
iki 
iki

$16.000
18.000
22.600
24.000
30.000
32.000
32.000
40.000
40.000
50.000
75.000

lo-

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

10
16
20

Perkame ir parduodame namus, 
tus, farmas, krautuves ir dirbtuves ir 
inšiūriname didžiausiose ir geriausio
se kompanijose, skoliname pinigus 
ant mortgoge’ių Sužeistiems, kurie 
nori užvesti provą kriminališką i 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 

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

102

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štaru 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtle ava. Brook
lyn N. Y.

Waltz, Two Stap, 
Foxtrot, Ona Stap 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliloojė. Mokestis
nuo $5.00 Iki $10.00 pagal šoklų. Ma 
kykla atdara nuo 9 ryto Iki 11 vaL 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokina
ma balių šoklus ir stage’nus. fclaaak 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL af DANCING 
•K0-52 Broadway. Brooklya. N. 1

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuvis

Kontraktorius
Pentuoju namus is lauko, taipgi ir 

iš vidaus, popierauju, pleisteru'ju ir 
cimantuoju. Už savo darbą gvaran- 
tuoju. Išlygos prieinamos. Reikale 
kreipkitės ypatiškai ar laišku.
46 Power St. arba į gyvenimo vietąt 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y.

K J. VASILIAUSKAS

Garsinius ‘Laisvėj




