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Visų šalių darbininkai eiki 
te išvien, jūs nieko nepralai 
mesite — tik retežius.

VII METAS

5 dieną Birželio

AmYiNG lot tai Jois
Šimtai žmonių jieško d arbo ant farmų. Ant pavei kslėlio užrašinėjimo biuras.

Audėjų streikas Lawrence
1

registracijos diena
5 d. Birželio (June) Wil- 

senas paskyrė, k ūpo regist
racijos dieną visiem vyram, 
kuriem suėjo 21 metai ir ku-

TIK Už METŲ GABENS 
KARIUMENĘ I FRAN

CIJĄ.
Prezidentas Wilsonas jau

rie neturi dar 31 metų. Va- pasirašė po sumanymu įves
dinąs!, visi vyrai tarpe 21 it’ priverstiną kareiviavimą 
m. ir 30 metų turi regist- Suvienytose Valstijose, luo 
ruoties tam tikrose vietose, I būdu, tasai sumanymas pa
kurtos bus valdžios paskir- tampa įstatymu. Pirmą da
tos. Visoj Amerikoj bus h priverstinai paimtų karei- 
tuo biįdu suregistruotą apietoU mobilizuos neanksčiau 1 
10 milionų vyrų, iš kurių d. rugsėjo, taigi, pirmuosius 
kariumenėn paims tik 500 500,000 paims kariumenėn 
tūkstančių (pusę miliono). tik už^ trijų suvirs mėnesių.
Ta naujai paimta kariume- ’ ~ . ~.....  ,
nė vadinsis nacionalė kariu- s}us kareivius sumobilizuos ( 
menė. Kas atsisakys regis- tik už trijų menesių, tai per 
truotis, tą baus kalėjimu iki tą tojM dar daug visko gali 
vienų metų laiko. | atsitikti. Apie tai, k da siųs

Paimtuosius kariumenėn Pirmuosius Amerikos karei
vy rus ne tuojaus ims kazar- vius į Franciją, dar nieko 
mėn, bet lauks 1 d. rugsėjo, tikro negalima pasakyti.

Ta naujai paimta kariume Vadinasi, jeigu pirmuo-’ NAUJOJI RUSIJOS MINISTERIJA.

reikalavo grąžinti doku- 1 
i 
I

Lawrence, Mass., 19 d. ge-; mentus. 
gūžės. — Sulyg pranešimo \ , 
1 he Evening Tribune, 15 j)US įvesta byla prieš pla- 
tūkstancių audėjų išėjo f ‘ 
streiką, reikalaudami aštuo- 
nių valandų darbo dienos.
Streikas aPėmė šias dirbtu- rezoliucijos, kurią priėmė 
ves: Wood, Washington ir didžiuma Socialistų Parti- 

. pere1^^ cetyergą,jos savo konferencijoj St. 
streikieriai atlaikė didžiulį LoUįs
mass-mitingą City Hali. Indianapoly areštuota dar 
Streikas buvo jau seniau keli piliečiai.
prasidėjęs. I Kuo pasiremiant valdžios

Jį3’8'68 korespondentas agenįai užklupo ant parti- 
jos ofiso. Pasiremiant skun
dais dviejų socialpatriotų 
tūlų Simonso ir Gaylordo iŠ 
Milwaukee. Tuodu denuci- 
atoriai iš dešiniųjų socialpa
triotų padavė donosą sena
toriui Hustings, prašydami 
jo uždraust platint St. Lo
uis konvencijos didžiumos

Prokuroras pasakė, kad

l(tintojus antikariškos litera
tūros. Policija ir federates 
valdžios agentai jieškojo

mass-mitingą City Hali. Indianapoly areštuota dar

Vaidotas praneša apie strei
ką kas seka:

“Šiomis dienomis (nuo ge
gužės 14 iki 17) Lawrence 
randasi apie 10—15 tūks- 

■ tančių darbininkų ant strei- 
|ko. Streikas prasidėjo ge- 

“ gūžės 11 d.; priežastis—ne- 
. lygus pakėlimas algų. Strei- 
kierių skaičius auga; j ke- rezoliuciją, kurią jie vadina

. v ias dienas galima sulaukti įšdaVikiška. Šitų tai dviejų
lai Stockholman saukia- generalio streiko. Reikalą- v

moji tarptautinė socialistų'viniai dar galutinai nėra 
turbūt neį- nustatyti. Svarbiausis susi-

bet vyks. Apie ją ėjo šneka,kad rinkimas atsibuvo i
, į tai vokiečių išmistos ir su-Jsvetainėj. geguž. 17 d., ku-'ir viršininkai begalo pasi-

DĖL TARPTAUTINIO SO
CIALISTŲ SUVAŽIAVI

MO.

RUSŲ GENEROLŲ SUSI
RINKIMAS.

Keli rusų generolai jau 
buvo benorį rezignuoti iš 
savo vietų. Rezignacijas 

, . , jau buvo padavę generolai konferencija
lRa.?.lt!’.auke ?S SaV° Gurko ir Brusilovas, 

?u,vo. uzs^nįĮlul juodu pasiliko ant yietos.

Naujoji Rusijos ministe
rija jau susitvarkė. Išrodo, 
kad dalykai pakryps gero- 

... - ',v. 'jon pusėn. Du ministeriu P.'
metų laiko, nes anksčiau Miliukovas ir A. Guekovas 
negalima bus prirengti. t\/t:

Karės ministeris Baker liukovas 
sako, kad anksčiau, negu 1'reikalų ministeris, o Gučko- 
d. rugsėjo todėl negalima vas buvo kapes ministeris. 
pašaukt armiją, kad trūks
ta prirengimo.

mėn, bet lauks 1 d. rugsėjo.
Tiktai tuomet juos pradės Veikiausia, juos siųs tik už^ 
mokinti.

Kas tą dieną,5 d. birželio, 
nebūtų namie, gali regist
ruotis per pačtą.

Ženotus vyrus, kurie sa
vo darbu užlaiko pačią ir 
vaikučius, veikiausia, neims 
kariumenėn.

liuosnorių detektyvų dono- 
sais pasirėmė prokuratūra, 
darydama medžioklę.

Tūkstančiai žmonių 
nestos kariumenėn

Pereitą pėtnyčią Harlem 
Casino įvyko milžiniškas 
mitingas, kuriame dalyvavo 
daugiau, kaip 5,000 žmonių. 
Daugiausia buvo vyrų to 
amžiaus, kurio žada imt ka
riumenėn. Mitinge pirmi
ninkavo Leonard D. Abbot. 
Beto tame mitinge buvo 100 
policmanų, 150 milicmanų 
ir 50 detektyvų. Kalbėto
jais buvo: L. Abbot, F.Frai- 
na, Harry Weinbergen, L. 
O’Reiley, Emma Goldman ir 
A. Berkman.

Emma Goldman pasakė, 
kad viename tik New Yor
ke rasis 50,000 vyrų, kurie 
nestos kariumenėn ir atsi
sakys registruoties. Ji nu
rodė, kad ir Amerikoj reik 
padaryti tas, kas padaryta 
Rusijoj.

Mitinge dalyvavę žmonės 
priėmė rezoliuciją, kad jų 
sąžinė priešinasi visom ka
rėm. Rezoliucijoj pasaky
ta: “Męs priešinamės pri
verstinam kareiviavimui,ka
dangi męs esam tarptautie- 
čiai, anti-militaristai ir 
priešinamės visom karėm, 
kurias veda kapitalistų val
džios. Męs nekariausime, 
kada mum kiti liepia ka
riauti, o kariausime už1 tą, 
ką męs patys pasirinksime.

Męs priešinsimės konsc- 
ripcijai visais galimais bū
dais, kokie yra mūsų spėko
je ir palaikysime tuos, kurie 
dėl tos pačios idėjos atsisa
kys stoti kariumenėn”.

Daugybė vyrų tą rezoliu
ciją patvirtino savo para-

Kuomet kalbėtojai užsi
mindavo, kad puikiai elgiasi 
tie, kurie žūsta dėl idėjos, 
publika karštai jiems plojo.

?lienz°l Socialistų Partijos nariai 
|\ Petrograde atsibuvo mi-manymas jriame vienbalsiai nutartalpikan7šiū7atsit'ikFmd.'^
itmgas visų žymesnių rusų1 Dabar reikia laukti nau-(reikalauti 8 vai. darbo die-’ Berger Ona Maley 

Streikieriai mano,kad . Germer piktinasi donos- 
čikais. Tačiaus, reikia pa
sakyti, kad tūli iš draugų 
savo begaliniu nuolaidumu 
užaugino ragus tiem bjau
rybėm donoščikam.

“New York Call” gavo te
legramą, kad Indianapolio 
socialistai Polio, Amon ir 
Scoville paleisti po kaucija.

Pirmuoju ministeriu bus,'generolų, jų tarpe Gurko, jo suvažiavimo, būtent to, nos. G 
kaip ir buvęs kunigaikštis‘Ąleksięję^^^įlovo ir ki-kurį rengiasi šaukti Petro-i reikalavimas pakėlimo algų 
Lvovas. Užsienipių,^lykų^^ likttes^g.r.ado Darbįninkų ir Karei-]yra be vertės: šiandien iš-
ministeriu paskirtas Tereš- ant savo vietų: Po konfe- 
čenko,-kuris ligšiol buvo pi- rencijos generolai išsiskirs- 
nigyno ministeriu. Žemdir- tė gerame ūpe, manydami, 
bystės ministeriu paskirtas kad kariumenės reikalai su- 
social-revoliucionierius Čer- sitvarkys.( 
novas, darbo ministeriu —| Ministeris 
socialdemokratas G’

vių Atstovų Taryba. Tas kovojus keliatą nuošimčių, 
suvažiavimas bus šaukia-i negalima jaustis laimėto
mis neutralėj šalyj. Kokioj jais, kuomet 
—dar nežinia.

Anglijos socialpatriotas, vieną pakėlimą algų, kapi- 
Hyndman, kalbėdamas apie 'talistai gauna progą išplėšti 

kad nuo darbininkų keleriopai.

pragyvenimo
kainos ūmai kįla; už kiek-

AREŠTAVO STREIKO VA 
DOVUS.

Londonas. — Čia dar vis 
tęsiasi inžinierių streikas.1 
Visus jų vadovus nutarta1 
suareštuoti. Londone jau 
užpulta ant vyriausios strei- 
kierių kvatieros. Shefielde 
suareštuota 2 inžinierių.

Londone prasidėjo teis
mas narių vyriausio strei- 
kierių komiteto.. Teisia 5 
žmones.

Pasirodo, kad netik Vo
kietijoj, bet ir Anglijoj per
sekiojama darbininkus.

Šingariovas
Skobėte-1 pasakė, kad amunicijos'da- tą suvažiavimą sako, kad nuo darbininkų keleriopai, 

vas, karės ministeriu Ke- bar pagaminama užtenka-vargiai iš to kas išeis. Jisai Gi 8 vai. laimėjimas—būtų 
renskis (jis ligšiol buvo jus- mai ir visa ko bus įvalias. 
ticijos ministeriu). Ministe- ■ _ . .
rių kabinetan įėjo beto so- sijos valstiečių suvažiavi-'nuomonės, nes perdaug yra pondentas Žuvytė praneša, 
cialdemokratas Maliantovi- “mas. Didžiuma valstiečių susiskaldę. ■> - - • • • -

mano, kad socialistai jokiu 
Petrograde prasidėjo Ru- būdu neprieis prie vienodos

cialdemokratas Maliantovi- mas.
čius. stoja už karės tęsimą.

Apie įėjima į'ministeriją-------------
Ceretelly (socialdemokrato) ip^LAI PAĖMĖ 6,400
.ir Kokoškino (liberalo) dar 
nieko tikro negalima pasa- LAISVIŲ.
kyti, juodu yra pakviestai Italų kariumenė pradėjo
būti ministeriais.

Visi kiti senieji 
riai, išėmus Miliukova ir 
Gučkovą, likosi ant vietų. i

Darbininkų ir Kareivių1

ant visados.
Kitas “Laisvės’ ’ kores-

UŽDRAUDĖ MITINGĄ.
Guttenberg, N. J. Ma- 

jo ras Herman uždraudė tai- 
jkos šalininkams laikyti mi- 

tingą. .. 4.. ■
Tačiaus jisai, kad streikieriai dar neturi i 

vienok, nepriešingas. tokio kalbėtojų, nors jų labai rei- 
suvažiavimo šaukimui. kia. Tikime, kad Bostono 

----------- — kalbėtojai padės streikie- 
be'iKAS SU BUVUSIU CARU riam.

MIKE? | Streike dalyvauja lietuvių.
Tūli. “Laisvės” skaitytojai įau‘įų darbininkų.'

: caras Mikė pabėgo iš bausta'ant’$5.00’ 
Rusijos.

suvažiavimo šaukimui.
NEPRIPAŽĮSTA CH. RU- 

SELLIO.
Socialistų Partijos Pild.

Tūli “Laisvės” skaitvtoiai 1 Komitetas parašė Russel

ministe- austro-vengrus. Italų kad
1 n I zxiii i x t i Iri n rv ri it: artilerija veikia gana smar-; 
jkiai, nes jai žymiai padeda 
naujos kanuolės, kurias pa
gamino anglai.- Julia fron-

XT. 1M.i . ilhii, kad jisai vely atsisaky- Viena streikierka jau nu- t„ važiuoti j Rusiją syki„ 
Z_T - . 'su Rooto komisija. Partija

Neteisybė. Jisai nepabė- tų labM^GašonCšelpuL^s1’'®'’1'11’3^81^ t0 indlvidum®

vyko permaina ministerijo
je.
ministerijoje yra šeši socia- 

BULGARŲ SOCIALISTAI listai (3 socialdemokratai ir
3 liaudininkai socialistai).

Dūmos posėdyje laikė pra-

Atstovų Taryba tam p rita- Įe italai paėmė per šias ke- įsayS’0Ja- 
ria, nes jai rekomendavus į- Kas dienas 6,400 belaisvių, i

Išviso dabar ^naujoje italų karės ofisas. Visos au-
Apie tą laimėjimą praneša i

stro-vengrų kontra-atakos 
tapo atmuštos.

Anglai paėmė Bullecour- 
tą. Vokiečių kariumenė ap
leido Bullecourt’ą, kurį už
ėmė anglai. Visas kaimelis 
pavirtęs griuvėsiais.

TROKŠTA TAIKOS.
Tūli Bulgarijos socialis

tai, kurie ką tik nuvyko per kalbas Miliukovas ir Gučko- 
Vokietiją į Švediją, sako, vas, rezignuodami iš minis- 
kad visa bulgarų tauta labai terijos. Juodu kvietė palai- 
ir labai reikalauja taikos, kyti naują ministeriją ir bū- 
Bulgarams jau baisiai nusi- ti ištikimiems talkininkams, SAKO, AUSTRO VENGRI- 
bodo karės, kurioms nesi- būtent Anglijai, Francijai 
mato galo—pabaigos jau ir Amerikai, 
veik nuo 1912 meto.

Daktaras Sakaroff, social
demokratų vadas, sako, kad 
šalis buvo įtraukta į visa- 
svietinę karę prieš žmonių 
norą.

KARĖ KAŠTUOJA PER 
DIENĄ $16,493,013.

Beveik puseptyniolikto mi- 
liono dolerių lėšuos karė A- 
merikos žmonėms kiekvieną 
njielą dieną. Taip aproka- 
vo Amerikos finansų minis- 
teris McAdoo.

JA DRŪTA.
Buvęs Amerikos ambasa- 

Kunigaikštis Lvovas, kal-’dorius Austro-Vengrijoj p.
G bedamas su Amerikos “As

sociated Press” korespon
dentu, pasakė, kad dabar 
Rusijoj prasidės geresni lai
kai, nes ministerijoj daly
vauja visų partijų atstovai, 
pradėjus nuo spalininkų ir 
baigiant socialdemokratais 
ir socialrevoliucionieriais. 
Kariumenė, sako, pilnai ti
kėsianti naujam karės mi- 
nisteriui Kerenskiui, kuris 
priguli prie socialistų liau
dininkų partijos.

go. Jį ir jo familiją gerai 
. Ministeris Keren- 

skis neseniai atsilankė Car- 
skoje Sete ir pamatė, kad 
viskas tvarkoje.

Carui buvo uždrausta 
skaityt laikraščius, bet da- 
.bar jam pavelyta skaityti 
i visi Petrogrado laikraščiai.

Buvę ministerial ramiai 
sau sėdi švento Petro ir Po
vilo kalėjime. Neseniai juos 
tyrinėjo tam tikra komisija. POLICIJA UŽPUOLĖ ANT 
Pirmiausia tyrinėjo buvusį i 
vidaus dalykų ministerį 
Protopopovą. Kada į jo 
kamerą atėjo komisija, tai d. gegužės. — Carizmas ir

žiniomis apie streiko bėgį).

Socialistu 
persekiojimai

Amerikoje
SOCIALISTŲ.

Indianapolis, Indiana,, 16

savo atstovu. 
Ir gerai.

TARIASI APIE LENKŲ 
KLAUSIMĄ.

Vokietijos kancleris Beth- 
man Holhveg vėlei tarėsi su 
Austro-Vengrijos užsieni
nių reikalų ministeriu grafu 
Černinu. Juodu tarėsi apie 
Lenkijos klausimą.

AIRIŲ REVOLIUCIONIE
RIAI NENORI AUTO

NOMIJOS.
revoliucionieriai išAirių

S in Fein draugijos nenori

* 1
$

Penfield, tiktai ką sugrįžęs 
Amerikon, sako, kad Austro 
Vengrijos monarchija esan
ti labai drūta ir visos šne- 
kosr kad ji neatsilaikys, e- 
sančios be pamato. Austro- 
Vengrija dar stipri, 
nes pasilaiko gana 
Laikraščiai yra po 
cenzūra ir įkalbinėja 
nėm, kad Franci ja ir Bri
tanija tuojaus pasiduosian- 
čios, o Centrales valstybes 
tuojaus laimėsiančios.

Žmo- 
gerai. 
didele 
žmo-

nabagas pradėjo žegnotis ir ikaizerizmas persikėlė į In- by kokios autonomijos, ku- 
žemai kloniojosi. Paskui dianapolį. Federates vai-.rią jiem siūlo Lloyd Georgo 
pradėjo kalbėti biblijos žo- 'džios agentai, be jokio war-1ministerija. Jie reikalauja' 
džiais ir sakyti, kad 1906 ranto ir visai nepaisydami neprigulmingos respublikos, 
metais ir jis buvo beveik so- įstatymų, užpuolė ant Sočia-1 
cialistas. Jį tyrinėjo 5 va- listų Partijos headquarters 
landas. Skundėsi, kad vai- ir konfiskavo visą literatū- 
gis prastas, lova prasta.

Tada vienas iš tyrinėtojų, 
garsus Maskvos advokatas 
Muravjovas atsakė: kasgi 
kaltas? Juk patys, kada 
buvote ministeriu išdirbote 
tokią tvarką, taį męs dabar 
jus taip ir užlaikom.

Federates vai- rią jiem siūlo Lloyd George
t

■

rą apie karės klausimą.
Suareštuota draugė Hen

ry, žmona Socialistų Parti
jos sekretoriaus ant India
na valstijos. Prie draugės 
Henry ilgą laiką net advo
kato neprileido.

Advokatas Clawson pa-
7

f.

NESIŲS ROOSEVELTĄ Į 
FRANCIJĄ.

Prezidentas Wilsonas sa
kosi nesiųsiąs Francijon 
Rooseveltą su liuosanoriais 
kareiviais.

Neužilgo bus > išsiųstas 
Francijon generolas Persh
ing su kokiais 25,000 karei* 
vių.

I



mokratų.Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Šitie visi faktai ir nuro-

kaip ten kas Rusijoj deda- rusų soc.-dem.

leivis” pritaria
Labai gražu,

gu tūli draugai dabar turą- ,vaizdint save rolėje “supre- 
voja visame kame d. Lėni- me court’o” teisėjų, kuomet
nui. net nežinodami gerai, kalba apie painius santikius !rius viską žino — žino, kad me? Nejaugi jūs esate toks 
kaip ten kas Rusijoj deda-’rusu soc.-dem. Pasmerkt Lenin neturi įtekmės, žino, menkas patriotas ir nežino
si, tai jau jie labai 'laimiu- galutinai Leniną ir jo f rak- kad įtekmę turi tik aukso tejipie tai, ką žinoti turi 

autoritetą, cija—reiškia sirgt smerki- vidurys ir kad jam ir “Ke- kiekvienas. Klausykite’.Te

net pas d. V. Kapsuką. Jei-'sų redaktoriai neturėtu įsi- Kuomet einą kalba apie zuos.
'mi tūli draugi dabar turą- Ivaizdint save rolėje “supre- kairiųjų sriovę ir apie Lem-I Ar noritejcad męs ir a- 

ną, tai “Keleivio” redakto- pie tėvą Šliupą pakalbėto

se į “signal corps” Suv. Val
stijų armijos. Jisai signali
zuos, o taip, jisai signali-

M* . 'it —— ' ■ - I ... ■ ——II ■ i ■■■■ ■! Pi — |

Tą viską męs primenam sirado keli didžiumiečiu va- tradicija lietuvių socialde- į good time . Jisai pi isira- 
todėl, kad mūsų nuomone, dai, kurie tam pritarė. ‘ “—d
visiškas ir visame kame su- :----- ----------------
tikimas su Leninu nebuvo dymai sakyte sako, kad mū

šinti visą valstybę. Ame-"1 platinusi daugiau, negu kur 
rika, būk ji panašiose są- kitur, antra vertus, Franci- 
lygose, elgtųsi taip kaip jos valdžia, pirmu karės 
ir Vokietija”. įmetu, ant greitųjų priėmė
Keliais žodžiais tariant, kariumenėn daug džiovimn- 

“The New Republic” sako:,kų, kurie ir išplatino džio- 
nie- Anglija savo blokada gręsė vą. Vėliau ^ susipratusi 
eina pačiai Vokietijos gyvybei.)Francijos valdžia, paleidusi 

mūsų Kito kelio Vokietijai neliko, iš kariumenes ligi 1 d. va- 
kaip tik paleisti darban sub- sario, 1916 m , 150,000 džio

vininkų. Tarpe anglų džio
vos veik nėra, nes juos im
ta kariumenėn geriau išeg- 
zaminavus. _ Gi belaisvių 
lageriuose kareiviai todėl 
serga džiova, kad ten, aps
kritai, sąlygos labai nehi
gieniškos.

Tai ve ką sako D-ras 
Biggs, autoritetas šiame at
sitikime.

Jau nuo karės pradžios ir 
viena ir kita kariaujančios 

New Republic” neranda ar-'pusės leidžia ant savo prie-

Chicagos majoro Thomp- 
sono laikraštis “The Repub- 

S/ lican” rašo: “męs visiškai 
persiėmę nuomone, kad A- 
merikos įsikišimas į karę 
šiuomi laiku buvo bereika
lingas, neišmintingas, 
kuo neiššauktas ir 
prieš mūsų šalies ir 
žmonių interesus”.

Taip rašo republikonų lai- marinas. Tasai pats laikra- 
kraštis, kuris turi švarumo štiš seniau jau kelis sykius 
pasakyti, kas yra, o kas nė- nurodė, kad yra veidmainiš- 
ra. Bet profesorius Wilso- ka kalbėti apie nelegališku- 
nas kitaip galvoja. mą Vokietijos elgimosi,kuo-

-- met tylima ar per pirštus 
“New York Times” jau iš-įžiūrima į nelegališką Vo- 

reiškia pasigailėjimą, kad kietijos blokadą, kurią jau 
Rusijoj įvyko revoliucija. I nuo karės pradžios apskel- 
Amerikos atžagareivių leib- bė Britanija.
organas sako, kad prie ca
ro buvo geriau, nes tuomet įmaliu žvilgsniu žiūrint. Iš 
Rusijos armija kariavusi, ojormalio atžvilgio “The 
ne mitingavusi.

gi, ikad .rado 
“Laisvė” nėra pasirengus mo manija. Pasmerkt ga- 
pasirašyti po kiekvienu Le- lutinai vidurio sriovę—reiš-1 # ,
nino žodžiu, bet męs anaip- kia priskaityt prie socialpa- S. Michelsonas viską žino. , . • 1 . • ! i--.-- 1 —1-  l-<tol nepnsidedam 
“Naujienų” ir 
džiatigsmo, kurie 
dvasios pagavime praneša, ir daugiau visokių sriovių. . . v
kad ve, girdi, Lenina nepri- Netik Amerikos socialis- jn , po kuriuo pasiiašo, be 
ėmė į Darbininkų ir Karei- tai visuomet buvo labai at- kitų, ir drg. S. Michelsonas. 
vių Atstovų Tarybą. Lenino sargus rusų soc. sriovių gin- lenais kritikuojama V.Kap- 
f rakei ja, girdi, įtekmės ne- cuose, bet atsargi buvo ir suko rezoliucija. Ii įsitė- 
turi. “Keleivis” net daro iš- Lietuvos Socialdemokratų .’pykite ai gumentacijose 
vedimą: :Partija. Atsiminkite, drau-prieš tą rezoliuciją, tik ir

Vadinasi, Rusijoj da- > 
bar nei vieno 
sparno 1____ ____
ri jokios įtekmės. . .
valdo socialdemokratų aPie jos skylimą męs ne- 
“vidurys”, kurio pozicijai ^ur*lVe ..... 
iš Amerikos lietuvių soči-1 Prlp aplinkybių, tū- 
alistų arčiausia stovi“Ke- Į1*1. mūsU redakcijų griežtas 
leivis” ir “Naujienos”. Ši- įsikabinimas į rusų s.-d. 
tas “vidurys” sudaro,ma- frakcijų skvernus, nėra tai 
tomai, didelę Social-demo- - -
kratų Partijos didžiumą — 
ir jo įtekmėje ' yra visa 
Darbininkų ir Kareivių 
Taryba”.

i Na, tai gražiausia! Iš (<KT- . - . ..~i Nėra ko rupmtis
Tu turi du išėjimu. 

Jeigu ta šeimyna išmokina juos vienašališku-)A- Tarybą? Męs girdėjome arba mobilizuotas, arba 
. . mo# Pasekmėje galima ^k apie Plechanovo ir Dey- Jeigu ne, tai tau nėra 

laukti ne gesinimo ugnies, čo nepriėmimą, nes apie tai rūpintis, 
be pylimo neapykantos aly-,v’suose laikraščiuose buvo į Jeigu mobilizuotas, 

įrašyta. Turėtumėte supra- turi du išėjimu: esi arba ho
st i, kad jeigu Leniną būtų gėriuose, arba fronte. Jel-

vas važiuoja į Rusiją — to 
kad drg. užtenka!

. Kada “Laisvės” redakto- 
ir prie triotų tuos, kurie galų-gale! Bet dabar paimkite “Ko- riai skaitė“ScrantonTimes”, 

“Keleivio” nebuvo jais. O juk be tų vos” N 19 ir perskaitykite jie didžiai susijudino! Jie 
dideliam dviejų sriovių, ten yra dar straipsnį “Kairiųjų Konfe- pamatė Monblaną pasišven- 

rencijos mažumos rezoliuci- timo ir pasiaukavimo žmo- • • • i • • V I • • 11* T-* j • 1 •nijos labui. Jie atsiduso iš 
tikros širdies!

Taip išrodo dalykas for-

atžvilgio
JUV mitinge* V U OI. ivvpuuiiv iivLauuu cei. ĮjJUOUO IVltlZilC* CU1L OctVU ĮJI 1C-

Ponas Root, nuvykęs Ru- gumentų prieš Vokietiją- šų visokius pamatuotus ir 
sijon, galės gyvu žodžiu pa-/l ai kodėl, betgi, tas laikraš- —-------------------------------
sakyt tai, ką “N. Y. Times” Jis taip uoliai agituoja už 
parašė.

Amerikos kapitalistai ir duojasi augštesnės civiliza- 
jų spauda neapkenčia lais- cijos principais. Britanija, 
vos Rusijos. Jiem rūpi tik Francija ir Amerika,jo nuo- 

gera r:one, yra tai šulai nusisto
vėjusios tvarkos Atlantiškų 
valstybių šeimynoje.

Rusijos kariumenė, 
mėsa dėl imperialistiškų ka
nu oi iu. c

Berlyno “Vorwaerts” (7 
d. kovo, 1917 m.) praneša, 
pasemdamas žinių iš “Socia
list Belge”, kad Brusselio 
“Maison de People” įvyko 
konferencija belgų ir vokie
čių unijistų. Vokiečių uni
jų “generalkomisiją” atsto
vavo Bauer. Belgiškų uni
jų vyriausią valdybą atsto
vavo drgg Mertens ir So- 
lau.
“Socialist Belge” pripažįs
ta, kad unijistų suvažiavi
mas turėjęs svarbos. Abie
jų tautų darbininkai pama
tė, kad jie turi bendrų rei
kalu.

Darbininkai jau pradeda 
taikyties, bet kapitalistai 
dar ėdasi.

Franci jos fronto užpaka-

karę? Jisai sako, jog va-"

nepamatuotu^ kaltinimus. 
Męs manome, kad barbariz
mo yra gana abiejose pusė
se. Karė paverčia daugelį 
kareivių į žvėris ir tą reik 
pasakyt, kaip apie talkinin
kus, taip ir apie vokiečius.

Kuomet “Liet.” red. tiktai 
Toje vienoj pusėj mato barbariz-

* - ■ *gai, kuomet rusų s.-d. jau mirga žodžiai: męs nežino-
vieno neiJ kito sen*a' buvo ir yra suskilusi, me, kaip ten buvo, męs ne- 

kraštutiniai netu- mūsl! Parti’a Lietuvoj su- žinom, kaip ėjo revoliucija,
Tenai s^lusl nebuvo ir šiuomi lai- mes nežinom, mum

kų!
Ir, išeina: vienur 

aišku, kitur viskas 
ku!

Mažai liogikos ir 
nuoširdumo.

neais-

viskas 
neaiš-

mažai

! Francuzu apkasu litanija
I _________________  .4'

v<7 v *<7 J * J | V Avllk/J llldvU L/CAl L/CV1 IZj“ ’ O ,

šeimynoje vadovauja Angli-!mą, tai ji blogai pasitar- kur Jūs, draugai, žinote,kad 
ja, kuri duoda ramumo A- nauja savo skaitytojams. Ji Leniną nepriėmė į D. ir K.
merikai. < 
būtų išardyta ir Vokietija 
užimtų Britanijos vietą/ 
tuomet pasak “New Repub
lic”, viskas apsiverstų vir
šun kojom ir Vokietija už
sitūptų pasauliui ant spran 
do.

Tai ve kodėl “New Repu
blic” stoja už karę, o visai 
ne dėl submarinų, kurių vei
kimą ji pripažįsta būtinu
mu.

Mums svarbu čia tik pa- 
briežti, kad vienas iš vy
riausių Amerikos buržuazi
jos organų pripažįsta, jog 
formalis principas (subma
rinų klausimas) dėl kurio 
prasidėjo karė, , yra veid
mainingas, neišlaikąs rim
tos kritikos. O juk dėl tų į 
submarinų .ir uždegta visas.

vos į degančią ugnį.

JIEM VISKAS AIŠKU!
Laimingi tie žmonės, ku

riem viskas aišku. Jie, a- 
not poeto, “iš augštybių ir 
žiūri ir mato”. Mūsų drau
gams iš “Kovos”, “Naujie
nų” ir “Keleivio” visakas, 
kas dabar dedasi Rusijoj,ai
šku, kaip diena. Nors ži
nios, kurios ateina iš Rusi
jos, yra nepilnos, tankiai 
skystutės, o be to dar perė
jusios per rėtį Anglijos cen
zoriaus—tiems mūsų drau
gams viskas aišku, kaip ant 

? delno. “Kova” eina su Le-ui” korespondentas Lincoln!Amerikos namas ir pučiama i r"“'
•da didžios links- 'nesvietiškas muilo burbulas/J1 inu’ pa^s_ ^ • ^apsu"Eyre, ve r 

mybės gyvenimas. Mieste
liuose kaip Rouen, Amiens 
ir kituose eina uliojimas 
dienomis ir naktimis. Šokiu 
namai, kabaretai, kur yra 
merginų ir vyno, daro pasa
kišką biznį. Tenais ūžia a- 
ficieriai, paleisti “ant urlo- 
po”, gavę aštuonias dienas 
vakacijos. Už bonką vyno 
mažių mažiausia kaina 10 
dolerių, pigiausias bilietas 
vodevilių teatran 4 doleriai.

Pasilinksminimų vietos 
auga, kaip grybai po lie
taus.

Mes manome, kad vokie
čių fronto užpakaly dedasi 
tas pats. Aficieriai ir te
nais kelia orgijas.

Tai vadinasi kova už 
“žmoniškumą”, kad jie kur 
supelėtų.

ne. 
ko

tai

nepriėmę į D. ir K. A. Ta- gu esi liogeriuose, tai nėra 
rybą, tai buržuazinė spauda ko rūpintis.

• būtų šaukus apie tai per ke- i Jeigu tu esi fronte, tai tu- 
lias savaites. O dabar ji ri du išėjimu: esi arba re
to nedarė! t Taigi, turbūt, zerve, arba mūšio linijoje, 
su Lenino priėmimu ar ne- Jeigu esi rezerve, tai nėra 
priėmimu į D. ir K. A. T. ko rūpintis.
netaip jau viskas aišku,kaip 

■ tai nori “Naujienos” ir “Ke
leivis”. Galbūti, kad jis 
pats nėjo į tą įstaigą. Gir
dėjome, "žmonės šneka, kad 
būk tai 
pranešė 
ėmimą.

kąs dažnai, būdavo, sako 
“Laisvės” redaktoriams,kad 
jis nevisame kame pritaria 
Leninui. Priminsime viena 
faktą, labai įžymų faktą, 
lai buvo prieš pat karę. 
Brussely, Belgijoj, buvo su
šaukta konferencija Rusijos 

į organizacijų

------- -------------------— t
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♦♦♦♦♦♦ ♦h

Panelė Rankin, pirmutinė 
moteris kongrese, balsavo 
prieš karę. Ji buvo susi
graudinus ir verkė, bet tu
rėjo drąsos eit prieš karę.

Už kelių savaičių buvo 
antras balsavimas dėl įve
dimo priverstino kareiviavi
mo. Panelė Rankin jau ne
verkė ir balsavo už konsc- 
ripciją.

Ji pasitaisė kapitalistų a-
*

* *

Renegatas G.Lunn seniau 
sakydamas pamokslus Sche
nectady bažnyčioje, šaukda
vo: neužmušk! Motinos mo
kinkite savo vaikučius šven- 

Jei- to prisakymo—neužmušk.

ba lengvai sužeistas, arba 
sunkiai sužeistas. Jeigu 
lengvai, tai nėra ko rūpin
tis.

Jeigu tu sunkiai sužeis
tas, tai turi du išėjimu: tu 
arba išgysi, arba ne. <" 
gu išgysi, tai nėra ko rūpin- 
tis. Jeigu gi neišgysi ir jei- priverstino 
gu mano patarimus perdėm ” * 
visus išpildysi, tai esi užbai
gęs rūpestį ant visados.

Šitos filozofįjos autoriaus 
vardas nėra žinomas; tur
būt koks francūzų kareivis, 
gavęs sykį “linksmą ūpą”, 
pirmas tai sudėjo, parašė, o 
dabar, sako, tūkstančiai ka
riaujančių francūzų žino ją 
iš atminties ir padarė ją sa
vo kariško gyvenimo filozo- 
fija.

O dabar? Karės reik, 
kareiviavimo

reik!
Daug bjaurybių dar yra 

pasauly!
♦

* ♦

M. Hillquith visuomet la
bai taikydavosi prie social-' 
patriotų. Jie visuomet jam 
buvo draugais. Jam bega
lo rūpėjo, kad tik neužgaut 
Europos socialpatriotų.

Už tą savo draugiškumą 
jisai dabar gana nuo jų “at
silyginimo”. Jį šmeižia ir 
kolioja ir denuncijuoja. Taix 
daro ponai iš dešinėsės.

♦

♦ ♦

Pas lietuvius rezoliucijos, 
o pas amerikiečius socialis-

| Iš visų pusių męs girdime danė revoliuciją, sulošė “lea- tus telegramos įeina į ma- 
apie pasišventimą, apie pa-j ding role” — tai gerbiamo dą.

šliupo žentas! Draugai, a-‘ ~ 
Ne,Iužduokite jam garbę!

Jeigu tu esi mūšio linijoj, 
tai turi du išėjimu: tu ar
ba mušiesi, arba ne. Jeigu 
ne, tai nėra ko rūpintis.

Jeigu tu- mušiesi, tai turi 
du išėjimu: tu lieki arba 
žeistas, arba ne. Jeigu 
tai nėra ko rūpintis. 

. Jeigu tu esi sužeistas.

žydų , “Forward”
apie Lenino nepri-
Bet juk “Forward”

v Bundas visuomet
skersakiavo į Lenino frak- turi du išėjimu: tu būni

SU- 
iie,

tai 
ar

Vertė B. iš B.
(Iš “Critique”).

ci ją. “Forwardo” kores
pondencijos aiškiai nudažy- _ 4 a

1 T 1 “ 4. • * 1 PASIŠVENTIMAS ŠLIUPŲ ŠEIMYNOS]spalva. Ir tikėti jom, kaip  
“dievo žodžiui” męs ' neno
rim. “Naujienos” su “Ke- , 
leiviu , jei nori, tegul tiki. sjaukavįma apįe kultūra ir 
Męs palinkę dusyk paabejo- -e žmoniškuma! 
ti,-pirm negu Forwardur ( 
patikėti. L - - -

Dėl Ceretelli ir Čcheidzės įįep daUg auksinių jau- Cornell, N. Y., universiteto!) O pas amerikiečius? Lon- 
—dėl vadinamo vidurio.Kas smi^ paįp §jos visasvietinės Dievuli brangiausias, nejau- donas mušė telegramą, Ru-
juos vadina socialpatriotais, pargS laiku! gi jūs manot, kad ji ne re-Įssellio Co. mušė, telegramą,

voliucionierė! . O ne, anot Hillquith siuntė telegramą,
. ___ _ . .... ............. .. “Scranton Times”, ji “pade- dabar vėl visa eilė New

juodviem pasiūlė vietas mi-n injiyos pasišventimą/ Klau- savo vyrui” sunkiausiame tYorko Soc. siuntė telegra-
nisterijoj—juodu atsisakė. Sypjįe> jufc įaį aniuolai, ne revoliucijos darbe! O pirm mą į Vokietiją.
Kaip matot, apkaltint juo- £mone’s tos familijos žmo- revoliucijos ji sykiu su pra- Skirtumas tas, kad tele- 
du pataikavime buržuazijai ngs tarnauįa tai revoliuci- stom Petrogrado moterim gramos vistik daugiau kaš-

“LIETUVAI”.
Jeigu neklystame,tai Chi

cagos “Lietuva” patalpino 
straipsnį,baisiai apkaltinan
ti vokiečius. Jie, būk norė
dami išnaikinti francūzus, 

i tyčia nuodija belaisvius tam1 socialistiškų 
tikromis džiovos bacillomis. atstovų. Nuo" Lietuvos s.-d. 

dalyvavo V. Kapsukas. Kon
ferencija tarė apie vienybę 
socialdemokratiškame judė
jime Rusijoj. Visi tam pri
tarė; pritarė ir d. Kapsu
kas, varde Lietuvos s.-d.Ne- 
pritarė tik Lenino šalinin
kai, didžiumiečiai. Dar 
nas faktas Kuomet V. K.^etaip ^au le??va: *uh jai, tai karei, arba ir revo- stovėjo “bread Jinėj”, kad tvoja, negu rezoliucijos,
redagavo Škotijoj “Social- įaugai sau isivaizdina.Mes liucijai ir karei sykiu. —• .•............
demokratą” - jisai kelis Pasakysim e: Cer e te1h - j Senutg Siiupien? irgi 
syk rašė, jog kairieji tarp- ^cheidzes taktika labai ąt-/ cheerfully doing her bit”— 

of Medicine”, tautiniai s.-d., neatsimeta Į/’g1..1/ ls®Lal?,e?l siuva' drapanas kareiviams.

Pas mus jau nebėra susi
rinkimo, nebėra konferenci- 

draugai, pasauly niekuomet O jaunoji Yčienė, buvusi jū s, kur nebūtų parašyta 
nebuvo tiek daug prakilnu-jYpatia Šliupiūtė, auklėtinė bent kelių rezoliucijų.
.... j----o-------------------- ii xt ■v O pas amerikiečius? Lon-

—Pastips greičiau — bus 
mums geriau, — būk sako 
vokiečiai.

Įsivaizdykite, kokiais bar
barais čia dedama vokiečiai. 
Taip, rodosi, ir trokštama, 
kad kiekvienas “Lietuvos” 
skaitytojas persiimtų bai
siausia mirtina neapykanta 
prieš tuos žmonijos priešus.

Tuo tarpu, męs turime ve 
ką pranešti. New Yorko 
“Academy

tas teisia žmones greitumu j ye, m skaitome “Scran- 
karines justicijos. . Kuomet įon Tjmes” apje šliupų ta-

gauti duonos ir anglių ir 
miltų! Jūs matot, kokia ji 
prakilni. Pasaulis griūtų, 
jei tokių šventų žmonių ne-

Skirtumas tas, kad tele-

SVARBUS PRIPAŽINI
MAS.

Apie New Yorko intelek
tualų savaitraštį “The New 

. Republic” eina gandas, kad 
jisai inspiruojamas Morga
no ir Wilsono. Ir štai tasai 
buržuazijos orakulas rašo: 
* “Prie dabartinių aplin

kybių Vokietija naudos 
submarinas taip lygiai, 
kaip jas naudojusi ikišiol 
ir taip elgtųsi kiekviena 
tauta, jeigu ją būtų už- 

blokadavęs didesnis lai
vynas,grąsinantis sukriu-

♦ ♦

Klerikalai nori atskaitų 
iš aukų rev. surinktų 1905 
metais. “Laisvės” ant svieto

> Daktarė Aldona, buvusi i nebuvo, tai joje atskaitų ne- 
Jankauskienė, važiuoja į tilpo, bet jeigu norit rast

kaip rašo" N. Y. World” (dL griežtai ir galutinai nuo gerumas. Reikia pažymėti, dil.ba Rau(]Onajam Kryžiui, būtų, 
dis vokiečių priešas), New Kautskio vidurio. Jie kriti- lia< n.e V1S1 vUuno frąkfgos,Klausykite, žmonės! Kada 

sveikatos kuoja ir vidurį, traukia jį ™/nes yra vienamamai.Pa- Francijos f -• •
C • plnlnviin dalie? iii csfrviri iirr da. .H. M.[kairėn, bet nepastato ant jo , . ,, , , . . ........... . .......... —v v - . - -

Tuo tar- lyvąvima.Stockholmo konf,,takstangiai bus sužeistų - l-salj, kur raudona vėliava
Francijos skaitė referatą|pu, Lenin’as ir jo draugai, ,dah®. Pr.ie,s-.v Raudonojo Kryžiaus aniuo-plevėsuoja! Duok, dieve,
dėl daktarų. Tą daktarą būdami Šveicarijoj ir reda- garbintojai is ------------  ---------------- . A
buvo—pasiuntus Francijon guodami “Socialdemokratą” /‘Naujienų” to nemato ar drapanų ir vandens ir duo-bavą, ji neatsimintų apie A-
Rockefellerio fundacija, savo atsinešime lipk centro nusiduoda nematą. Klausi-(rosj anmn is
Briggs tvirtina,kad nėra jo- Soc. judėjime pereidavo vi- nie apie dalyvavimą minis- 
kių tikrų davinių, nėra jo- :
kio tikro pamato kaltint vo- bas. Lenin ’nepritardavo 
kiečius tame barbariškame net aiškiai tarptautiškam . _ f......—,-----d—----- — • J i- . , .
pasielgime. D-ras Briggs Paryžiaus “Naše Stovo”, o taiP-pat nėra vienos nuomo- ding role„ caro nuvertime. matote vardas, ką ir Anglį- antgalvj. 
nurodo į kitas priežastis vėliaus “Načalo”. Tuo tar-/ės. Net. didziumieciai, Le- jisaj lošė “leading rolę’toau-

Yorko valstijos 
komisionierius p. H. M.'kairėn, bet nepastato ant jo 
Biggs, tik ką sugrįžęs iš amžino kryžiaus. m “

tranšėjose žus
dekime, dalis jų stojo uz da- į,ĮjęgįayĮČiai amerikiečiu ir Rusijos fronto hgonbucius, atskaitas ir pakvitavimas^
1_________ ____*-^- _ 1 ^1-1. < *■ • V 1 • 1 1 • _ _ 1 1 • A __ ______ ___ _pąvartykit senus numerius 

“Kovos”.
Ar aišku? *

♦ ♦

“Keleivis” nugąstauja de-
‘ ‘ i “War—what

Lenin ’nenritardavo ....... žino -ir «šCranton • Tillies”'(‘Scranton Times” rašo,kad j for?” Abejoja dėl kalbosLemu nvpuimuavu griovęs socialdemokratai

! Duok, dieve, 
“Keleivio” ir Įgijai duos jiem skalbinių ir kad pamačius raudona, vė-

pasielgime.

i jmerikos socialistus. Ji gale-
.T O žentas M. Yčas? Juk U? išsigąsti ir’gauti ligą.

sas žmoniškos kritikos ry- Merijoj, veikiausia, vidurinės -Į?8 žinote, ii visas svietas I Keistutis

primena, kad jisai lošė “lea- ,1‘s Jurgis-George, tas pats [gerumo, •i* t . it ___ ____ i*____  voM/Infl Iro A vi• n

Šliupukas lei knygos 
' C___________ A _ •

pamatęs negerą

Draugai! Lietuvių kal-
džiovos platinimosi — bū- pu, V. Kaps.-į tuos Pary-'nino pasekėjai, nevisi vieno-J jos valdžios įsteigime! Jai parodo šventą prisirišimą bos pažinime Račkauskas 
tertt kad jau prieš karę žiaus laikraščius žiūrėdavo.dai pažiūrėjo į pakvietimą tik durneliai Sibire ir kator- prie talkininkų), o nemany- neatsilieka nuo jUsų._
_ ’ .. . ___  .y.7 ____. j • __a x i™*;? tvu™, i™ nn kit. kad us Parvžiin turi . _ Ciru-
džiovos platinimosi —
LUIlb, AČIŪ J čl U. yiico xxa,iY| 
Francijoj džiova buvo išsi-'gerai

------------------ VJV VVAB T * V/ V* . -     ~ ~ ~ —   1 *11 1 *• • J • 

dalyvauti ministerijoj. At-'gose kentė. Jeigu kas pa- kad jis Paryžiuj turi čini-Viru. i v.

■ ■ ’ ■ - .....



Laidotuves žuvusio
Rusijos revoliucijonieriu

vėl traukia darbininkai,dar- si 180 kovotojų, sapiorai 
bininkai ir’darbininkai, ku-'pradėjo žeme pilti grabus, 
rie iškovojo sau laisvę, nu-' 
versdami senąją valdžią.

Paskui darbininkus pasi-kraščių korespondentai ne
rodo procesija Petrogrado’gali pasakyti, bet sprendžia, 
universiteto studentų. Ant kad virš pusės miliono. Kiti 
jų vėliavos užrašyta: “Di- gi Petrogrado piliečiai bu- 
džiuokitės, žuvusieji karžy- vo neorganizuoti, 
giai, jūs neužmirš laisva

nusiima-kepures r liūdnai tenarės Viera Zasulič, Vie- 
nulenkia prieš jį galvas.Ku-' ra Figuer ir Lopatinas.Juos 
vanovo kūną palengva lei- lydi ką tik naujai išrinktas 
džia į bendrą kapą. Tup tar-'miesto rajono galva šnitni- 
pu iš Petro ir Pov. tvirtovės kovas... Jie visi prieina 
bokšto pasigirdo pirmas ar- prie duobės ir 
motos šūvis, pranešdamas (liūdnomis akimis 
miniai, kad jau pirmas lais- (raudonus grabus, 
vės karžygio kūnas leidžia- kių bėga ašaros, 
mas į žemes.

žiūri j 
Iš jų a-

Kiek organizuotų piliečių 
dalyvavo procesijose net lai-

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS I Ją Išdirba 

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

rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu. Toji mostis išima plitmua 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 60 c. ir |1.00. Pinigus 
galit siųst ir stampomls. (7)

J. RIMKUS.
P. O. Box 36. Holbrook. Maso

---- x Jiems bežiūrint
Ant antro grabo buvo už-,pribūna ant

į duobę 
kapinių visi 

apie Įvairiu partijų pv&t^-^ui oių pzvvcoijų po. v.rasas: Feodoras Kozlovas,;antrosios dūmos atstovai, 
nes, apie Mikės ir jo minis- dieną, įvairiomis gatvėmis, .darbininkas Baltijos laivų .kurie buvo nuteisti) kator- 
terių suareštavimą ir t. t. ėjo įvairios procesijos, su į-.dirbtuvės”. Ant trečio ir.P,on, sykiu su savo vadu Ce- 
Bet labai mažai minėjo apie vairiomis vėliavomis, ant ketvirto grabo užrašai: 
tas iškilmes, kuomet Petro- kurių buvo įvairiausi užra-1 
grade laidojo kovotojus -už šai. < 
laisvę. Mažai rašė apie blyčias taipgi su įvairiais'o iš Petro ir Povilo tvirto-

Mūsų laikraščiai daug ra- ant 25 miųutų, negu jai bu- 
šė apie Rusijos revoliuciją,'vo paskirta pribūti. Pas- 
apie įvairių partijų pešty- kui šią procesiją per visą

Delegacijas buvo atsiuntę 
net iš Užkaukazio fronto

Perėjus šiai procesijai, iš kareiviai ir aficieriai. • * 1Narvos rajono pasirodo 
nauja su 29 grabais. Tar-

I

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

Nors procesija tęsėsi iki 
\elai nakties, bet tvarka bu- 

. Ypatingai 
kareiviškos kepurės, kad at- .^bėjo.-d is tvarkos dabarti- 
skyrus nuo civilišku., šioj tn^s.Xa_(!zl0S nariab kurie 

’ nesitikėjo tą matyti.
Laidotuvių organizavimu 

j ir programo išpildymu taipL 
gi rūpinosi ne dabartine 

i valdžia, bet Darbininkų ir 
/Kareivių Atstovų Taryba. 

Pirmininku laidotuvių buvo 
Kiekvienas sky- Paskil';af buv^ an.V% Dū' 

mos atstovas Ramisvib, se
nas kovotojas už laisve.

p oyiviui ou navų vauu vv-piauja ou giauaid. a ai -
:'reteli. Jie taipgi atsistoja pe žuvusiųjų yra ir karei- ... .

[“Nežinomas”. Juos paleng- 'palei duobę, kurią Įdėta ke- vių. Ant jų grabų uždėtos į
'___ ___ ___________ i • iy?. • i i Inu? «i 11 rl n n I rrunkm V n vnnn clzoc Įmini Irn d o 4-

▼ VZ £ v I XX V/J 1J 1V i 1 • CF UVkJ | J V / V V

Greta vėliavų nešė to- va, po vieną leidžia į duobę, raudoni grabai.
xįvairiais o iš Petro ir Povilo tvirto- Procesijos gi nepaliauja

tuos, kurie krito bekovoda- užrašais. Priešaky pirmo- vės kanuolės šūviais skaito- W ir kiekviena užneša ant .procesijoj eina tris gvardi- 
. . i -.v. _______4..I_____________  _ 1____ —i___ , (_ x Irm-iinni cnun vnliavcic millrui Irnviimc navnc lni_

GAVO Į-F £ VVVUA J VJV JU1VAYAIA , 1UVU CA U4AXY/O • UA1 CAH U” j A'

gvardijos kariška orkestrą, ras.... trečias.... ketvirtas.... imaršuoja ir Pirmas 
Niekas taip publikos nesu- Nuo Vosylevsko Ostrovo uiiotinis Pulkas”, ant kurio, 
judino, kaip pirmi garsai (pirmoj vietoj eina “Bojeva- daugiausia 
laidotuvių maršo, kurį grie ją Družina” ’ v* ’ " TTnl
žė gvardijos orkestrą. Tuo-’rys), veik visi t_________,
jaus susiliejo kitų dviejų’visi puikiai išsilavinę. Juos kurios užrašyta“Pulemiot-’ 
gvardijos pulkų,—Finlian- komanduoja podpraporšči- cinkai, be baimės ir svyra-1 
dijos ir Keksgolmo, — or- kas. Nors jie visi <____
kestros ir sykiu pradėjo kais drabužiais apsirėdę ir 
griežti laidotuvių maršą. (tik komandieras kareiviš- 
Branešant pirmuosius ketu- kais, bet jie nei kiek nepras- 
ris raudonus grabus, žmo- i 
nės nusiėmė kepures i

mi su senąją valdžia. Da- : 
bar Rusijoj caras su visa se
nąją valdžia nuverstas, žu
vusieji revoliucionieriai pa
laidoti ir, gal būt, daugelis 
apie juos jau užmiršo, nes 
gyvenimas nestovi ant vie
tos, bėga milžiniškais žings
niais, kasdien išstatydamas 
naujus klausimus, į kuriuos 
męs ir pasineriame. Bet 
vargiai užmirš žuvusius re
voliucijoj tie, kuriems rei
kėjo daly vau t mūšiuose,o y-

8va

sios procesijos ėjo jūreivių'mos aukos: pirmas.... ant-(kapinių savo vėliavas. Štai jus pulkai, kuriuos caras lai-
; Pule- kė dėl savo apsaugos.

_ , . .. Atskira procesija sudarė
, ---- _ yem^.sl seno.!1 Futilovo zavodo darbinin-l
(ginkluočių bū-.,1'“8*]08 valdžia. Jie nesą di- kai jų ten dirl)a 32,000 ir 

v ,, i darbininkai, dėlę įaudona vėliava, ant j • jk* vjenaa, dalyvauja
kitų dviejų visi puikiai išsilavinę. Juos lūnios užrašyta•_ “Pulemiot-. e a,yvalųa

rius turi savo vėliava su 
skirtingais užrašais. Ant, 
bendros didėsės vėliavos se-| Rusijos piliečiai palaidojo 
Pantis užrašas: “Privalome tuos, kurie atidavė savo gy- 
būti tokiais, kaip tie, kurie'vastį bekovodami dėl visos 
kovoj už laisvę žuvo”! i žmonijos labo!

Paskui Putilovo darbiniu-_______
kus eina “Treugolnik” dirb
tuvės darbininkai. Pastarų
jų taipgi yra apie 12 tūks- Kurios turėtų 

* v vio namuose:tancių.
Toliaus seka iš Nevos ra- . 

jono procesija su 40 grabų 
Pirmiausia eina Volinskas ič 

pulkas, kuris pirmas iškėlė' 
raudoną vėliavą ir prisidėjo 
prie revoliucionierių 
ju vėliavos tik vienas žodis 
“Voliniečiai”, bet tas žodis prisiust už 2 
Petrogrado piliečiams bran- * 
gus ir jį kiekvienas gerbia. 
Jie praeidami pro kapines, 
žemai nulenkia savo revo- 
liucijinę vėliavą, kurią iki 
šiol augštai iškėlę nešė. Jie 
lydi 40 grabų, tarpe kurių 
randasi ir jų pačių draugų Idmantuoju.' v . T-i * -i • • • I

Niekas taip publikos nesu-

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

civilis- v’mib drąsiai pirmyn”! Pas- 
. kui juos eina moterų medi

cinos įstitutas su visais sa^o 
profesoriais. Paskutiniais 

čiau išsilavinę už kareivius, praeina darbininkai iš “No- 
že- Jie neša didelę vėliavą, ant voį Dereyni 

patingai tie, kurie dalyvavo uiai nulenkė galvas, — ati- kurios užrašyta.: “Kovoje k
laidotuvėse/ davė pagarbą kritusioms tu igysi sau teises”!

Kad taip greitai neišnyk- kovoje už laisvę karžygiam.! Ir tain procesija 
tu iš mūsų atminties žuvu
sieji revoliucionieriai, męs

”; jų vėliava la- 
• neša net 15 

darbininkų.
Trečia procesija ir pati 

didžiausia, tai Viborgo da
lies. Ji lydi 51 grabą. Vi-, 
borgo daly buvo pirmas su
kilimas ir čia pirmiausia 
reikėjo susiremti su caro 
valdžia, todėl daugiausia ir 
aukų buvo. Šioj procesijoj 

išimtinai dalyvauja 
užsidėiimo dar nėra matęs £acijos, pribuvusios iš sveti- stoja palei kapines ir gieda vieni darbininkai; jų proce- 
tokių iškilmių, kokios buvo rou miestų ir t. t. Ir tai ant .“Amžiną Atmintį Žuvu- sija pakol praėjo pro kapi- 

(nes, užėmė pustrečios valan- 
. Jie užneša ant 

kapinių 51 grabą, leidžia po 
vieną į duobę, o iš Petro ir 
Povilo tvirtovės kanuolė 
praneša skaitlių žuvusiųjų,, 
iššaudama 51 sykį. Kada 
juos pradėjo leisti į duobę, 

i sunume- visi dabartinės valdžios na-
Kiekviena jiuoti, viso net 20 ir kiekvie- riai priėjo prie duobės, nu-

praeidama pro nas pulkas susideda iš kelių siėmė kepures ir atidavė pa- 
Rusija gyvuoja ir gyvuos”! kapines,- nešė ant to ple- Rūkstančių žmonių. Visi so- skutinę pagarbą tiems, ku- 

0 juk prieš laidotuves bu-*ciaus savo vėliavas ir ten cialdemokratų pulkai susto-.rie daugiausiai kentė vargą 
vo daugelis tokių, kurie bi-pas paliko. Nepoilgam visas ja ir atgieda “Amžiną At-^prie senosios valdžios, pir- 
jo.jo betvarkių; visur buvo-J^ecius tapo papuoštas rau- mintį”... mieji sukilo prieš savo pri-
išlipinti apgarsinimai, ku- j donomis, juodomis ir balio
nuose nurodyta adresai ar-/ “ 
timiausių ligonbučiu, arti- siais užrašais.
miaušių skyrių pirmosios I Ryte, 9:45 vai., jau 
pagalbos, nurodyta telefomi kapines trauke

ati- kurios

j Ir taip procesija paskui;
Atėjus ant “Marsovoje procesiją įvairių įstaigų, į- 

Pole”, visa procesija pasili- vairių organizacijų, įvairių 
čia paduodame ištraukas iš ko šalę, o į kapines nunešė amatninkų, įvairių valdinin- 
laikraščio “Russkoje Stovo”, tik grabus. Ant kapiniu' 
išeinančio Maskvoje, kur la- .buvo> leidžiami tik dabartinė 
bai plačiai aprašyta tos’iš- valdžia. Dūmos atstovai, 

[Darbininkų ir Kareivių At- 
dienos stovų Taryba, įvairios dele-

kilmės.
Petrogradas nuo

kų, mokinių ir t. t. Tarpe 
civiliškų procesijų, eina pul
kai kareivių. Visur skamba 
laidotuvių maršai ir marse
lietės. Tūlos procesijos su- veik

tokių iškilmių, kokios buvo su mieštų ir t. t. Jr tai ant .“Amžiną
laike laidotuvių žuvusiu ko- pačių kapinių susirinko ke- siems Kovoje”... t—, —
votojų už laisve. Įspūdžiai katas tūkstančių žmonių. j * štai pasirodo ir socialde- dos laiko,
buvo tokie, kad tartum męs* Čia buvo iškastos keturios mokratų procesija; pasta- ’ 
tik šiandien išvydonje nau- į duobės tokio didžio, kad į l ieji savo skaitlingumu pa
jai užgimusią galingą ir pa- kiekviena galima būtų su-‘darė nepaprastą įspūdį. Jie 
vyzdingą Rusiją. Kas tą keti po 50 grabų. Duobės eina pasidalinę j rajonus,— 
diena buvo ant Petrogrado iškastos visuose keturiuose |kiekvienas rajonas po atski- 
gatvių, — o tokio negalima kampuose, vidury, ant plc- ra vėliava, turintis skirtin- 
surasti Petrograde, kuris ciaus, iškelta didelė juoda gą pulką; pulkai 
nebūtų buvęs, — tas drąsiai šilkinė vėliava. '•
galėjo pasakyti: “Nauja procesija,

KNYGOS
rastis kiekvieno lietu-

| Inkvizicija, parašyta Gusev’o $1.00. 
Apdaryta $1.25.

iu Ratas. čia aprašoma 
naujos patirtos paslaptis planetų.sau- 
.čs, kometų, žvaigždžių ir t t. 25c. 

Mielaširdingi Žvėrys. čia telpa 
puikios istorijos apie atsižymėjusius 
mielaširdingumu žvėris. Kaina 20c. 

Antį Tos visos knygos geros popierių ir 
' su daugeliu puikių paveikslų. Rei- 

• kalaujant kataliogo ar atsako, reikia 
! centu šlampa.
Ml LAŠAI SKIS

13 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuvi

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites
Pristatom į namus ir toli

mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas- 
peth, ir tt. v

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Kontraktorius
Pentuoju namus is lauko, taipgi r 

iš vidaus, popierauju, pteisteru'ju ii 
. Už savo darbą gvaran- 

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

K J. VASILIAUSKAS

žuvusių. Paskui juos eina 
“Preobraženskij” ir “Litov- 
skij” pulkai ir kitų skyrių 
kareiviai, kurie laike suki
limo prisidėjo prie revoliu
cijoj.

Paskutinė procesija atei
na iš Moskovsko rajono ga
na vėlai. Ji iš Obuchovsko 
ligonbučio lydi 46 grabus. 
Paskui grabus eina Semio- 

_.v _ inovskas ir Je^erskas' pul-
c v . y 1C’ Yiera Figuer ir Lopą- pa-. įopaus se]<a specialių 
ir užsibaigė tinas n pasveikina naują mo]<v|ę]u. puikiai suorgani- 

. va k Iz.ia. Jiems besveikinant zuoti mokiniai.
Pasibaigus šiai procesi- valdžia, pro kapines praeina

Apie 12 valandą pribūna

tojams. jtro ir Povilo ligonbučio. Pa- demokratų
Iškelia pirmą grabą; ant skui tūlus grabus eina verk- Partijos.

spaudėjus ir pirmieji krito.
'mis vėliavomis, su įvairiau- visas štabas Darbininkų iri Tuo tarpu prieina prie da- 

Kareivių Atstovų Tarybos, bartinės valdžios senieji re- 
NuozVosylevsko Ostrovo voliucijonieriai: Viera Za-

, ze-
'myn ir tuomi atiduoda pa- jai. prasidėjo kita, kuri ly- procesija Centralio Komite- 
-1-—1 pagerbimą kovo-’dėjo vienuolika grabų iš Be- to. Centrales Rusijos Social- .!

Laidotuves žuvusių Rusijos ręvoliucijomerių
<

.... - 'J

seno ir iStikitno draugo ėeimy- =
uos, naudojamo visame pašau- J
lyje |«r pusę šimtmečio—2&e. i
už botikutę visose aptiekose, 3
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ ?
F. AD. RICHTER & CO. | 

74—80 Washiogtoo Street, New York, j

pro 
r«Sv..Ara,u.u.vujv« x - procesijos, procesija prasidėjo prieš de- s
numeriai, kad reikale gali-[Kaip tik procesija prieina’vynias ryte 
ma būtu kogreičiausia prisi- pi’ie kapinių, tuojaus visas 12:30.vai. dieną.
šaukti nagelba. Kurie lipi-(savo vėliavas nulenkia ~~ - ” •
no plakatus, laukė visko. [ ‘ x .... '1'

Bet pasirodė bereikalinga skutinį 
baimė, bereikalingas prisi
rengimas. Petrogrado pi-( 
liečiai mokėjo susiorgani- raudoniausio šilko, kuriuo- darni giminės, 
zuoti, mokėjo ir tvarką pa-,nu apsiūtas visas 
tys palaikyti be jokios* vai-j užrašyta didelėmis 

**.................................. mis: “Afanasij Kuvan”. Irjkad čia nepaprastos
viskas! Kas jis per vienas, įmes, bet laidotuvės.

džios, be jokių pašalinių pa- 
gelbų. Ypatingai pasižymė
jo darbininkai. <
džia, jokia policija negalė
jus būtų taip puikią tvarką 
palaikyti, kaip kad palaikė 
pati liaudis. Laidotuvių iš
kilmės aiškiai parodė, kad 
Rusijos piliečiai gali vieni 
tvarkytis ir nereikalauja 
jokių mokytojų.

Laidotuvės prasidėjo ank
sti ryte ir buvo manyta,kad 
vakare apie 6 valandą jau 
užsibaigs. Bet užsibaigė 
daug vėliaus, nes laidotuvių 
organizatoriai nesitikėjo, 
kad tiek daug publikos da
lyvaus.

Užkasimas kovotojų už 
laisvę.

Darbininkų Į keturias duobes sudėta 
Priešaky procesi- 180 grabų. Kada Semionov- 

, Ir Lai tik jos eina jūreivių ekipažo or- sko pulko orkestrą užbaigė 
grabas, [d<Gbar publika sujunda, atsi- kestra, grieždama laidotu- laidotuvių maršą ir pradėjo 
’ raidė-[peiki ir pradeda suprasti, vių maršą. Ant socialde- grąjint marselietę, o iš Pet-i 

iškil- mokratų vęliavos užrašyta: re ir Povilo tvirtovės tapo 
t....____________ _______________ ,___ , _________ _ ;“Lai gvvuoja demokratiška iššauta paskutinis šūvis, pa-!

Jokia vai- iš kur, niekas dalyvavusių | Tuo tarpu automobiliuje resnublika”!, įsakantis Petrogrado pilie-
procesijoj nežino, bet visi atvažiuoja revoliucijos ve- Paskui Centralį komitetą čiams, kad duobėse randa-

Pirmieji keturi grabai.
Procesija prasidėjo nuo 

Vosiliausko ostrovo. Iš Ma
rijos Magdalietės ligonbučio I 
išnešė pirmus keturis gra
bus; visi vienodi, visi apsiū
ti raudonu šilku. Juos ne-; 
še ant rankų darbininkai; 

. maršuodami didesnėmis ga
tvėmis. Laidotuvių vieta— 
“Marsovoje Pole”. Pirmoji 
procesija pribuvo anksčiau

Telepnone i9bU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□ 71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tai moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
r Kampas So. 1-mos gatvės. $

(oro
Sutaisytas is formulos- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo ptlifuo pilvo ir tarnu, get- 

Ei Al<> vkaudėjimo, dutulio, galvot 
fkaud< jitno, nuttojimo apetito, 
kalėto palvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėtu labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-MROl



Telephone Greenpoint 5231

v KORESPONDENCIJOS V

nuro

gara Falls

miu

Kas čia? zes

Pil. Aidas

Kad ateityje Lietuva ga 
les būti paplukdyta krau

blikos buvo daug ir atydžiai 
klausėsi daktaro aiškinimų.

Manoma, kad greitu laiku 
įsikurs kuopos Mechanicks-

BININKŲ LITERATU 
ROS DRAUGIJOS.

tų Amerikoje
je ir užrubežiuose $1

Konvencijos 
svarba, kurios eis visuoti c 7

Rajono reikaluose.
Organizatorius drg. J. J u

Z A RO ,®anWerius

į susproginėtų bekalbant apie Bimba. Jis kalbėjo gana ge- 
laisvamanybę. Bet kad pa- rai ir apart kitko prisiminė 
sidarbuoti, žengti pirmyn apie Rusijos revoliuciją ir

Daug įvairių 
buvo išreikšta,

(Nuo mūsų korespondento>
Gegužės 12 d. buvo L. M. malonėkite atsilankyti

tos sutvers rubežių, kad Va
karinės Europos ir Rusijos 
kapitalizmo naudai nesulei- 

skerdynes milionų 
Kad išvengus at-

progreso keliu, jų nėra.
Kuopos turės keliatą do

lerių pelno.
Reikia pagirti Lietuvių 

Beną, kuris yra veiklus ir 
daug pagelbėjęs socialistų

ra faktą. Amerikos kapita 
listai visokiais būdais sten

L. S. S. VI RAJONO 
KONFERENCIJA.

kompanija.
3) Priimta rezoliucija ir 

nutarta perduoti Pild. Ko
mitetui apie F. J. Bagočių, 
kaipo socialpatriotą, kuris 
visuomet kalba socialistuVVATERBURIEČIAI, Te 

MYKITE!

nieko ne
kapitalis- visai mažai

kruvina, yra vienas išėjimas 
—socializmas.

Dabar vėl turime klausi-

Nia-
Fort

L. S. S. NEW YORKO — 
BROOKLYNO (IV) RAJO

NO KONFERENCIJA.
Paskutinė L. S. S. IV ra

jono konferencija atsibuvu
si 13 d. geg. Newarke, N. J., 
energingai ir taktiškai 
svarstė keliatą opių dienos 
klausimų.

ra sau kelią per Atlantikos 
vandenyną, kad dasigavus 
prie Rusijos rubežių. Jie 
aiškiai kalba viename New 
Yorko žurnale “The Litera
ry Digest” (sausio 6, 1917) 
straipsnyje “An Awakened 
Russia”, kaip ta šalis jiems 
kvepia. Rusija yra turtin
ga, joje randasi vienas sep- 
tintdalis viso pasaulio gam
tiškų turtų. Šiuomi tarpu 
Amerikos kapitalistai tik ir 
turi spėką, kad užgriebus

Darbininkai visu 
vienykitės!- Jūs 
pralaimėsite, tik

Gegužės 8 d. vaikų drau
gija “žiburėlis” surengė 
puikų koncertą po vadovys
te komp. M.Petrausko. Kon
certas visais atžvilgiais pa
vyko.

Ligišiol New Yorko vals 
tijoj yra kuopos sekančiuo 
se miestuose:

New Yorke—2 kuopos;
Brooklyne—2 kp.;
Yonkers;
Binghamton;
Maspeth;
Rochester;
Troy;
Great Neck.
Knyga War

—visur priimama su
džiausiu užsiganėdinimu

“Entered as second class 
matter March 11. 1914, at the 
Post Office at Brooklyn, N. Y., 
under the Act of March 3,1879.

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

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

Gegužės 9 d. F. J. Bago- 
čius skaitė paskaitą “Socia- 

ku- lizinas”. Taip užvardino sa- 
riai reikia duot galimą pa- vo paskaitą, bet turinyje 
gelbą. Taipgi, kad'nauja kalbėjo apie įvairius pasau- 
kuopa susitvėrė jr kita atsi-(li0 svajotojus — utopistus, 
gaivino. Nariai visur dau- kurie rekomendavo įvairias 
ginasi ir dalykus svarsto, ’skemas pasaulio perorgani- 
Sekr. D. Pilka dapildė ra- zavimui, nesiremdami niate- 
portą iš rajono judėjimo, ! itališkais pamatais. Ant to 

IV-ta rajono konferencija ir praėjo visas vakaras. Se- 
nutarė įsteigti Teatrališką kantį sykį žadėjo skaityt 
Ratelį prie L. S. S. IV Ra-j. tąsą paskaitos ir aiškint 

mokslinį^ socializmą. Abe
jas paskaitė surengė L. T. 
N. D.

Paul Shouland, garsus 
dainininkas, baritonas, ku
ris dalyvaus “Laisvės” kon
certe 27 d. gegužės, Water
bury, Conn. Todėl visi vie
tos ir apielinkių lietuviai

Vietos lietuviai, sutverda 
mi L. D. L. D. kuopą, atli

L. T. R. Viesulą rengia 
si statyt scenon 5 aktų dra 
mą “Iš Meilės” 22 d. gegu

iki šiol buvo. Apart to, la- tik kad daugelio dalykų ne 
bai daug atsilankė svečių ir spėjo apsvarstyti, 
apie pietus svetainėj pritrū 
ko suolų ir daugeliui prisi-’prieš 
ėjo stovėti.

Iš organizatoriaus prane
Šimo paaiškėjo, kad per pu- giausia taikyta
sę metų Rajonas paaugo noms”, kurios paskutiniu bai patiko
ant 100 narių. paiku S-gos organą ir jos re

Svarbesnieji nutarimai: faktorių pradėjo netik kan
1) Užgirta kairiųjų orga- džioti žodžiais, bet ir šmeiž- škino apie Liet. Darbininkų 

nizacijų konferencija, įvy- ti. |Literatūros Draugiją
[kusi 1 d. balandžio Brookly- 3. Konferencija kvietė vi- dė jos naudingumą ir kvietė 
ne ir priimtoji didžiumos sus joje buvusius delegatus, lietuvius prie jos prisidėti.

remime.
2) Išnešta, rezoliucija,ku

rioje pasmerkiama social - 
patriotai ir sykiu pageidau- 

Gegužės 13, L. S. S. kuo- jama, kad Socialist Party 
pa turėjo paskaitą. S. Jasi- apsivalytų nuo tokių narių, 
lionis skaitė F. J. Bagočiaus kaip Russellis, Walling,Sto- 
parašytą paskaitą temoje kės 
“Pragaras”. Publikos buvo 
nedaug.

nas grieždamas įvairius 
muzikališkus gabalėlius, o 
finą atletai, susidedanti iš 
vyrų ir moterų, darė gimna
stiką. Kaip muzika, taip ir 
gimnastika publikai patiko. 
Paskui sekė šokiai. Publi
kos buvo vidutiniškai, bet 
atsižvelgus į tai, kad rengė 
dvi kuopos, reikia pasakyti 
—mažai, ypatingai šį sykį 
lietuviu mažai atsilankė.

Vietos progresyvė visuo
menė susirgo kokia tai 
snaudulio liga. Tie pasy
viai laisvamaniai, kurie tiek vaikščiojimą pašventinimui 
daug prikalba apie tai, kad lietuvių tautiškos vėliavos, 
kunigai daro biznį iš dan- 'Apvaikščiojime dalyvavo 
gaus ir pragaro, tankiausia net šešios draugystės. Po 
praleidžia laiką prie “apsk- apvaikščiojimui buvo pra- 
ritutės”, iš kurios suvilgo iš- kalbos; kalbėjo iš Valparai-

2. Priimta 
privatiškų

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

pas lietuvį »khl ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis sutelks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau- 
l-i geriajjsius patarimus kiekvienam

Pres. Chas. Lutkus, Secretary 
A. Jurevičius. Treasurer V. 
Paukštys. Editor L Pruseika, 
Ass’t editor V. Paukštys.

Darbininku Literatūros
Draugijos įsikūrė:

Blissville, N. Y.;
c. New York City, N.Y. (vi
dų rmiesty) ;

Schenectady, N. Y.;

tuvai liuosybę. Socialistų tas ir balius. Koncertas su- 
obalsis: “Lįuosybė ir teisė sidėjo tik... iš tHjų monolo- 
kiekvienai tautai gyvuoti”, gų: “Beprotis”, “Motina” ir 
Bet pakol kraujas liesis, pa- “Prie stovylos”. Atlikta ne- 
kol kapitalizmas gyvuos,pa- kaip. Pirmamjam trūko 
kol visas militarizmas su vi- nudavimo, o antramjam ai- 

paskutinis 
Buvo išė-

To ratelio išrinkta komisija 
iš trijų ypatų, kad organi
zuoti dailininkų spėkas vi
same rajone ir duoti kiek
vienai kuopai pagelbą rei
kale.

Buvęs Konferencijoj.

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė,183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

šia sutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui.

Aptieka ir akių off įsas randasi:

500 GRAND STREET, KaT N y.

NORWOOD, MASS.
12 d. gegužės lietuvių ir 

finų socialistų kuopos su
rengė bendromis jiegomis’vių piliečių kliubas), kuris 
koncertą. Programą išpil-'susitvėrė su tikslu rūpintis 
dė Norwoodo Lietuvių Be- vientik politiškais reikalais, 

“užsikeikė” neįsileist į savo 
tarpą nei vieno socialisto.

Gegužės 13, buvo Lt D. L.
D. kuopos susirinkimas. Na-1 
riai gavo knygas “Karė — 
ko dėlei?”; girdėt, jog su 
knyga užganėdinti.

ku-1 Iš kuopos iždo paaukau
ta Rusijos revoliucijai 5 dol.
Taipgi nariai suaukavo-dar
apie 9 dol.

Kuopa nutarė, jeigu at
vyktų į mūsų apielinkę ku- rezoliucija Rusijos revoliu-fkad tie savo kuopose^nuro- Po prakalbti tapo sutverta 
nigas Mockus, tai surengti cijos " ’ ‘
jam prakalbas

Prenumerata metams: Ame 
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už 
rubežiuose — $3.50; pusei me 

$1.25; Kanado

Naujos kuopos Lietuvių j)arįjngS karės ima tik lek
cijas dėl būsiančios karės. 
Toks bent obalsis iš kapita- 
jlistų klesos, kuriai pritaria 
patriotai.

Kada kardai bus galanda
mi rytinėj ir vakarinėj Eu
ropoj, o Lietuva? Dairykis, 
po keno kojomis būsi sumin-

rina nei iš ponų patriotų,nei 
kapitalistų pusės.

Dabar pažvelgkime, ką 
patriotizmas su kapitaliz
mu žada žmonėms ateityje. 
Pradžioje 1916 m. vienas 
patriotiškas rusų generolas 
A. P. Skugarevski Maskvos’somis mašinomis ir žmog- Škesnės kalbos; 
laikraštyje “Russkoje Slo- žudiškais įrankiais nebus atliktas geriaus.

panaikintas, pakol diplioma- jus Vėžių maža 
tai laikys slaptybes —

Rajoną ir pakviesti kalbė
toją Z. Puišiūtę.

Buvo svarstoma daugelis 
kitu klausimu ir išnešta tam 
tikros rezoliucijos.

Pas delegatus matėsi la
bai geras ūpas ir visus klau
simus svarstė šaltai, be įsi
karščiavimų, draugiškai ir 
be ypatiškų užsipuldinėjimų 
vienu ant kitu. Tik tas rei- €> V
kia pastebėti, kad dabar į- 
ėjo į madą perdaug prirašy
ti rezoliucijų, kurios perva
romos be kritikos. Pavyz
džiui, Lietuvos laisvės klau
sime gana svarbi rezoliuci
ja, o kada ją atnešė iš “la
boratorijos”, priėmė be ma
žiausio apkalbėjimo ir kas 
dar įdomiau, kad tas klau
simas pirmiau nebuvo svar
stytas.

Užbaigiant konferenciją, 
M. Akelaitis ir Z. Puišiūtė 
pasakė po trumpą prakalbą, 
Vadpolis, pritariant Simo- 
navičiui pianu, sudainavo 
Internacionalą.

Vakare, Liet. Lab. Drau
gijos salėj, buvo surengtas 
'taip vadinamas “Raudonų 
IVėliavų” vakaras ir pelnas 
skirtas palaikymui “Naujo- 
'sios Gadynės”. Bet valdžiai 
uždraudus imti įžangą,rink
ta aukos; surinkta $23.00.

i Vakaro programas pavy
ko; publikos buvo pilna sve
tainė.

(Nuo mūsų korefcpondento)

13 d. gegužės buvo pra
kalbos Lietuvių Apšvietos 
Kliubo. Kalbėjo L. Prusei
ka, — “Laisvės” redakto
rius, temoje “Kas nuvertė 
Rusijos carą”. Kadangi L. 
Pruseika yra dalyvavęs 

ezoliucija 1905—6 metais Rusijos rfc- 
laikraš- voliucijiniame judęjime, to- 

čių netaktišką elgimosi su dėl ir dabartinį revoliucijinį 
L. S. S. organu “Kova”.Dau- judėjimą nupiešė labąi gy- 

"Naujie-'Vai ir jo kalba publikai la- 
i. Publikos buvo 

veik pilna svetainė.
Pabaigoj kalbėtojas paai-

paduota užklausimas, ką ra- 
13 d. gegužės/So. Bosto- jono konferencija mano a- 

mergaitė ne, buvo konferencija L. S. pie atsibuvusią neseniai 
karės padeklamuoti, bet pastovėjo S. .VI Rajono. .Delegatų Brooklyne kairiųjų sriovių 

prieš publiką ir nei žodžio pribuvo 49; suteikta spren- konferenciją. Ar ji buvo le- 
šalių nepratarus nuėjo atgal. jdžiamas balsas ir Rajono’gališka,, ar ne? Plačiai iš- 

| Publikos koncerte buvo valdybai, tokiu būdu viso diskusavus tą klausimą, 
Ir nestebėtina, buvo 55 delegatai. Rodosi, konf. didžiuma balsų pripa- 

ines tokiuose koncertuose bene bus tik viena skaitliu- žino, kad kairiųjų organiza- 
južsiganėdinimo negal rasti, giausių konferencijų, kokios cijų konferencija legališka, 
Šokėjų vėliaus suėjo dau 
gi aus

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento)

Gegužės 6 d. daktaras F. 
Matulaitis laikė paskaitą a- 

sur tą patį veikti, nors ir pie sveikatą su pagelba tam 
sunkiai reikėtų atsakyti,bet tyčia prirengtų piešinių.Pu- 

priimtą di- žinant, kad už socializmą

Iš L. S. S.
Drg. Daubaras iš New 

Kensington, Pa., sutvėrė L. 
S. S. kuopą Leechburg, Pa. 
Prisirašė 6 nariai, o 4 žadė
jo prisirašyti.

vo” štai ką kalba:
“Jei dabar neapveiksime 

vokiečių, nesukriušinsime 
prūsiško militarizmo, tada 
už 10—20 metų būtinai vė
sime kitą karę, kuri turės 
būti dešimts sykių kruvines- 
nė. Rusija privalo apsigink
luoti nemažiau 40,000,000 
,(?—Red.) kareivių ir bent 
300,000 turėti išmokintų a- 
ficierių”.

j Kad daugiau aukų nusiun
tus į tranšėjas, jis sako:

“Reikia įvesti, kad mergi
nos ir bevaikės moterįs ka- 
riumenėj tarnautų ir kad 
reikale galėti] užimti karei
vių vietas tranšėjose”.

Kuomet viena šalis ren
giasi prie to kariško sūku- 

NAUJOS KUOPOS DAR-'rio, argi antra miegos sal
džiu miegu? Visos rengsis 
prie karės dar didesnės, ne
gu dabartinė, nes nuo da-

Paskutinis susivienyjimas dus į 
lietuvių su lenkais įvyko žmonių 
1567 m. Liublino seime eityje skerdynių, kad mažų 
Lenkijoj. Vadinas, šiemet Į tautų iškovota liuosybė ar 
suėjo lygiai 350 metų, kaip savivalda nebūtų daugiau 
lietuviai nustojo neprigul- 
mybės.

Dabar, po 350 m., lietu 
viai vėl sukruto, kad atgau-'mą, ar liaudis pritars sočia-1 
ti Lietuvai savyvaldą. 350 lizmui greitu laiku? Jeigu 
m. atgal susivienyjo lietu- diaudis pritars socializmui, 
viai su lenkais, bet ta vieny- socialistai, turėdami galę, 
bė, matyt nemaloni visiems neduos privatiniam kapita-Į 
patriotams, nes jie jos ne- lizmui išsivystyti Rusijoj, 
nori. Jiems karė — pripra- jeigu jie spės užgriebti vai
stas nuotikis. Visos buvę džias į savo rankas. Tada 
viduramžinės karės — pat- liuosai atsidusti galėtų ne- 
riotizmo nuopelnas. Dabar- tik Lietuva, bet ir visos ša
linės karės jau išsivystė ant lėlės mažųjų tautų. Nerei- 
kapitalistinių pamatų — už kalanti Lietuvai ar kitai ša- 
pelną ir kapitalą. .lelei liuosybės, būtų prasi-

Kadangi šiuom tarpu lie- žengimas, bet kad jos reika- 
tuviai nori vėl tos dovanos Jauti paliktos ant kruvinos 
Lietuvai, tat klausimas, ar scenos kranto, kad iškilus 
kada nors Lietuva nebus su- naujam karės momentui,vėl 
minta po kojų militarizmo kunigai pašventytų ginklus 
vienos ar kitos galingesnės ir melstųsi už karę, taipgi 
šalies? To niekas neužtik- prasižengimas.

EAST CHICAGO, IND.
6 d. gegužės L. A. 1 

Kliubas buvo surengęs ap

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimu? 
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:

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

ANSONIA, CONN.
28 d. balandžio buvo ba

lius Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo 15 
kuopos. Rengėjos manė, 
kad šį sykį neturės pasek
mių, nes viena, plakatai ta-. 
po suvėlinti, p antra — ' 
niginės moterįs irgi tą pa-, 
čia dieną parengė balių, ge-i 
rai išgarsino ir dar geresnę 
svetainę nusamdė. Vienok 
išėjo labai gerai—progresis- 
tės turėjo geras pasekmes, 
nes visa pažangioji visuo
menė atsilankė j L. M. P. S. 
15 kuopos pasilinksminimą. 
Kadangi tas vakaras buvo 
pagarsintas rusų socialistų 
laikrašty “Novy Mir”, todėl 
daugelis lenkų atsilankė.

Visiems atsilankiusiems 
tariu širdingą ačiū.

Kuopai liko pelno $10.00.
3 d. birželio bus kuopos 

piknikas ir reikia tikėtis, 
kad publika skaitlingai at
silankys. . A. B.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių Moterų Progre- 

syvio Susivienyjimo 24 kuo
pa paskutiniame savo susi
rinkime buvo užsiminus ir 
apie Rusijos revoliucijos pa
rėmimą. Tapo iš kuopos 
iždo paskirta $10 Rusijos 
Irevoliucijos parėmimui ir 
dar narės sumetė penkis do
lerius su centais. Tokiu 
būdu viso pasidarė 15 dol. 
su centais.

Taipgi kuopa nutarė bir
želio mėnesį surengti pikni- 
|ką. Linkėtina gerų pasek

ant toliaus darbuo-

ciją.
4) Pašvęsta šiek-tiek lai 

ko diskusijom, kaip.soc. tu 
ri atsinešti į tai, jei po die 

vardu. Rezoliucijoj reika-'nos-kitos bus priversti sto 
laujama, kad Pild. Komite- ti į armiją 
tas praneštų visuomenei a-‘nuomonių 
pie jo socialistiškumą ir kad bet vienas ir tas pats pasi 
socialistų kuopos nekviestų Jieka, tai tas, kur nebūsi,vi 
jo kalbėti. \

4) Užgyrė Socialist Pai 
tv suvažiavimo 
džiumos prieškarinę rezoliu 
ei ją.

5) Nutarta surengti p ra 
kalbų maršrutą po visą VI į kelis išdavė gerą raportą,

kad kuopos esą stiprios iš
skiriant Great Neck’o

nius. Kur tuomet dings 
Vakarinės Europos kapita
listai? Amerikoj visi šalti
niai ir turtai jau kapitalistų 
rankose, rinkų nėra, tad lie
ka kelias eiti tik'į Rusiją ir 
konkuruotis su kapitalis
tais.
j Ar tuomet tokios šalys, 
j kaip Lietuva, Lenkija ir ki-

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

Lithuanian Co-operative Pub, 
Society (Inc.)

Every Tuesday and Friday 
at 183 Roebling St., Brooklyn 
N. Y.

Yearly subscription rates: ir 
U. S. $2.50, to foreign count
ries $3.50

Socialistų Partijos L. D. L. D. kuopa iš 20 na- 
rėzoliucijų ]*ių. Į valdybą išrinkta šios 

j ypatos: pirmininku — J. 
.Venckus, iždininku — A.Lu- 

balsavimui ir kad visos huo- koševičia, sekretorium—Br. 
pos balsuotų už didžiumos Gediminienė.
Konvencijos priimtą rezo 
liuciją ir balsuotų prieš ma 
žumos — karininkų rezoliu- ko gana svarbų darbą. Rei 

kia linkėti, kad kuopa ko 
puikiausiai gyvuotų ir dar 
buotųsi dėl apšvietos labo.

i



veik

WWW

ti žadama ties lietuviška
Perėjus per svetainę/ tapo mas, išskyrus šiaur-rytinę Šilkas, kuris bandė daryti 
surinkta $16.27, kurie ir pa- dalį, kur darbininkams pa- vertimą iš pirmo kalbėtojo, 
siųsta “Laisvės” redakcijai (vyko iškovoti mažesnį. Ji bet, kaip pusadvokatis, tai 
dėl parėmimo Rusijos revo nurodė, kad reikalinga dar'nieko nepasakė?
liucijos. 'pertikrinti svarstykles, nes kalbėjo Dr.

Pagirtinas daiktas, kad tankiai kompanijos ant pats, ką

Trečias 
Klimas, • tas 

sakydavo, kad 
kliubas, rengdamas prakal- kiekvieno tono kelis šimtus “kiaulė gimė arklių tvarte, 
bas. kviečia tokius kalbe- ’svaru uždeda viršaus. itai vistiek kiaule lieka”, 

Bet
bas, kviečia tokius kalbė- svarų uždeda viršaus.

Kadangi darbininkai pa- taip ir su lietuviais.
darė su kasyklų kompanijo- šį kartą “daktariškai” kal-

tojus, kurie pasako daug 
naudingo ir neužmiršta vi
suomeniškų reikalu.

Pipiras.

davinėjami laikraščiai pas daug. 
H. Miner, — 236 Ferry St., 

'todėl tos apielinkės lietu- i . . _, .

bažnyčia.
♦

* ♦

Pasklydo gandas, kad čia'viai, norėdami gauti laikra- 
sorkininkai pakėlė policma- ščių, kreipkitės nurodytu 
nui R. šunies “pietus” už antrašu, 
jo “pasitarnavimą”.

♦

♦ *

jas plačiai paaiškino, kad 
Mooney neteisingai nuteis
tas ir kvietė publiką paau
kauti po keliatą centų jo iš- 

imui.
, bai puikiai padeklama- 

sidėjo visos vietos draugys-.vo jauna mergaitė Zuzana 
tės bei kuopos. Už tai rei- Kazlauskiūtė; taipgi puikiai 
kia lietuvius pagirti, nes e- deklamavo ir Žolyniūtė.

Aukavo Mooney bylos ve-

susirinko

susitvėrė “Draugi- gelbėji 
is”, prie kurio pri- Ąabž

Čionai i 
jų Sąryšis”, prie kurio pri-

BAYONNE, N. J.
6 d. gegužės buvo L. S. S. sant Sąryšiui, bus tarpeV Vl« V 14/> V o UUVV JLU« kJ« kJ* i t <7 7 A i • • v«

147 kp. L. S. S. susirinKi- 36 kuopos prakalbos; kalbė- draugijų bei kuopų geresni durnu sios ypatos:uare su Kasyaių Kompanijo- u<mwuion<u «oi- ..y. nuvpvo nuuc- —7.? . .
mis sutarti ,kuri pasibaigs bėjo, sakydamas, kad męs me 11 d. gegužės nutarė iš-1 jo J. žaltys iš Brooklyn, N. santikiai.

V , .‘i....- -xt • 1______ lv.r.^74-4 ™4- «TZr> iv U«11____ Dnhflr

NEWARK, N. J.
Svarbus pranešimas.

L. D. L. D. 5 kuopos na
riai labai užgaidi 
ga “Karė—ko i___  . ___ .
ria širdingą ačiū L. D. L. D. valandų darbo diena. 
Centro Valdybai, kad ji iš- įsavo Pažadų nepildo.

1919 metais, todėl dabar nei turime eiti į karę, kad su-'rašyti ant vienų metų “Ko-|Y. 
negalima daug ko reikalau- mušt “priešą” vokietį, o pa-.vai” ir ™ ...>
ti. Sutarty yra pažymėta, skui, kada bus taika, “1

_____________ J. Miknaitis—50c.; D. Si-
Pirmoj daly savo kalbos! Dabar su visokiais prie monavicia, K. Biaksa, J< 

Laisvei” vietos so- aiškino apie gegužinę šven- Sąryšio reikalais kreipkitės Marcinkevičia, M. Kuzmic
kai cialistu laikraštį “Issue”, tę, jos reikšmę ir kaip męs, pas sekretorių šiuo adresu: (kienė, A. Tokus, J. Veraitis,

jeigu rytinės dalies kasyklų męs, lietuviai, prirodysime, išeinantį kas savaitę anglų darbininkai, turime ją švęs- 
savininkai sutiks įvesti 8 v. kiek Lietuvoj yra grybų,ba- kalba. ti. Antroj daly kalbėjo apie 

brangumą mąisto, nurodė, 
Socialistai nutarė, kad būt kad turčiai už šuniukus mo

K. Stėnom-vičius, 
Cliffside, N. J.

anėdint^kny- dnrbo dieną, tuomet ir čiajravykų ir smėlio, tai, šiūr,
dėlei” Išta- bus suteikta darbininkams 8 gausime savy valdą, o jei ne,

’ ’ '* ( Bet tai m£S grybų neduosime”, (laikomos diskusijos bei pa-(ka po kelis tūkstančius do-
I štai jums kokią prakalbą si kalbėjimai 1 " ..........................

_ . _ _ _ 1“ "\T * -.T j___ ______*_____ ___ 1-1^.-- 1 Ir I mi i'vi 11 nn n

Box 17, J. Zableskas, K. Jonaitis, T» 
Kaškievičia, A. Žolinas, J. 
Jankius, P. Pošukinis, A Ja
nušonis, K. Bilinskas, F.Ka- 
zelis, F. Sinuša, J. Truseika 
—po 25c.; smulkiu—$2.82» 
Viso $7.57.

Aukos pasiųstos j San 
Francisco komitetui, kuris 
rūpinasi bylos atnaujinimu.
Visiems aukuotojams tariu 

širdingą ačiū.
Komitetas.

bėgamuose lerių ir jų užlaikymui eikvo- 
............. ‘ ‘ O 

kenčia.
-rinko tokia naudinga knv-l Apart kitko senelė Jones pasakė. Norėta vieną klau-plausimuose ir išsidirbimo ja dideles pinigų sumas 

v Ov J 1 — i _ 1 • • __ _ . _ i __    I,-! .,, va «-»J11 r\ 4- . ni i»w> inin t lri"l IcA C 1701 Lfl 1Y1A 1/ n vrrrli n vv? n? ko rl n 1/nrIšimą paduot, bet pirminin- taktikos veikimo.
Kunst Albers.ga< Taipgi kuopa nutarė Pasake, kad ji patol neap-! v. . . ..

laikyti susirinkimus kas an-Jeis šios valstijos, pakol ne-įkąs nežinojo, ką gali pa
ti a ketverga kiekvieno mė- suorganizuos j uniją visų klaust tai sako, kad čion 
nėšio ir kad nedėliomis bū-šios valstijos angliakasių. |ne diskusijos ir klausimų 

• tu atdaras knygynas nuo 9,Nežinia> ar senelg Jones at-nebus . Reiškia, .• 
vai. rvte iki 1 vai. no nietu. sieks savo tikslo, nes čia an-.ką jie sako ir nemanyk ki-

vargdieniai badą
Taipgi kalbėjo drg.
Pilka—L. S. S. IV 
organizatorius apie 
kos kapitalistų gudrybes. 
Pertraukose buvo deklama-

Rajono
Ameri-DETROIT, MICH.

klausyk, Rusijos revoliucija ir vietos
vai. rvte iki 1 vai. po pietų.lsleKS savo tlKsl°- nes eia an'Jle 11.“V*“.k*' lietuviai.
Susirinkimu vieta ir knyg>’-:g,iakasilJ unija daug atsiun-taip. Tikrai kunigiškai. Gal niekur lietuviai taip daln^.ff d.1,alov?ų.’vl?ka
nas randasi 104 Wallace Št. ,tus organizatorių ir nei vie-1 Klausimas, kuri norėta pa- taip nesijaučia apimtais į-i?.^^°. vaiku.čiai. Pui- 

paskutinįų siukai (dvi mergaites ir vie-

lietuviai.

atliko maži vaikučiai Pui-
-- - - , visus lietuvius nas j’u negalėjo angliakasius klaust, kaip sužinojau, visai
^sii^kvii ir kurie dar ne-Į suorganizuoti. Jones gi' pa-1 “nepavo jingas” - norėta 
sate prisidėję prie L. D. L. sižadėjo i devynis mėnesius paklaust, kas karabiną duos 
D kuopos prisidėti. visus suorganizuoti. i—d. Klimas ar Kaulakis ir

Turiu pažymėti, kad L.D. _• .
L.D.5 kuopos 2 nariu apleido dėta vykdinti 1913 m. — r _
mūsų miestą ir išvažiavo į sykė ir pirmiau buvo unija, siklausyti, ar jos visos savo 
Cleveland, Ohio. < 
pasidarbavo dėl mūsų kuo- ji pralaimėjus, unija visiš- r?- 
pos.

Kviečiame visus

Turiu pažymėti, kad L.D.

tėkmė Rusijos paskutinių .biuKdį juvimei gaires n vie- 
nuotikių, kaip pas mus. Vos ?Jas yaikas) is Garwood, N. 
spėjo ateiti pirmi gandai,L. /* ^ie sav? uzduotis atliko 

i -• .... T* --------- 77"^ S. S. 116 kuopa siunčia pa- nepaprastai gabiai ir publi-
Šioj valstijoj unija jira- kad piimininkas paklaustų gveiidnima laisvai Rusijai > a labai užganėdino. Gaibe

Tei- tų moterų, kurios atėjo pa- per Kere^^^ taiP lavina
atsakymu (atsakymo ne- saL° kūdikius.

Jie daug bet 1912 m. kilus streikui ir sūnus jau prirengusios j ka- gauta) Renkamos aukos Buv0 rankamosjaukos pa- 
' " ’• •' " ' ” Prakalbose Dagjo iki to, kad net S. L.A. į®Tmui

Sekr. P. M. M.

MINDEN, W. VA.
(Iš angliakasių gyvenimo). • bū tų ir daugiau

Po ilgų žiemos šalčių vis
kas persimainė, medžiai ė-. 
mė žaliuoti, oras atšilo, tiki 
angliakasių gyvenimas nei 
kiek nepersimainė—jie dir
ba nuo ryto iki vėlam vaka- į 
rui, nieko nesirūpina, tar-1 
turn čia viskas būtų kopui- 
kiausia ir jie gyventų di
džiausiame pertekliuje. Ki-i 
tų valstijų angliakasiai ir 
šiaip darbininkai juda, dar-1 
buojasi, rūpinami savais rei
kalais, bet pas mus to nėra.

Kitų valstijų angliakasiai 
matydami, kad čia darbinin
kai neapsakomai išnaudoja
mi, sumanė ir dėl jų pasi
darbuoti, atsiuntė senelę 
Jones su prakalbomis. Pa-

, Mat, šiose "
moterų daugiau buvo, negu vjetine kp. skiria iš savo iž- 
vyrų. Žmonių nedaug bu
vo, bet galėjo būt 
žiau.

■kai pakriko.
| Per senelės Jones prakal
bas prisirašė prie unijos a- 
pie 150 angliakasių. Gal 

į prisirašę, 
jeigu prakalbos būtų buvę 
svetainėj, o ne ant lauko. ■ 

! Senelės apsilankymas viš-
• gi sujudino angliakasius ir 
ijie dabar jau pradeda kai- . _ . _
bėti apie organizavimąsi, ge Phila.- tarptautiškos pr-1 

i pradeda suprasti, kad rei- ganizacijos, taipgi iš lietu-
5 ♦ ♦ l • 5 t ti 11 i ii i I zi ui nil I r- x ▼ n 4-1 zi I r n v

*
* *

Philadelphijoj, 
New Yorke, yra

ir

i lėšų; surinkta 
$9.39. Visiems aukauto- 
ijams tariu širdingą ačiū.

re 35 dol. Žinoma, visur kli-' Po prakalbų buvo duota 
bina socialistai. Neapsieita l}':e1!aAas. klausimų, į kuriuos 
ir be smarkių susirėmimų. (kalbėtojas puikiai atsake ir

do 25 dol. D. M. D. pasky-

♦

kuopa auga, 
susirinkime TOLEDO, OHIO.

11 d. gegužės buvo pra

* *
4 d. gegužės buvo susirin

kimas S. L. A. 70 kuopos, 
kuriame tapo iš kuopos iždo 
paskirta $10 Rusijos revo
liucijos parėmimui. Puikus 
pavyzdys ir kitoms kuo
poms. S. L. A. 70 kuopai 
priklauso didelė garbė!*

*
L. S. S. 250 

Paskutiniame
prie kuopos prisirašė 2 nau
ju nariu. L. D. L. D. 77 kp. (kalbos L^ S. S. 229 kuopos, 
dabar turi virš 30 nariu, v

* 
f* ♦

4 d. gegužės dokuose ang
lių lioduotojai buvo išėję į 
streiką, reikalaudami ąiakė- 
ilimo algos. Darbdaviams 
'atsisakius darbininkų reika
lus išpildyti, dalis tuojaus

Per D. M. D. susirinkimą, įPubbką užganėdino. _ Kalbė-
• - . - - . . . ___ TfAiac? niinhlznkuomet buvo skiriami 35 

dol., vos išlaikė savo pozici
ją trečias iš eilės pirminin-

įsteigtas
“Politiškų Prasikaltėlių Iš-’
'siuntimo Skyrius”. Jį įstei- kagv ...........‘

Dhjn Nekurįų socialistų “dai-
j” pasirodė veidas 

pilnam nuogume.
Tik-tak.

( tojas publiką užganėdino.
Geistina 

ir tankiau
-parengtų.

būtų, kad kuopa 
tokias prakalbas

Kuopietis.

GREAT NECK, N. Y.
29 d. balandžio buvo pra

kalbos šv. Franciškaus pa
šelpinės draugystės paminė
jimui Rusijos revoliucijos. 
Kalbėjo drg. L. Pruseika. 
Prakalbos visais žvilgsniais 
pavyko labai gerai. Žmonių 

kurie yra politiški prasikal- “manevrai”; vyčiai, nesura- J susirinko nemažai — apie 
tėliai ir nori važiuoti į Ru- sdami savo priešų, pradėjo 70. Pas mus lietuvių ne kiek 
siją, gaunant iš valdžios lai- bombarduoti šv. Jurgio sve- yra ir daugiau negalima nei 

8 d. gegužės gavo norėti. Buvo renkamos au- 
jimą iš socialistų organiza- 'mušti tūli katalikų šulai ir kos parėmimui Rusijos re- 
cijos, prie kurios dabar pri- jeigu ne “bedievis”, kuris į- voliucijos. Aukojo šios y- 

kad simaišė į tą tarpą ir numal- ipatos: J. Blažytė, A., F.Kla- 
Kadan- ifiuimo neuave Kuweu, ji a^ba Rusijoj buvo žino smarkuolius, dievai ži- stof J. Noreika K. Arman,
nebuvo'sakė, būk kas-tai įskundęs P?ktiski ir valdžios^ perse- no kuo visa ta istorija bū-J. Gilman, F._ Marcinkevi- 
ii kai-'socialistus, todėl ir neduoda klojami apleido tą salį, pa- tų užsibaigus. Policija gi cius, E. Kupčiūnas, A. Zu- 
’ - .h paliudyt ir pavienė žino-'pasakė, jeigu dar sykį atsi- kauskienė, J. Galevičius, J.

ma ypata. Todėl, kas iš lie- kartos tokie apsireiškimai, Ališauskas — po $1.00; J. 
tuvių nori važiuot į Lietuvą,-tuomet ji panaikins tą lizdą. LGalevičienė, Raulinaitis, J.

Jurginiai, atsargiau «u

- kia organizuotis, nes be or- vių į pildomąjį kvotimo ko-; 
• iganizacijos nepagerins savo mitetą įeina L. S. S. 1-mos 
į’jbūvio. Ypatingai dabar an- kuopos^narys^Jonas Skibir- 
’"'gliakasių sunkus pragyve-

nimas. kuomet viskas ne-,eina V. Paukštys, 183 Roeb- 
svietiškai pabrango.

dis. (Taipgi New Yorite į- NEWARKO NAUJIENOS, m n o \/ Pnn Irc’T'iTG’ I -v .n »~

ling St., Brooklyn, N. Y.)__ <Nuo mūsx» korespondento)
Viršminėtas komitetas pra
šo painformuoti lietuvius,'pe vietos lietuvių prasidėjo'

Pastaromis dienomis tar-

PITTSBURG, PA. 
Policija varžo laisvės 

žodį.
6 d. gegužės L. S. S. 6 kp 

rengė prakalbas paminėji-
vakortę, kad, gautų paliūdy- tainę.
• • • v • 1 • J • ? v . •

sirodė apgarsinimai, kad 6 maJ darbininkų pirmos ge- ' - - Dr?rOfjVma
d. gegužės, 9:30 vai. ryte, gūžės. Policija atėjo ir be 
kalbės senelė Jones. Kadan-.leidimo nedavė kalbėti; 
gi apgarsinimuose i.
pažymėta vieta, kur ji k_._
bės, o čia svetainės nėra, to- kalbėti.
dėl tarpe angliakasiu kilo | Ant rytojaus buvo nuėjęs
sumišimas, vieni kitų klau- vienas draugų. į. policiją ir Dasirūnint virx 
sinėjo, ar ištikro senelė Jo- norėjo gauti leidimą ant se- turi Pasnupint vn skinėjo, ai ISUKVO senele ao- -y- s-- l^įtais dokumentais ir pasiųst vyčiais
nes atvyko i čia angliakasių Kancio necteidiemo, bet gavo avikirpiu; vn?; wdiann organizuoti. atsakymą, kad nedėldieniais į ^“"hil Pa S

Sulaukus nurodyto laiko jokios 'prakalbos su pamar- . ’ Philadelphia, Pa. >Ku-
. . _ 1-1 11 ’' oinimnią npo-ali būti ir nn ne nori važiuoti per New Gelezant gatves, palei kasyklų ginimais negali būti n po- York ~_ y PaukPščiui) 183

Tuojaus Tada nuėjo kitas narys ir Roebling St., Brooklyn, N.'strejkas tebesitęsia. Viena 
pradėjo spiestis‘norėjo gauti leidimą vien Y- - * 'guzikų dirbtuvių jau šiaip-

kompanijos krautuvę, pasi-;kcij‘a leidimo neišduoda, 
rodė žila senelė.
apie ją
žmonės ir į kelias minutas tik dėl prakalbų, be. jokių 
jau stovėjo nemažas angha- pamarginimų, bet ir jam at- 
kasių būrelis. Kasyklų su- sake, kad nedaliomis negali 
perintendentas pranešė se- .
nelei, kad čia kompanijos leidimo neduos. (b“
nuosava žemė ir nevalia' Vadinasi, dabar L. S. S. 6,s °.no’_ 
rengti mitingus. Senelė ne- (kuopa, negali rengti nedėl- 
sipriešino, bet paklausė an- dieniais jokių prakalbų.

lt v, T ' i a i a. nrazenas ouvo rimta
Jus a, J. Baranauskas, A. Vyras susipratęs darbinin- 
Ui H I n 11 n Irn n A IZ vii n Imli av\/i ų ' *■ *•Šidlauskas, A. Krinkelienė, 
T. Plokštis, M. Jukelis, A.
Kerševičius, V. BinkeviČius, 
K. Sauseris, A. Vasiliaus- 
kiūtė — po 50 c.; E. Mar
cinkevičienė 75c.; S. Surdo- 

ikos, F. Vokietaitis, J. Sto-
* [taip susitaikė su darbinin-1dūlis,. J._Ringis, M. Petruš-

_* * (kais ir 9 d. gegužės pradėjo .kevičienė,._J._ Blažionis, O.
Apsivedė L. S. S. 1-mos dirbti, o dar septynios dirb-į Grigaliūniūtė, J. Smaidžiū- 

Eina nas, S. Keris, B. Muklerda,

Jaunavedžiai abu y- vos tik metus gyvuojančios j Viževičns — po 25c.; F. No- I .. . . ., , -r^ , . ottz. . r> on., .
dvinaitis 
smulkio-

* 
Geležies liejyklų ir guzi-

Yorką — V. Paukščiui, 183 kų dirbtuvių darbininkų

gliakasius, kur čia randasi 
pavieto kelias. Gavus atsa
kymą, paprašė publiką eiti 
sykiu su ja. Pavieto kelias 
randasi už pusės mylios nuo 
tos vietos. Senukė paleng-'svetainėj, buvo surengtos 
va automobiliuje važiavo, o prakalbos North American 
žmonės paskui žingsniavo.

Pribuvus į ta vietą, atsi-jtrįs kalbėtojai; pirmas an-’ 
lankė ir kasyklų bosai pa- glas advokatas Liet. Reali 
siklausyti. Apie jos prakal- > Estate Co. Kaip paprastai 
bų turinį nei neminėsiu, nes mums žinoma, ką ponai pa
manau, kad veik visi žino1 sako darbininkams “nau- 
tos senelės nepaprastą ga- dingo”, taip ir čia. Visa jo 
burna. Paminėsiu tik tiek, kalba buvo, kad reikia rem- 

. kad jos tikslas buvo iškovo- ti lietuviams, šią šalį, kurioj 
1 • *1 — 1 • /-% 1 *1 I • • *1 • i 15 f v • • V 1 •

būti jokių prakalbu ir todėl kuopos narys dr. J. Plepys tuvės streikuoja. ___J U P (Su p-le B.Dubraite iš So. Bo- smarki kova tarį jaunutes,!K.vViltrakiūtė, J. Bartkus
, Jaunavedžiai abu y- vos tik metus gyvuojančios irr “ ”

ro protestonai. J. Plepys y-unijos ir kapitalistų. Darbi- ruiuds 35c.; B. Baltuška 20c.;
ninkai labai pailsę, reikalin-.J- Rauklis 
ga materiale pašelpa. To- į—;P° 15c. < .
dėl lietuvių pašelpinės drau- mis aukomis surinkta $22.

PHILADELPHIA, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

ra pastovus L. S. S., 1-mos 
kp. ir Choro narys. Susi
rinkus svečiams ir besilink
sminant, J. Kutra paprašė 
svečių ir jaunųjų, kad J.

gst materiale pašelpa. To- į—P° 15c

13 d. gegužės, Tautiškoj ,Sk.jbiF.dis Paaiškintu apie

Civic Federation.

reikalingumą remti Rusijos 
revoliuciją. Svečių, nors ne- 

murivan i r • Ar
KnlhėiA i dau£ buv°> aPie 25 yPatos> 

J j su aukavo apie $30.00. La
bai puikus pavyzdys ir ki
tiems.

gystės visuomet pirmos pri- 
būna darbininkams į pagel- 
bą ir šį sykį Lietuvių Lais
vės Pašelpinė draugystė pa
skyrė iš savo iždo $10.00 su- 
šelpimui streikierių. 
puikus pavyzdys.

♦

* *

“Laisvės” N38 tilpo

F. Nauričikas.

Kalbėjo Sąjungos keliaujan
tis organizatorius J. V. Stil- 
son. Kalbėtojas savo už
duotį atliko labai gerai. Pu
blikos susirinko neperdau- 
giausia. Prie kuopos prisi
rašė 5 nauji nariai: J. Pipi
ras, J. Kazlauskas, A. Kve
daras, A. Bagdonavičius ir
M Mahcldūtė. žodžiu, pra- sugrjzo prie darbo ir tokiu 

būdu streikas užsibaigė be 
jokių pasekmių.

Darbininkai neorganizuo
ti ir juos kompanija neapsa
komai išnaudoja, nes uždir
ba tik po 25 centus į valan
dą.

Beje, reikia pažymėti,kad 
tūli lietuviai, išgirdę apie 
darbininkų streiką,bėgo pas 
bosus .prašyti darbo. Toks 
pasielgimas labai nedailus.

♦
* *

7 d. gegužės staiga susir
go proto liga A. Bražėnas. 
Išsyk pradėjo pasakoti viso
kias nesąmones, _ o paskui 
nusirengė nuogas ir ėmė po 
laukus vaikščioti. Sugrįžęs 
atgal į kambarį, pradėjo 
langus daužyti ir draskyti 
sutaupintus pinigus. Pribu
vus policija nuvežė į pavie
to kalėjimą, o vėliaus iš ten 
nugabeno į bepročių ligon- 
butį.

A., Bražėnas buvo rimtas

kas ir visi jį gerbdavo. Pa
eina iš Kauno gub., Ameri
koj išgyveno apie 9 metus. 
Nevedęs, turi apie 34 me
tus amžiaus. Kada jį išve
žė, tapo rasta bankinė kny
gelė ant $1075.55. Manoma, 
kad jis dar turi pasidėjęs ir 
kitoj bankoj pinigu, ’^et 
skutimu laiku jis viską dra
skė ir degino. Galimas daik
tas, kad ir knygutę sudegi
no. , i •*

Dabar nelaimingojo liki
mu rūpinasi L. S. S. 250 kp. 
nariai.

įkalbos visais žvilgsniais pa
vyko labai puikiai. Prisidė
jus naujiems nariams ir 
kuopos veikimas padidės.

Toledietis.

NASHUA, N. H. 
Padėka.

Męs, L. S. S. 192 kuopos 
'nariai, tariame širdingą a- 
čiu visiems^ draugams ir 
draugėms, kurie S d. balan
džio dalyvavo mūsų pareng- 
toj vakarienėj, taipgi taria
me širdingą ačiū vietos 
toms merginoms, kurios pa
gelbėjo mums surengti tą 
vakarienę.

Laike vakarienės buvo 
renkamos aukos parėmimui 
Rusijos revoliucijos. Auka
vo šios ypatos: K. Beržins- 
kas $2.00; J. Norvaiša ir B. 
Danilavičius, J. Senkus, A. 
Trainaitis ir A. Karsokas— 
po $1.00; J. Virbickas, J. 
Svekla, J. Akstinas, V. Brie
dis, A. Aleksandravičius, V. 
J. čiulada, Pušinis ir B.Kar- 
sokas — po50 c.; J. Zapenie- 
nė, N. Aidukauskiūtė, K. 
Brūzgiūtė, K. Barauskas,. 
L. J. Barauskas, J. Karkols- 
kas, F. Jokūbaitis, A. Kau- 
liauskas — po 25c.; J. Bla- 
žionis — 30c.; smulkių 10c. 
Viso labo $13.40.

Varde L. S. S. 192 kuopos 
tariame visiems širdingą 
ačiū.

J. R. Pušinis 
M. Kepanis.

KEARNEY, N. J.
6 d. gegužės buvo prakal

bos L. S. S. 161 kuopos, pa
sveikinimui Rusijos revoliu- 

Tai ’mas vakaras L. D. L. D. 77 cijos. Žmonių, palyginamai 
kuopos. Programas susidė- su skaitliumi gyventojų, su- 
jo iš dainų, žaislų ir šokių, sirinko gana gražus būrelis, 
kurį išpildė Jersey City Kalbėjo A. žolynas iš New- 

pra- Jaunuomenės Ratelio cho- ark, N. J. ir L. Pruseika iš' 
Brooklyn, N. Y. Kalbėtojai 
savo užduotis atliko gerai ir 
publiką pilnai užganėdino. 
L. Pruseika pabaigoj kalbė
jo apie T. Mooney, kurį San 
Francisco teismas nuteisė 
mirtin už tai, kad jis buvo 
darbininkų vadas. Kalbėto-,

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

5 d. gegužės buvo links-

ELIZABETH, N. J.
Klerikalų sumanymas.

Šv. Jurgio ir SV. Kazimie- | x Jllį, MCV IVH įVJXW I1V- DUBIVVCIV, MCU JC**-*.

ro draugijos paskyrė iš iždų' susipratimas, nes P. Lukšis, dainuoja. Programas išpil-

nešimas apie pardavinėjimą ras. Reikia pažymėti, kad 
pavienių “Laisvės” numė-'viršminėtas choras neseniai 
rių, bet ten įvyko mažas ne- susitvėrė, bet jau puikiai

Socialistai nežino, ką sa
ko — šaukia “Vienybės” re
daktorius.

P. Norkus juk puikiai ži
no, kad socialistai nevisi 
vienodos nuomonės.

Tai kam jūs Bagočiaus 
laišką talpinot?

Męs dar neįvedėm pas sa
ve cenzūros.

h 1* * «rr—

. ti dėl angliakasių 8 vai. dar-,jie randasi, bet kad ši šalistpo $10 dėl nupirkimo ame-į314 Walnut St., jau nuo se- dytas gerai. Abelnai vaka- 
bo dieną, vieton dabartinių jau karėj, tai reikia išsiimt rikoniškos vėliavos. Žada niai pardavinėja laikraš-Į ras nusisekė ir publika liko- 
devynių ir mažesnį toną,, “popieras” ir stot kariume- kolektuot ir po stubas, kad čius ir7 visi šios apielinkės si pilnai užganėdinta. Nors 

, vieton didžiojų, kuris yra nėn. Antras kalbėtojas bu-4surinkus iki $200. Iškabin- .lietuviai pas 7 ’—•—1------1------

Žada niai pardavinėja laikraš-|ras nusisekė ir publika liko-

Broli Bagočiau! Ar ne
matei “Keleivy” sieksninio 
antgalvio: “Rusijoj prasidė
jo socialė revoliucija!” Nota 
bene! k

• ' " ■'’L-7T?. ■ 7^7. . -
r Tiirtdm lnii>i.in.i— iff,t mm..-,
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Iš Lietuviškos Politikos.^ PHON B W’MSBURQH 3418

DR. I. COHNSąjungos pastogėje.

i

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šit# laišką.

Smarkus balsai iš Massachusetts’©.

GEO LASKEVIČL>
T»I. t«4-9771 BANK 8T

WATERBURY, CONN. 1-stL. Pruseika.

V-P-

I LIETUVIŠKA APTIEKA

V.
V

ir ?1.00.

Tel. 2320 Greenpoint.

f

✓ A A

ligų, k n 
gailina r 
\ A. U R

151 METROPOLITAN AVĖ

IERI AUSTA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

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

neveikimas jaknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

“širdingai dėkavoju už Severos Gyvasties Balsamą. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko po sunaudojime tiktai fto- 
nos Severos Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę“. Mrs. Pagac iš Moquah, Wis.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačią: 
Nuo 
Kraujo V
7'idvrių

409 HEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V

os čia dar nepaini- 
i' i per pačtą.
ONAVlčIUS,

ir v.
IselGu 

jė.tCb,

A Specialistas įvairių Ii 
< tfu, ° ypač vaikų, mote- 
F rų ir prie gimdymo.
.4* OFF1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 
'Ą ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
m 6 iki 8 v. vnk. NedSiioj iki 12 ryto.

eumatrzmo
/t ojas

.............
1.00 | persiuntimą

liaunus

(T)

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
riua ar kitokį 
vyriški aprėda- 
lai, 
mane, o gausi 
viską, 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Ekspliozijos migti neduoda.
Kur balta, nebus jau ten juoda.

Męs, Pildantysis Komitetas, 
Čia ex officio užreiškiam: 
Kad saulė Sąjungoje švies, 
Šukys ant pirmo smuiko griežš 
Ir runys biznio didį dvarą, 
Kol naujų principų pažarą 
Virš Philadelphijos n’uždegs. 
Tiktai tuomet klasta prasmegs!

Choras abejojančiu.
“Keleivis” iškrypo,
“Naujienos” pakrypo, 
“Laisvutė” ir ta besvyruoja; 
“Kovutės” veidelis —
Vos kraujo lašelis, 
Nors Vidikas, oi, kaip pumpuoja. 
Kol buvo Kapsukas— 
Trata-trata!
Kitokia tai buvo • 
Daina-šneka!

Kapsukas ties Japonijos krantais.
(Niūnįuoja iš Child Haroldo dainos).
Jūrų vėjalis mano laivelį 
Maloniai supa, liūliuoja, 
Bet mano širdis jausmų negirdi, 
Ji niekados neburkuoja.
Kur barikados, audrų kaskados 
Drebina sierą žemelę 
Tenais trimitai Lenino glitoj 
Skiria man dalį — dalelę.
Buvau pasauly, kai]) šviesi saulė 
Beveik be grieko pradėtas;
Keliu tiesiuoju, aš nesvyruoju, 
Esu marxizmo asketas.

“Naujienos”.
Privirė košės ir išvažiavo, 
Chicagos bruko nelietęs.
Jis mus akėjo, jis mus tarkavo 
Keliaklupščiai susirietęs.
Bet mūsų “turnas” dabar atėjo! 
Trenkit perkūnai ant paveldėjo! 
Kairieji žodį — męs tris gorčius, 
Kairieji frazę — męs tris karčius.

Kapsukas (bevieliu telegrafu).
Negrūkit Jeruzalės sienos 
Ant Hrila’ šeštosios gatvės. 
Dar Dovydas lups Galiotą 
Sau skindamas kelią pastotą!

Balsas iš Naujienų.
Šapkami zakidajem*

Ką čia. oronai nusimini, 
Reik tik viską atsimint.

Rezoliucijom akėt.
Rezoliucijas gaminsim, 
Jom pasaulį padabinsiu). 
Joms prakiurs dangaus gausybė — 
Žus privatiškų nuožmybė.

Kapsuką nėr — tai frakas mano 
Netaip susiraukšlės.
Ir tai]) jau jis perdaug ragavo 
Nuo kritiškos pelės.
Ramybė frakui, bet ne man . , 
Bredu aš kritikų raistan.

F. Bagočius.
Zimmerwaldas — aš maniau 
Bene bus koks ten pikčiurna, 
Ką vis zurza, ką vis niuVna, 
Bet matau, kad tas mužiks . 
Man kišeniun įsikibs.

P. Grigaitis.
Be or not to be?
Vyrai, į “Kovą” — pli! . 
Duokit šian jaučių odų 
Dėl tų “kairiųjų” klaidų. 
Bus rugiapjūtė jiem, bus, 
Bėgs pasipustę padus— 
Vidikas gaus ir Šukys, 
Ir Pruseika atsimins!

Kas tai juokiasi.
Jupiteris pyksta,
Matyt, jam nevyksta, ->

*) Rusų generolo Kuropatkino išsita
rimas prieš japonus, kuriuos pagrąsino ke
purėm užmesti . ,

_. ' * e >7J:*',. »•!?•*

Senas Vincas (kviesdamas)
Ėikšen, Šukelių 
Mūsų tėveli, 
Į “ex-su” didį būrį, 
Skalbsim mes tave, 
Kaip skalbė mane, 
Spausime Brooklyn© sūrį. 
Buvai tu šventas, 
Kaip sakramentas 
Woolworth© bokštan pašokęs. 
Iščiulps jie tave, 
Kaip čiulpė mane, 
Krisi varguose nunokęs.

Homo Sapiens.

Abelnas silpnumas

Severa’s Balsam of Life 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

Severos gyduoles galima gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikrų 
Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekojo pirkti 
negulima, užsakius bus pasiųstu.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Dr. Kichterio 
PAIN 

EXPELLER. 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

F. AD. 
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash-

• ington St., 
New York

K. LUTKAUS
ŽODIS

pas

vertės

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18
PRIEŽASTIES LIGOS? K

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 35c 
“Kregždelė” — duettas — 30c. 
“Eglė” (žalčių karalienė), žalčio.

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

kvartetai — 25c.,
Adresas:

MR, M PETIM f’SKAS,
>5 Broadway, So, Boston, Mass

140 EAST 22 ST,N. Y

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigi 
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 nervų 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 brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų. f 
I4Č E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.
f
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TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIlTUVIiKA

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-

Dovanai
30 DAINŲ
ir 200 ADATŲ 

su Columbiios Gramofonu

Gali įmokėt dalį

sius po $1 kas 
mėnesį.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO

AR NORI VALGYT GERĄ i
A D Q A C SENIAS1A IR 

GERIAUSIA

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams •*•*•*♦

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

JOHN KULBOK
CAFE

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

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU
K. SIDLAUSKAS.
Kptiekoriiis ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013-

Telephone 695 Greanpolnt.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas Širdies ir 

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

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Woman* 
šallege BaHimor*. M4-

■y odr-fc-at *tbeki> s*.’3 ,s>
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Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

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

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusllnnejfe ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nerviu, paliks išgydynti ant visa
dos per vartojimą, gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo Jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusllpnejeslatn 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonlus, kaip tai daro nekurie, palikste 
išgydynti per vartojimų gyduolių NOVO. 
Gvduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jushple tai, kad NOVO gyduoles tų pada
ris, išsiunsme jums DYK Ai kompletiškų 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prtsiunste mums savo antrašų Ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejlma llešu 

• persiuntimą. Maloneklte atkreipti atyda 
i nn nnt to- kad tat nėra maža dėžutė, bet 

komletlškas kursas Išslgydymul, užtekti- 
50c. ' nal ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti- 

i nal išslgydymul. Ta proga yra vien 
1 svarbia ant trumpo laikų. Rašykite mums 

. ...binlno nna i neatidelioklte. taip-gi praneškite kokiam gyuuoies nu, laikrašti skaittte ta apgarsintma ir mes 
išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles. ( 

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

T»l. Gr»«ajM»i*t

93NIAUSIA UŽMIGO* 
VISTA PAS

1

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

visada tėmykit, kad ant rainkoto būtų mūsų leibelis su žii’K- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mūsų darbas ski
riasi nuo kiti) išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padčkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą.. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 
kur yra rainkotas.

A. SHRUPSKI
9Kaa gauti ika-

alaus, paiki*** degti- 
afta Ir skanaui vyne. Pa- 
iarBariaaas paikiaaiiai, at
eikite, e pereitlkrineite.

•1 8. 2nd St, 
BROOKLYN, N. J.

GRABOKIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusiu* 
ant visokių kapinių.

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

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

Telephone. 7867 Main.
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perskaitė rezoliuciją, užrei- st.

Knygių Pranai Tumnsaa,
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12
13

Baukus, 1121 E. Mahanoy 
Mickūnas, 819 E. Pine St. 
L. Andriuškevičius 

802 E Market 
515 W. Pine Str.

SĖTUVIŲ PAfiELPINfiS DR-STĖS 
“LAISVE“. EASTON, PA. 

Vlrtinlaką adreaaL 
Prezidentas St. Melson u

Susirinklmal atsibuna paskutini pa- 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
tlain St.,, Mahanoy City, Pa.

itaiitataiMMiitaHitataMiMitaiiilMtaitataiMMitafeiitaiii^

SHENANDOAH, PA.
Rašydami sakykim teisybę.

Ponas J. Surdokas, apra
šydamas ShenandoahTio 
lietuvių prakalbas, kurias 
surengė 23-čia S. L. A. kuo
pa, sako: “Balandžio 15 d., 
7 v., vakare, “Black Dia
mond” teatre, S. L. A. 23 
kp. surengė prakalbas pa
minėjimui Rusijos revoliu
cijos? Pirmininkavo St. Ge
gužis, o kalbėtojum buvo 
St. Šimkus. Pirmininkas, 
perstatydamas Šimkų, pasa-

kiau. Jis kalbėjo prieš re- PIRMAI GEGUŽES PRA- 
zoliuciją. Potam, kaip kad 
ir liogika reikalauja, sutei
kiau balsą p. Šimkui, na ir 
balsavimui. Balsavimuose 
dalyvavo mažai publikos, ir 
man rodėsi, kad už rezoliu
ciją buvo daugiaus balsų,no
rint balsai nebuvo skaityti, 
tai aš ir užreiškiau, kad re
zoliucija priimta, ką manau.

ręs, jeigu tuomet būtu bu- ,bladeda
1 ’ v c-’ \ rrr\rrii r,

vęs mano vietoje),kartu pa- i-_~ 
tėmydamas, kad jeigu nori i( .......
publika, kad balsai būtų t

SLINKUS.
Jau treti metai, kaip viso 

pasaulio darbininkai,iš prie
žasties karė, negalėjo ap
vaikščioti savo šventės pir
mos gegužės. Šiemet gi ir 
Amerikos darbininkai dau
gely vietų negalėjo rengti 
parodų — valdžia uždraudė. 

p.'VSurdokas būtų "‘pada-1 Amerikos kapitalistai jau 
v suprasti pirmos

’gegužės šventės prasmę, to
dėl norėdami parodyti savo 
“mielaširdingumą”, prieš 

Americankė kad šitos prakalbos bus skaityti tai aš ir tą pada- ™ geSuz.es 
liihm viniri71 ne nna Lnlhn- . , . m 1 Woolen (jO. VISfrvsiu, ka ir padariau. Tuo- 'Woolen Co. visoj Naujojoj 

met pakviečiau p. p. Vilkelį Anv^0J savo darbininkams 
i- šliakį skaityti.balsus, bet Pakele mokesti penkis ten-

c v ' i 11 o o i'Ą f- /'ImI/mum iv* nn nv’/n n n

!Mat, kapitalistai nori pasi
rodyti, kad ir jie rūpinasi 
darbininkų reikalais.

Pereitais metais ta pati

labai žingeidžios, nes kalbė
tojas labai gerai žino da
bartinę Rusijos naują vai-' 
džią, ir t. t.”. ' 
šydamas sako, ką p. Šim-1 
kus kalbėjo ir prieina Prie,nOrs veikti^ 
to, kur kalbėtojas pasiūlo Į - 
lezoliuciją paremiančią pre
zidentą Wilsona. Potam ap
rašydamas toliaus, prieina I 
prie to, kur sakoma, kad nežinau* nes ’balsai^nebuvo n^nkams Pakelė algas ant 10 

’ įaį nuošimčių. Mat, kada dar
bininkai apvaikščioja pir
mos gegužės šventę, tai rei
kalauja 8 vai. darbo dienos 
ir pakėlimo algų, todėl kapi
talistai prieš tą šventę /ir 
pakelia darbininkams po 
keliatą centų, kad užbovi- 
jus, kaip šunį su kaulu. • 

| Teisybė, daugelis darbi- 
rezoliuciją ir aš apreiškiau, inink^ ir tuomi užsiganėdi- 
kad rezoliucija atmesta.Kas nes jie nesupranta, ant 
link to, kad kuomet rezoliu- į^ie\dabar pabrango mais- 
cija buvo balsuojama, tai aš ^a? ir kį?k Jiems kapitalis- 
tik sau po nosia suniurnė-i^ai Pakelė algos. Bet dau- 
jęs, tai ne tiesa, nes aš vi-(^au susipratę darbininkai 
suomet kalbu aiškiai. Tie- aiškiai permato tas kapita- 
sa, mano balsas, tai nėra 
balsas griausmo, bet visgi

Toliaus apra- tuomka'tu padarė triukš- doJe™ !r augščiau.
1___ __ | 1 į l\/lnr Ir n mf-n linf-n i r\ -o-i v\r.x*i

.mėlis ir jau buvo sunku ką t

,___  ____  Toliaus trupu-; . .. | • flni»himnlrii uni Irn Inin|ti aprimus, buvo balsuoja
mi ina ir p. Šliakys skaitė bal- ... v.

sus, o p. Vilkelis ne. Kiek kompanija ir tuo pačiu lai
tu balsu buvo, tai tikrai aš 'ku taipgi visiem savo darbi- 

v v /

balsuojama už rezoliuciją, ‘ 
kame balsavo apie 15 žmo
nių už tą rezoliuciją ir sa
ko: pirmininkas “žado nete-: 
ko, po nosia suniurnėjo” ir 
veik niekas negirdėjo, ką 
jis sako, todėl prieš rezoliu
ciją taip-pat mažai balsavo. 
Tada pirmininkas užreiškė, 
kad rezoliucija priimta, nes 
tiek už, tiek prieš, o kiti vi
sai nebalsavo, reiškia, su
tinka su rezoliucija. Vie
nas iš publikos pareikalau
ja antru sykiu balsuoti ir 
kad balsus skaitytų. Antru 
syk už rezoliuciją 25, prieš 
visa publika—arti 400 žmo
nių. Vėliaus aprašo apie 
antrą rezoliuciją, užgirian 
čia dabartinę Rusijos val
džią. Pagaliaus p. Surdo
kas sako: “Su Šimkumi kai o 
ten nebūtų, bet Susivienyji- 
mo prezidentui ir dar mai- 
nierių organizatoriui gėda 
tokią agitaciją varyti”.

Su Šimkumi tai ir aš sa
kysiu, kaip ten nebūtų, bet 
klausimas, karngi mane per-. 
statyt gerbiamiems “Lais
vės” skaitytojams netikroje 
šviesoje iškraipant faktus? 
Juk, rodosi-, daugumas žmo- ( 
*nių, kurie skaito “Laisvę” Į 
ir kurie girdėjo mane 
bant, bei pirmininkaujant į- . , 
vairiuose susirinkimuose, vienyjimo 
gerai žino mano pasielgi- (mamienų 
nūs ir aš neabejoju, kad vi- . - -

.man priduoti. Tiek, 
Idrįstu pasakyti, kad už re
voliuciją buvo daug dau
giaus kaip 25, o prieš rezo
liuciją buvo daug mažiaus, 
kaip 400, nes tuomi laiku 
nebuvo tiek žmonių svetai
nėje. Gana to, kad antru 
kartu balsuojant ir man pa
sirodė daugiaus balsų prieš'

listų gudrybes ir neužsiga- 
r.ėdina apgraužtu kaulu, 

kas norėjo girdėti, tai galė-,^rj. .kapitalistai numeta 
jo ir aš nesijaučiu kaltas už darbininkams, neva norėda
mi, kad p. Surdokas negir-,mi Prirodyti gerais. Susi
dėjo, ką aš sakiau. Turbūt“P^atę darbininkai reikalau- 
greičiausia bėda bus, tame,1 ja tokios užmokesties, kad 
kad nenorėjo girdėti.

Kuomet p. Šimkus pers
kaitė antrą rezoliuciją, ku
rioje buvo išreikštas pasiti
kėjimas dabartine Rusijos 
valdžios sistema, tai vėl bu
vo kalbų, bet potam p. Šim
kus atsiėmė rezoliuciją ir 
tuomi pasibaigė.

Ištikro, aš nežinau ir ne- 
įaP 'suprantu, kur čionai galėtų 

būti gėda man, kaipo Susi- 
prezidentui ir 
organizatoriui, 

'juk jeigu aš būčiau palai- 
si pasakys, jog aš visuomet ar pusę, tai
bandžiau ir atlikau savo da-,a^ būčiau kalbėjęs už savo 
1) kaipo pirmininkas neblo- remiainą pusę, bet dabar, as 
giausiai. Užtatai, man ro- Ogiausi bešališkai, kaip 
dosi, kad čionai ne kas ki- .kiekvienam pirmsėdžiui pn- 
tas, kaip tik tas, kad p. Sur- tinka elgtis, daviau balsus 
dokas nori man asmeniškai kalbėti už ir prieš rezoliuci- 
pakenkti. Ir kad dalyką j^> nepaisant net to,^kad ir 
gerbiamiems “Laisvės”skai- (Pr°testų buvo, tai aš riešu
ty tojams perstačius pilnoje Puantu, iš_ kur teisingas 
šviesoje, tai aš esiu privers- (žmogus galėtų man primesti 
tas aprašyti visą dalyką, .tuos partyviškumus. Tiesa, 
kaip buvo, išskiriant p. Šim- a^ nedaviau kalbėti visiems, 
kaus kalba. ikiek buvo svetainėje, bet

S. L. A. 23-čia kuopa nu- .Ju.k tas nebuvo galima, nes 
tarė surengti prakalbas pa- taip būtų elgtasi, tai 
sveikinimui Rusijos revoliu- ^ar dabar bediskusuo- 
cijos ir išrinko komisiją tų į tume.

galėtų žmoniškai pragyven
ti.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

634 Ferry st. Easton, Pa 
/ice prez S Masiuievičiene

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pri- 
lurėtojas Aiex Vituris

312 So. 5th St., Easton, Pa. 
Finansų rast. Mar. Urba,

676 Church st Easton, P* 
Sasjerius F Vituris

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

Maršalka P Urbiene
676 Church st. Easton, Pa 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
’etnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai. 
vakare, Anglų socialistų svetain. 481 
Northampton St Easton, Pa

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Btr. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avs.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln avs.
Kasos globėjai: 
St Vazenas 1529 —lOth Str. 
P Kutra, P Oe Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą asdėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1018 8s. 
Main St., 2 vai. po pietą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242. State Street 

Raitininkas A. Vegela. 
237 Lafayette 

Turtų sekret. S Gelumbauskas, 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavičia. 
1915 Jay Eye See 

Ižde Globėjai: A. Pukteris, 
444 Park View, 

* M. Kavaliauskas, 
LBD. laiko savo susirinkimu kat 

trečią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Win

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Court st.
Pirmininko p a gel bin in k u 8. Litku, 

211 First Str.
Nutarimą raštininkas 8. Markia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankausku 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapanis, 

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” 8. Morkiukla

109 So. Park Sb
Maršalka B. Budrus, 240 Second ak 

Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGUA SUNŲ IK DUK1BMŲ 
MUUKUSJBi r AKA, ADU 

Flrmuuua.au JL JanaaMsaas,
f. U. tJvx 74», mtf-'a.ra, 

ragai tnainaaa u. iUai*,
r. M. Max SO, Maixaa* rara

rraiaaaią rasuaiaMaa u argaaa ff»- 
žiuretojas A Staravičia, Box 118d 

Melroaa Park, 111.
Fin. rašt. W. Strumilia,

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

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

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

675 Melrose Park, 111.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio T rank and 
James svetainėj, 23-čia Ave. ir Lake 
gatvė, .apie 1 vai. po pietų.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybo« adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

E. Moline, III.
prez. M Dackuu, 854—8th str., 

Moline, III.
Rusteika, 
avė. Moline, III. 
W Vapsevich. 
Moline, III.

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

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

Moline, III.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTE, 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, 
Laelerius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1533 8. 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 paskatl- 

a| nedėldlenj kiekvieno mėnesio J 
Neffo svetainėj, 1500 8«. 49tb ava.
Cfeero. Ill. 1 vai. po pieta.

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

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

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

TREJANKA
C
&0

C• wM 
d

• M

DAUNOROS trejanks yra tfkrat 
lietuviška. Saugokltčs padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiūdami 35c. C/>

Vincas J. Daunora
APTIEKORIUS

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

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

r-^EKĄMPĄįNORTH. 4X8J^OAtV

LIETUVIŠKA APTIEKA
Aiaeml pranešame, kad gavome daugybą daiktą, relkaliagą Mam 

aaaonui. Pirkdami daug tavoro antayk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams Ir dide
liems, bunka 25c. ORRAPH’AS, Linhnentas dėl reumatiamo. Bea
ks 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksės 25 Ir Ma. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) IVAI- 

iRŲS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONICAI. •) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoe b 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.06. Mūsų aptiekė- 
■e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame a tai lan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietaviikac Aptiekorins
<11 8o. 2nd Street, kampai Union Are

Skyriui 741 Driggs Ava., kampas 2nd St., Brooklyn, N. T.

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

LIGAS, REUMATIZMĄ,
IŠGYDO

PER-
OPE-

cijos ir išrinko komisiją tų^ume> ^ems savo tvirtini- 
prakalbų surengimui. Ko-ira?m?’ as £abu drąsiai kvie- 
misija gi prakalbas surengė stl V1SUS> ^ur}e tuom laikir 
ir pakvietė mane būti pra- svetainėje, kurie galės 
kalbų pirmininku, o p. Šim- [būdytų jog ką as sakiau,tai 
kų kalbėtoju. Tiesa, aš ^’ra teisybė.
pradėdamas susirinkimą! Ką kalbėtojas sakė ir kas 
pabriežiau, kad p. Šimkus į tose rezoliucijose buvo pa- 
pažjsta dabartinės Rusijos'rašyta, tai ne mano reika- 
valdžios vadus, nekuriuos ias> nes aš tą ne tvarkiau, 
asmeniškai, o nekuriuos iš bet kas link manęs asmeniš- 
jų darbų bet juk tas tiesa, Įkai tai k aš veiki 
ir p. Surdokas to užginčyti l . v . . , ,
negalės, rodosi, tame nieko i ^ai as Pasakysiu, ad le p. 
blogo. Kuomet p. Šimkus Surdoko man asmeniski uz- 

x perskaitė rezoliuciją, užrei- metimai, yra neteisingi. To- 
/ kšdamas pasitikėjimą prezi-.dėl aš patarčiau p. Surdo- 
. dentui Wilsonui, užtai kad kui, kad ateityje rašydamas 

jis ištraukė, kardą už pa-.bandytų prisilaikyti teisy- 
liuosavimą mažų ir prislėg-.bes, nes aš, už man daromą 
tų tautų, tai p. Vilkelis pa- asmenišką skriaudą niekuo- 
klausė, ar jis gali gauti bal- met netylėsiu.
są ir kalbėti; aš tą šutei-1 St. Gegužis.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas,

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

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

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontroles Komisija; s 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

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

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1331 Penn Ave.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks,

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

kp. Fran. Pikszrihs 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. SSt 
Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

Millsboro, Pa.

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

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

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

922 —lOth Str.
Finansų rašt. J. Waičis,

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

166—lOth Str. North Chicago, Ill. 
Kasos Glob. M Rėkia,

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

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

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

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

n e della kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj,' 801—8th 
Bt., A Bhsridan Rd. Waukegan, Ill.

>AR ;TURl TĄ NAUJĄ v 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. ' t

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

' KAINA 50c.

rhiladelphijos Specialistas vyrų moterų

DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS.
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD 1 EREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE 
RACIJOS.

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

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

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

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ.
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adrenal:
Pirmininkas P. Ysoda

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

‘ 1227 E. Pine St.
Protokolų raštininkas A. Ramauckas,

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

1227 East Pine Str.
Iždo true tisai: A Račkauskas, 89 lOthSt., J. ~ -------

ave., J.
Maršalka

LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkausku, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanu BanUlla, 
1449 East 24st 8tr, 

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabmtė, 
2120 St., Clair Ave, 
V. Kvedaravičius, z 

*1543 Oregon ave. , 
Dainą -repeticijos atsibuna 

viena sėrėda, nuo 7:80 vakr.
Schwab svetainės, 6181 8t. Clair ava. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mueale, 
nuo 7:80 vai. vakar, ant Schwab svo* 
talnės. 6181 St Clair avo. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ba- 
milton ave. Knygos išduodamos Ma- 
kvioną Panodėllo vakarą, nu 7(80 v.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanore 11a.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam šilcnygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųski 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring Si.,
5 So. Boston

Garsinkis *

Mass.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą j tuos stebėtinus 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jusą 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
Kiica pigių uiržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško 

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

vargio, nustojimo vyriškumo, nemiegio, .no- 
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. jgykit 
geriausį diržą, kokį pinigai gali nupirkt. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. paČtos ženkleliais arba money orderiu tik
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
pactos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį 
----- -------- ---------- ■ - -per 60 dienų. Tuomet,

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ. negerumo, neuralgijos,

jeigu visiškai išgydytas, 
Adresuok: A P OWENS, malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neėsi Uk

Dept, 42—E,
190. QUINCY ST,

BROOKLYN, N Y,

gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink* dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, ai sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit ai priimsiu diržą ii 
pačtos.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvu 

perkrauščiau nuo 101 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. ¥

geSuz.es
Flrmuuua.au
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R. Choras

Pirmas Vasarinis Pasilinksminimas
PIKNIKAS DYKAI! tDYKAI!

AS iitrankiu dantis be skausmo Ir veltui tiem 
kurie duoda taisyti ir naujus indfiti.

Visikai ARbeS 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 išegzamlnuot Informacijos dykai. Mano karūnos trtik 
tukai yra 22 karato čysto aukso su d u bei t* va apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kaino* pri
einamos. Mokestis ant nedėliu. Guzas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

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

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietudškas Dentistas 
SOO Grand 4>t., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN.Y« 

Kalba LietuviSkai, Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg 8698.

laikrodėlius arba šiaip kokius telio Choras, atsibus 2 BIRŽELIO 
tai meldžiu (June), 1917, Florai Parke (seniau 

Ten bus vadinosi Krobel’s Park), Angelique 
§ St. ir Boulevard, West Hoboken, N. 

Įžanga

I Reikia pažymėti, kad dar želio, Metropolitan Parke,VIETINES ŽINIOS. pirmą sykį ferooklyne bus'Maspeth, N. Y. Pradžia 2 
-------- 9 toks koncertas, kuriame vah P° pietų. Įžanga 25 c.

Central Brooklyn, N. Y.
16 d. gegužės buvo pra

kalbos; kalbėjo “Moterų 
Balso” red. K. Petrikienė. 
Žmonių susirinko apie 80. 
Kalbėtoja labai puikiai nu-, - vv 
piešė lietuvių darbininkų smuikų griezs, sakys mono- 
tamsuma, ypatingai mote-,‘°8US lr .
rų. ‘ Pertraukoj padeklama-1. r°<ičl kiekvienas lietuvis

toks koncertas, ______ _____
programą išpildys išimtinai “—;----- ;—
patys vaikai. Programas gi (d. birželio, Lietuvių Ke
bus gana platus: dainuos hopes Pašelpos Draugystės 
Vaikų Draugijėlės choras,'1 h’ 2 kuopos rengia pikni- 
po vadovyste L. Eremino, į M-Washington Parke, Mas- 
bus duetų, solo, skambius poth, N. Y.bus duetų, solo, 
ant piano, deklamuos, ant

vo M. Meškauskiūtė.J. Rim- lietllv5 neprivalo praleis- 
Žvirblienė' šios progos ir atsilanky

ti j Vaikų Draugijėlės kon- 
Atsilankydami į 

koncertą, padalysite dvigu
bą naudą: linksmai praleisi-

kevičiūtė ir P. 
nors jos pirmą sykį dėklą- j 
mavo, bet joms gerai sekė- oertą. 
si. J. Samenas sulošė 
nologą “Burdingierių .. lv. .v
publiką labai urijuok i no: J. laiką, ir • 4. I \ * * — 7
Juška, New Yorko konser
vatorijos mokinys, sudaina
vo marselietę ir 
cely”. 
turi ger 
b „„ __ . _________
pradėtų pasirodyti lietuvių 
scenoj. Prakalbas rengė
L. S. §. 83 kuopa. Prie kuo- 

*pos prisirašė 4 nauji nariai:
M. Meškauskiūtė, J. Rinke-- 
vičiūtė, K. Kaulinis ir V. h skandina maisto pioduk- 
Graunas. Labai linksma, jtus upėje, kad tik palaikyti 
kad merginos pradeda su- augštas kainas/
prasti reikalingumą organi- Neseniai Hudsono upėj

22 d. gegužės Tautiškame 
Name, 101—3 Grand St.,bus 
prakalbos P. P. P. R. B. N. 
Y. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kalbės K. J. Geležėlė ir 
L. Grikštas. Įžanga dykai.

ino-
ir

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
Brooklyn© ir apielinkės lietuviai, 

jeigu jims reikalinga taisyt laikro- Rengia Jersey City Jaunuomenės Ra- 
džius, I 
aukso ir sidabro daiktu I 
atnešti į “Laisvės” c ą. 
priimama ir perduot’ ,ja man 
stengsiuos atlikt : 
riausia ir greičio ia. 
“Laisves” ofise V , 
kada bus galim darbą paimt arba 
sugrąžint.

Taipgi pas mane galima užsisakyt 
ir naujus laikrodžius , laikrodėlius, 
žiedus ir kitokius auksinius daiktus. 
Mano krautuvė randasi po N 42 Bro
adway (vidury bildingo) New York, 
N. Y. Kam paranku, kreipkitės į 
mano krautuvę, o būsit pilnai užga
nėdinti, nes iš mažens tuo bizniu už
siimu ir esu specialistas laikrodinin
kas.

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

Tel. Broad 1459.

,.ia man, o aš 01
f .0 darbą koge- J- Pradžia 2 vai. po pietų, 

ia. Aš būsiu c* ypatai.
, ketvergo vakarą, I Kadangi šis bepartyvis J C. J. R. 

Choras yra susiorganizavęs vien dėl 
palinksminimo savo viengenčių dai
le, tai/tikime, kad kiekvienas lietu
vis ir lietuvaite supras šio choro pa
laikymo svarbą ir atsilankys ant šio 
pasilinksminimo Męs tikrinamo, jog 

liks pilnai užganėdinti, nes par- 
gražus ir puiki apiolinkč, taipgi 
gera muzika.
Kviečia J. C.

(41—444) 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 rūšies, skry
bėles, negu kitas kokis ma
žas krautuvninkėlis. Ka
dangi mes patįs išdirbdame 
skrybėlės dėl savęs ir turim 
daug medžiagos nuo seniai' 
prirengę, todėl mes galime 
parduoti sena kaina, kiti 
krautuvininkai kelia kainas.

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

©Th.CĮK(S

16 cl. birželio, C. D. Fritz’s 
svetainėj, Grand St. ir 
Woodhill Pl.,Maspeth, N.Y., 
bus koncertas naujai susi
tverusio “Žemaičių Kvarte
to”. Įžanga 25 ir 50 centų.

314

Iki
piet ir nuo

Nedėliomis

PAJIEŠKOJIMAI

Kai pp'cmsite Draugijėlę, 
įžanga labai [ligi, tik 25 c. 
Po pro^ramui prasidės šo
kiai, laike kurių griežš V. 
Retikevičiaus muzika.

Komisija.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų

E. 5()(h St., -New York, N. Y.
OFISO VALANDOS:

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
iki 8 vai. vakare, 

pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa-Į 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męs 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 F. 50th St., 
Antras Ofisas: 1945—7th Avė., 

arti 117th St., New York City

Bell l’hone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon <liet uvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 I |mj>ir*i 7-9 
vakaro. Nedelionis: 9-11 rito 1-1 po pint.

Šiū Nak- 
ainavo puikiai, nes 

balsą. Geistina 
ad jis ir tankiau

Daržoves ir vaisius skandi
na upėje.

' Atsikartojo sena istorija.
Kapitalistiški bjaurybės ve-

Prakalbas ir Koncertą 
rengia L. D. L. D. 1-ma kp. 
Seredoje, 23 d . gegužės 
(May), New Plaza Hall,Ha- 
vemeyer ir Grand Sts. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kal
bės L. Pruseika ir A. Žoly
nas. Apart to bus puikus 
koncertas.

Neseniai Hudsono upėj 
zacijų ir rašosi prie jų. Tik paskandinta 800,000 svarų 
geistina, kad daugiau toki^c^ar^oviu ir vaisių, atgaben- 
atsirastų. Garbė tom, ku-tų iš pietinių valstijų.. Ta 
rios pirmos pradeda rašytis galybė gero maisto tyčia pa-

Perskaityk
Darbo Žmonių

prie darbininkų organizaci
jos.

Prakalbos su įžanga — 10

skandinta, nes atrasta, kad 
tie produktai negeri.

Tik pamislykite, ką jie 
Apie tą bjauriausiącentų, bet kiekvienam buvo daro.

Kunigai pasielgimą praneša maistoduodama knygelė “ 
ir Revoliucija”.

Abelnai, prakalbos labai 
patiko ir kalbėtoja publiką 
užganėdino. Geistina, kad 
ir daugiau būtų tokių pra
kalbu, e

Ikomisionierius New Yorko 
valstijos p. Dillon, geras 
žmogus.

Papartis.

Ridgewoodo štorninkai 
vieton ‘Trading stampes” 
vedė naują madą. Savo ko- 
stumeriams, kurie perka už 
10 centų, duoda bulvę arba 
cibulį.

Reikalingas gaspadorius Lietuvių 
Ko-operatyviškoj Krautuvėj, gerai 
suprantąs tą biznį ir galįs užsidėti 
kaucijos nemažiau $1,000, už ką bus 
mokama 4 nuošimtis ir išduotas pir
mas morgičius. Užmokestis pagal 
sutartį. Atsišaukit Šiuo adresu:

V. Stelmokas
62 Knox St., Lewiston, Me.

(40—42).

COSMOPOLITAN GARMENT COR
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

Mūsų keliaujantis agentas S. Rei- 
kauskas Board Direktorių yra įga
liotas rinkti reinkotų orderius ir par
davinėti Šerus. Šerų kaina $10.00.

Męs darome iš geriausių audinių ir 
ir darbą atliekame kuogeriausiai. 
Pirmos klesos reinkotus pil ai gva- 
•antuojam, — darome krautuvėms ir 
j olseilius ir pavienius orderius. Jei 
kurios krautuvės norite puikiai pa
daryti reinkotus, — rašykite mums.

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Mass.
Mokslo Nereikia Jieškotl

kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką it 
i'tei’urlu kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokėtą.

Nurodymai Ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas*

HMIavia Korespoadenaiae Mokykla. 1327 M. RobevSL CbieapANT PARDAVIMO
1200 visokių naujų ir senų mūrinių ir 
medinių namų už prieinamą kainą, j
Šiuomi pranešu gerbiamiems 

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

Ištraukiu DVIČAI tarpe lt ir 12 
Dantis l-r I IX n i Val. kasdieną, 

kad tuom parodyt, jog ištraukiu
BE SKAUSMO!

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

,, cementu ,,
Dantis egzaminuoju dykai.

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

Tel. Stagg 1228.
AKIS ISEGZAMINUOJU D\KAI J

DR. M. l-!-?EEMAN
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

Oil Grand St.

Pajieškau Jurgio Kalendros ir Jono 
Stakionies, abudu Kauno gub„ Pane 
vėžio pav., čipianų valsčiaus, Velške- 
nų kaimo. Daugiau, kaip 8 metai A- 
merikoj. Girdėjau, kad Jurgis gyve
na Cambridge, Mass., o Jonas Man
chester, N. H. Meldžiu atsišaukti 
arba žinančių pranešti,nes turiu svar
bų reikalą

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

Atsakymas Lietuvių Muzi-
* kantų Unijai.

“Laisvės” N39 Muzikantų 
Unija klausia manęs, kur y- 
ra “Lenku Muzikantu Uni
ja”, koks skyrius, kiek ji tu
ri narių, kur laiko mitingus 
ir t. t. Aš turiu Lietuviu 
Muzikantų Unijai štai ką 
pasakyti: jokių informacijų 
biuro neužlaikau ir niekam 
jokių žinių nesuteikiu, to
dėl ir L. M. U. visiškai klai
dingai pas mane kreipėsi, 
reikalaudama informacijų.Ire, New Plaza Hall, kampas pajiegkau“ 7 77 “ 
Aš esu Lietuvių Preserių i Havemeyer ir Grand St., Kauno gub., Šiaulių pavieto. 
Unijos 58 skyriaus sekreto-'Brooklyn, N. Y. Tai bus.cleveland’ ObĮoT>.S7_J":" " 
rius ir pranešiau į laikraštį vienas iš svarbiausių mitin-’2228 Tusti 
tik tą, kas buvo preserių gų, kada nors šauktų, todėl 
nutarta ir paliepta pranešti.'malonėkite visi jame daly- 
Kaipo atskira ypata nieko vauti. ________
bendro su tuo pranešimu ---- —--------
neturiu.

Nuo savęs galiu tik tiek 
patarti: jeigu Liet, 
kantų Unija nori 
streiklaužių, lai ji pirmiau .vieton 30 d., nes toj dienoj 
gerai perkratinėja savo u- pripuola šventė, 
niją, o ten, aš manau, užtek-[Tautiškame Name, 7:30 v 

vakare.
Malonėkite visos draugės 

pribūti ir atsiimti unijos 
knygeles.

Kviečia

New Yorke subankrutijo 
privatiškas Jermolovskio 
bankas, kuris buvo ant Ca
nal St.

Marcy Ave. 
fam nuo 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam. 
fam.

nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo

1.000
1.500
2.500
3.000
8.500
3.900
5.000
5.800
7.000
10.000 iki
14.000 iki

iki 
iki 
iki 
iki 
iki 
iki 
iki 
iki 
iki

$16.000
18.000 
22.000 
24.000 
30.000,;
32.000-' 
32.000 
40.000 
40.000
50.000

1 75.000
10-

.. .$5.00 ir auK&čiau 
. . .$5.00
...$1.50 ir aukščiau
...$5.00 už danti
...$1.50 ir aukščiau

. 50c.

. 50c.

Tarpe Lerimer ir Leonard Sts.
BROOKLYN, N. Y.

JUKUBA8 KANCIERIUfl

i
2
3
4
5
6
7
8

10
16
20

Perkame ir parduodame namus, 
tus, farmas, krautuves ir dirbtuves ir

Pajieškau pusbrolio Vincento Stan
kūno, seniau gyveno po No. 248 E. | 
3rd St.. Chester, Pa. April 5 jis ra- ,inšiūriname didžiausiose ir geriausio
se laiškelį ir žadėjo atvažiuoti pas,se kompanijose,

. mane. Nuo to laiko aš rašiau 3 laiš-, ant mortgoge’ių Sužeistiems, kurie
rresenų A. C. W. OI A.(kus ir jokio atsakymo negaunu. Gal nori užvesti provą kriminališką ar 

58 skyriaus įvyks extra mi-:kokia nelaimė patiko, r ’ 
■ • i , r, , -i i te, malonėkite pranešti,.tingas ketverge, 24 d. gegu- o. Kiastow
žės (May), 7":30 vai. vaįa- 769 E?i56ih st.,

PRANEšIMAI.
Preserių extra mitingas.
Preserių A. C. W. of A.

še laiškelį ir žadėjo atvažiuoti pas Įse kompanijose, skoliname pinigus 
mane. Nuo to laiko aš rašiau 3 laiš- ant mortgoge’ių Sužeistiems, kurie 

I • v . •

Pajieškau švogerio F. žemeckio, 
. Gyveno 

Meldžiu atsišaukti.
J Biržietis

n St., Pittsburgh,Pa.

Muzi- 
su rasti

tinai jų galės sūrasti.
Liet. Preserių Unijos 58 

skyriaus sekret.
J. J. Jakimavičius.

Užbaigė Brooklyn College 
of Pharmacy.

Užbaigė mokslą Brooklyn 
College of Pharmacy lietu
viai Feliksąs Kudirka ir pa
nelė Izabelia Butkiūtė. A- 
budu baigusieji mokslą vie
tos lietuviams yra gerai 
nomi.

CAFE. Pa
keleivingus 

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

N.Y.

St.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st Si, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir Billing

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
Antra užeiga:

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU 

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

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

LIETUVIAI!

E

M UnPAKOJIS

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ. 
DAR NIEKAS NEGALI PAVADINT MANE APGAVIKU.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, Oni Step 
Ir įvairus naujausio* 
madoa šokiai moki
nami, privatškal ir 
kliasoje. Mokesti*
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Me 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 ▼*!< 
vakaro, taipgi ir nedėliomia. Mokina
me bailų šokiui ir itage'aui. Hawaii 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL ef DANCINT 
lit-KS Broadway. Brooklyn. N. 1

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
Šoklų Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook-

Jei kas žino- civilišlcą, meldžiu kreiptis prie mūs 
kogreičiausiai, o męs aprūpinsime ge
riausiais ir teisingiausiais advokatais. 

Bronx, N. Y. 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 102 
Telephone 380 Main.

PARSIDUODA VALGYKLA, žemai 
• , u mieste, netoli Wall St., biznis gerai
Komitetas.1 eina, nereikia dirbti naktimis. Parsi- 
__ 'duoda lengvomis išlygomis. Kas no-

jri pasidaryt pinigų, gali pirkti. Rei
kalaukite platesnių informacijų ar y- 

Lietuvaičių amalgameitų ■patižk»iMkreipkMto _ 
unijos 54 skyriaus įvyks mi-'7G Pine st., 
tingas 23 dieną gegužės,

Merginų mitingas.
McMALLINS LUNCH 

, New York City
(40—48)

Atsibus
PARSIDUODA ARBA GALIMA 

randavot po num. 304 Quincy St.,
1 Brooklyne 3 augščių namas, 12 kam- 

*i barių ir maudynės, dėl dviejų fami- 
Įlijų. Kaina 4,200 ant lengvų išmo- 
kesčių, randos neša $45 ant mėnesio. 
Savininką galima matyti 679 Greene 
Ave., Brooklyne.

Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
1 [vairus gėrimai ir užkandžiai. 

Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir persitikrinkite.

JONAS MATHU8
(Lietuvis Savininkas)

142—844 W. Broadway 
So. Boatoil, Man.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.
Komitetas.

Crochet
60 Designs/

In 
Book form \l Kožna

Moteris 
ri žingeidauja 

/ gražiu mezgimu, 
būtinai turi įgyt šią 

naudingą ir reikalingą kny- 
Joje telpa ne tik 60 foto- 

grafiškų piešinių vėliausios mados, bet 
yra prie kiekvieno paveiksluko aprašy
mai kaip mėgsti, kad gražiai atrodytų. 

Geriausias pasiulijimas, koks kada 
buvo. Tinka pradiniams, nemokantiem 
ir mokantiem. Reikalauk tos knygos 
tuojau—šiandien. Kaina su prisiunti- 
mu tik 12 centų.

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

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki
Hali) 
i am s,

Alley.

Naujausi Columbia 
Rekordai

Zl-

>
Executive Board Mitingai.

Amalgameitų Kriaučių ti
ni jos visų trijų skyrių išpil
domosios tarybos mitingai 
atsibūna kiekvieną utarnin- 
ką, 7:30 vai. vakare, Tau
tiškame Name.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
kostumieriško darbo, mokantis dirb
ti vyriškus kotus arba norintis mo
kytis to darbo, malonėkit greitai at
sišaukti.

V. Januškevičius
113 Liberty St.L Ansonia, Conn.

(40—42)

23 d. gegužes, Sokolų sve
tainėj, bus mėnesinis susi
rinkimas Aido choro. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, 
nes turime daug svarbių

Nepamirškite.
Nepamirškite, kad suba- 

tojy 26 d. gegužės, Tautiška
me Name, 101—3 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., bus puikus 
koncertas ir balius L. S. S. hes ir kompanija. 
19 kuopos “Vaikų Draugi-

' jelės Mokyklos”. Svetainė 
bup atdara 7 vai. vakare;

Išsirandavoja vienas, di
delis šviesus kambarys, įė
jimas per lobę, toiletas ant 
flooro. Atsišaukite pas:

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

V. Černauskas.

Šv. Liudviko Kąralaičio
programas prasidės lygiai.Draugystė iš C. Brocjklyno
7:30 vai. _ įrengia pikniką ant 2 a. bir-

Pirkite šiaudines 
skrybėlės pas 

Manhattan Hate 
Stores.

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIH, ARB9 RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus, nes per mano 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nueis.

Kurie turite savo gimines paimtus nelaisvėn ‘Vokietijon, galit 
siųst pinigus ir laiškus per mano Banką.

Kas norite atsiimti savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie manę
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų li

nijų ir geriausių laivų.
Kas norite apsidėt savo pinigus L Banką, tai aš moku 4 nuo

šimtį ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos..yra gvarantuotos per New Yorko steitą, užtat jūs 

pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu viso

kius dokumentus - raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies ir t. t.

VISOKIOS RODOS - PATARIMAI DOVANAI.
BANKER JOHN KOVACS 36 Grand Street

Borough of Brooklyn.
Filia: 155 CLINTON AVE.
MASPETH, L. I. N. Y,

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, eą- 
žlniškai, aa didtiauaia atyda, 
nežiūrint ii kur jie butų gauti. 
Patarimui duodu visiem Tetu
kai Ir per laiškui dovanai. Gy
duolei ilunčlu i vliui kraštui 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir 'kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikai 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERSALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie aaanęi, • ai 
užtikrinu, jog busit ažganidla-

naujausios dainelė*

E

E

3192

F 3193

3182

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptieks Ir Saviaiaksa

64 GRAND ST.

štai
E 3188. Ant kalno karklai šlubavę.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių kranteli*.

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

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

Reikalaukit augščiau paminėtų re-
I kodų pas
| J. GIRDĖS
,170 Grand St., Brooklyn, N. T, 
t Kampas Bedford Ava.

Telephone 4659 Greenpeial




