
Tegul kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas prikalbina savo 
dranga ar pažįstamą skai
tyt “Laisvę”.

Visų šalių darbininkai eiki 
te išvien, jūs nieko nepralai 
mesite — tik retežius.
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Perskaitykite būtinai1 tu°j grįŽt namo į Bristolį ir 
straipsnį “Laisvės” skaity
tojai sujudo, kurį rasite ant 
4 puslapio, šiame “Laisvės” 
numery.

Ar jūs, drauge, jau atė
jot “Laisvei” pagelbon? Jei
gu ne, tai neužmirškite dar
bininku laikraščio, v

išpildyt registracijos blan
ką?

—Ne, aš nesiregistruosiu 
—pasakė drg. Krasnickas.

Drg. Krasnickas randasi 
pavieto kalėjime. Ant jo y- 
ra $5.000 kaucijos. Jisai 
davė telegramą broliui į 
Wallingforda, kad padėtų.

PAGELBA
Lithuanian Legal Aid So

ciety, kuri įsikūrė Brookly- 
ne, kad padėjus visiem 
tiem, kurie papuls į nelai
mę dėlei registracijos ir ka
reiviavimo, jau susinešė 
šiais advokatais.

Harry Weiberger,
261 Broadway, 

New York
(Morris Hillquith,

30 Church St., 
New York

St. John Block,
203 Broadway, 

New York 
Jacob Panken,

5 Beekman St., 
New York

Henry Carless,
9 Clinton St.,

SU

City.

City.

City.

Kam reikės, lai kreipiasi 
pas advokatus per draugiją.

TARPE VEIKĖJŲ.
V. Kapsukas jau išvažia

vo iš Honolulu (Hawaii sa-

Apie A. Bulotą žinių nė
ra. Sakė duosiąs telegra
mą, kaip pribusiąs Japoni
jos

St. Šimkus liepos mėnesyj 
apleidžia Ameriką.

J. Šliupas jau pasiekė Ja
poniją.

Gandai apie kelionę į Ru
siją P. Grigaičio, L. Prusei- 
kos ir V. Račkausko, kaip 
pasirodo, neturi pamato.

Rusijon rengiasi važiuoti 
dar keli veikėjai, bet jų pa
vardžių nesame įgalioti 
skelbt.

VIENYBĖ ĮRA!
Rašėme “Laisvėje” apie 

sriovių vienybę tarp Rusijos 
lietuvių ir apie sutvertą tau-, 
tos tarybą, j kurią įėjo ir so
cialdemokratai.

“Laisvė” jau buvo išreiš
kus mintį, kad su ta vieny
be mūsų draugai petrogra- 
diškiai eina “pertoli”. Taip 
lyginai ir išėjo . Paskuti
niam “Liet. Balso” numery 
jau pranešama, kad social
demokratai ir socialistai 
liaudininkai jau pasitraukė 
iš Laikinojo Lietuvos Val
džių Komiteto ir iš kitų į- 
staigų. Mūsų numone, jie 
padarė gerai. Plačiau apie 
tai atsiliepsime sekančiame 
“Laisvės” numery.

DRAUGAS A. KRASNIC- 
KAS KALĖJIME.

Bristol, Conn. — Drg. An
tanas Krasnickas, šios ša-

nomas lietuvis socialistas, 
galutinai atsisakė registruo- 
ties.

Po Registracijai KARES ŽINIOS

J. SKRITULSKIS UŽSTA
TĖ KAUCIJĄ.

Jonas Skritulskas, tauti
ninkų lyderis, užstatė kauci
ją už Motiejų Mažeiką, kurį 
kaltina platinime literatūros 
prieš konscripciją. Kaucija 
$9,000. M. Mažeika dirba, 
kaipo motormanas ant trol
ley karo tarpe New Britai- 
no ir Hartfordo.
. Mažeika sako, kad jisai 
turėjęs viso pro viso tik vie
ną lapelį.

KIEK IŠVISO UŽSIREGI
STRAVO?

5 d. birželio buvo Ameri
koj registracija vyrų tarpe 
21 ir 31 metų dėl priverstino 
tarnavimo kariumenėj. To
kių vyrų Amerikoj yra virš 
10 milionų.

Tuo' tarpu, kap skelbia 
paskutinės telegramos iš 
Washingtono, tai užsiregist
ravo tik 9 milionai. Taipgi, 
koks milionas žmonių visai 
nesi registravo.

APIE ŽENGTUS ŽMONES
Washington, D. C. — Ąr 

bus paliuosuoti nuo karei
viavimo tie, kurie turi pa
čias?

Kaipo klesa, jie nebus pa
liuosuoti. Viskas prigulės 
nuo to ar vyras daugelį gi
miniu turi remti, v

BAISUS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS.

San Juan Die Sur, Nica
ragua (centralė Amerika). 
Čia įvyko baisus žemės dre
bėjimas. Miestas San Sal
vador, si * beveik 60,000 gy-

nuo žemes paviršiaus. žu
vo tūkstančiai žmonių, o

BAUSMĖ TIEMS, KURIE 
PABĖGO NUO REGIST

RACIJOS.
Kongresmanas Taylor į- 

nešė į atstovų butą du billiu 
dėl tu, kurie, dabar išvažia- 

kad išvengus registracijos. 
Viename billiuje sakoma,

nušluotas vo j užsienius tuo tikslu

tūkstančiai likosi be pašto- kad nuo vįSų jaunų vyrų, iš- 
gės ir be duonos kąsnįo. San [važiavusių į užsienį prieš 
Salvadoro mieste čieli beliko registraciją, atimti pilietys- 
tik kokia 100 namų. 0 antrame, — kad neįsi-

Sunaikirtta dar sekanti leisti jų į Suv. Valstijas,kuo- 
miestai: Tegucigalpa, Neja- mef jie norės atgal sugrįž-

, o antrame, — kad neįsi

pa, Paisnal, Armenios ir 
Santa Tecla.

SENATORIUS DUODA 
VĖJO WILSONUI.

Senatorius Harding iš 0- 
hio davė vėjo Wilsonui ir vi
sai demokratų administraci
jai. Jisai nurodė, kad Ame
rikos žmonės visai nenori 
pirkti “liberty bondsų”.

Harding smarkiai užpuo
lė ant Wilsono, kuris tvirti
na, kad Amerika nekariau
ja su vokiečių liaudim. Har
ding kaltino prezidentą, kad 
jisai guldo galvą už Angli
ją. Kodėl Wilsonas tylėjo 
1914 metais, kuomet vokie
čiai naikino Franciją, Belgi
ją ir Serbiją?

Harding yra žymus repu- 
blikonas.

GENEROLAS PERSHIN- 
GAS PRIBUVO Į ANG

LIJĄ.
Generolas Pershingas, ku

rį Suv. Valstijų valdžia pa
skyrė vyriausiu komandie- 
ru ekspedicijinio skyriaus, 
siunčiamo į' Europos karės 
frontus, jau pribuvo su visu 
savo štabu į Angliją.

Pershingą Anglijoj labai 
iškilmingai pasitiko. Jis iš
reiškė didelį džiaugsmą,kad 
jo šalis irgi aktyviškai gali 
dalyvauti europinėj karėj ir 
kovoti už civilizacijos reika
lus.

Po. vi ce-
remonijų, generolas Pąr 
shingas su visu stabu išva
žiavo į Londoną.

Londonas, 9 d. birželio.— 
Britų kariumenė Belgijoj 

, , K _____ pradėjo daryti smarkias a-
tuos; kam bus priežastis pa-! takas ant devynių mylių 
liuosuoti—tuos, kurie turi pločio. Pastaromis dienomis 
šeimynas, kurie nesveiki,ku- pavyko užimti tris kaimus, 
rie neturi popierų. Daug 
ginčų bus apie vadinamus 
“conscientious objectors” — 
sąžiningus karės priešus. 
Religiškus žmones greičiau 
gali paliuosuoti, bet su soci
alistais nežinia, kaip, bus. 
Žinoma, tai daug prigulės 
nuo to, kaip jie mokės ginti 
savo reikalus.

mo daugybę užsiregistravu
sių. Žinoma, paliuosuos tik

Socialistų Konferencija 
atidėta.

Tarptautinė socialistų 
konferencija Stockholme dė
lei tūlų aplinkybių atidėta.

Italijos* socialistams vai-į 
džia neduoda teises vykti į 
Stockholmą.

AREŠTAI NEUŽSIREGIS- 
TRAVUSIŲ.

Tuo tarpu, kaip valdžia 
pradėjo tvarkyti registraci
jų blankas, policija ir de
tektyvai griebėsi j ieškoti tų, 
kurie neužsiregistravo. 7 d. 
birželio tapo suareštuota 
virš 200 žmonių. Eina gan
das, kad 8 d. birželio sua
reštavo kelis tūkstančius.
Valdiškas informacijų biu

ras, kalbėdamas apie karinę 
registraciją, pastebi du 
svarbiu faktu: 1) Užsiregi-| 
stravusių skaitlius daug 
mažesnis, negu buvo lauk
ta pasiremiant visuotinu 
gyventojų surašu ir 2) virš 
50 nuošimčių užsiregistra
vusiu išdėstė savo priežas
tis, dėlei kurių jų nuomone 
valdžia privalo juos paliuo
suoti nuo kariumenės.

NEIŠDUODA PASPORTŲ 
ITALIJOS SOCIALIS

TAMS.
Rymas, 9 d. birželio. — I- 

talijos vidaus reikalų mini- 
steris Oriiando" pranešė,kad 
socialistams, pasirengu
siems važiuoti į tarptautinį 
socialistų kongresą, kuris į- 
vyks Stockholme, neišduos 
oasportų. Ministeris sako, 
kad ta konferencija esanti 
ne kas kitas, kaip tik gud
riai sugalvota teutonų meš
kerė, kurią palaiko Rusijos 
kraštutiniai kairieji socia
listai. ,

ŽINIOS IS RUSIJOS
MIKĖS LIKIMAS.

Londonas, 9 d. birželio.— 
Reuterio agentūrai iš ‘__
rogrado praneša * sekančią 
telegramą:

“Vakar buvo posėdys dar-1 
bininkų sekcijos Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bos, kuriame svarstyta apie 
tolimesnį buvusio caro Mi
kės likimą. Nutarta reika- 

iJauti, kad jis su visa savo! 
'šeimyna būtų perkeltas įl

Amsterdamas, 8 d. birže
lio. — Telegramos praneša, 

“ kad Austro-Vengrijos gene- 
, ralis štabas paskelbė , jog 
jiems pavyko paimti nelais
vėn 25,000 italų kariumenės, 
su daugybe ginklų ir ammu- 
nicijos.

Londonas, 9 d. birželio.- Kronštadtą. Tūli delegatai ? 
Britų kariumenė pradėjo buvo padavę sumanymą,kad 
smarkiai atakuoti Franci jo j i 
vokiečių pozicijas ir tos ata
kos esą pasekmingos. Ar
tilerijos mūšiai vis eina di
dyn. Britai žengia pirmyn. 
Jiems jau pavyko užimti la
bai svarbias pozicijas, ku
rias vokiečiai laikė savo ran
kose pustrečių metų.

Vokiečiai, norėdami sulai
kyti britus, traukia į krūvą 
visas rezervines jfegas, bet 
jokiu būdu negali sulaikyti.

.Per dvi paskutines dienas 
britams pavyko paimti virš 
7,000 vokiečių nelaisvėn su 
20 kanuoliu. v

Paryžius, 9 d. birželio. — 
Francūzų generalis štabas 
paskelbė, kad vokiečiai vi
same francūzų fronte pra
dėjo smarkias kontratakas. 
Ypatingai vokiečiai smar
kiai atakuoja San Kanten ir 
La Fe r rajonuose.

jį išsiųsti į Sibirą ir prista
tyti prie katorginių darbų.

-jos valdžia yra perlėta ir 
J net Petrogrado ^darbininkų 

p’t*taryba jiems išrodė perlėta.
i Bet dabar tarpe Kronšta
do respublikos ir laikinosios 

(valdžios įvyko sutartis. 
' Kronštadan buvo nuvykę du 
socialistai ministerial Cere- 
telli ir čcheidze.

Nespėjo laikinoji valdžia 
susitaikyt su Kronštadu, 

i kaip įsikūrė nauja respubli- 
ika Perejaslavsly, Poltavos 

• 'gubernijos. Tenai vadovau
ja žinomasai Chrustaliov 
Nosar.

TRIUKŠMINGAS POSĖ 
DIS DARBININKŲ IR 
KAREIVIŲ ATSTOVŲ 

TARYBOS.

PETROGRADAN NUVY
KO DAUGELIS SOCIAL- 

PATRIOTIŠKŲ LYDERIŲ.
Šiuomi laiku Petrograde 

randasi daugybė socialpat-
. 6 d. birželio Petrograde riotiškų lyderių—iš Belgijos 
i buvo labai triukšmingas su- [ministeris Vandervelde ir de 
sirinkimas Darbininkų ir Brueckere, iš Italijos Lerda 
Kareivių Atstovų Tarybos. Ramiondo 
m •iv- iiTriukšmas kilo tuomet, kuo
met tapo pakeltas klausimas 
apie karės minister! Kerens
kį, kad jis įveda armijoj la
bai aštrią discipliną.

Kerenskis, pasiaiškinda
mas, pasakė gana ilgą pra
kalbą. Dalis jam pritarė ir 
plojo, o dalis ėmė švilpti ir 
sukėlė lerma. Tūli kareiviai 
nutraukė nuo savo krūtiniu 
georgijevskus kryžius ir 
medalius, gautus už pasižy
mėjimus ir metė Kerenskiui

iš Anglijos — 
Henderson, iš Francijos — 
Albertas Thomas. Laukia
ma dar daugiau pribūnant.

Vandervelde, ponas mini- 
stcris, siunčia special-depe- 
šą į Londono Daily Chronic
le ir praneša, kad pirm, ne
gu įvyks visasvietinę socia
listų konferencija, anksčiau 
įvyks pasitarimas talkinin
ku saliu socialistu. Tie visi 
socialpatriotai nori pakreipt 
Rusijos socialistus į savo pm* 
sę. ,.

LIUOSYBĖS PASKOLĖS 
BONDSAI.

Didesnė dalis liuosybės 
paskolės bondsų jau išpar
duota. Tačiaus dar likosi 
$700,000,00 parduoti.

Su tų bondsų pardavimu 
visai jau taip gerai nesise
ka. Daugelį žmonių, ypač 
dirbtuvėse, tai beveik prie-

PASKANDINO AMERI
KOS LAIVĄ.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
šiomis dienomis Anglijos 
kanale užpuolė vokiečių su- 
bmarina ant didelio Ameri
kos laivo ir paskandino.Kiek 
žmonių žuvo, telegramos ne
praneša.

sei- 
fab- 
Jie

HINDENBURGAS SIŪLO 
TAIKĄ DARBININKŲ IR 

KAREIVIŲ ATSTOVŲ 
TARYBAI. 

“New York Times” 
________ ____ ______ cialis korespondentas at
vartą verčia pirkt bondsus. siuntė iš Petrogrado sekan-

KAREIVIS PAŠOVĖ SA- 
LIUNINKĄ.

Newark,- N. J. — Karei
vis iš New Jersey infanteri- 
jos J. Lindsley pašovė New
ark© saliūninką M. Monica.

Kareivis kalėjime. Ant 
kaucijos nepaleidžia.

spe- J

RUSIJOS BANKIERIŲ 
SEIMAS.

Petrograde atsibuvo 
mas Rusijos bankierių, 
rikantų ir piniguočių,
skundėsi blogais laikais ir 
bėdavojo, kad socialistai
kontroliuoja visą šalį.

Turčiai, betgi, nutarė 
kuodrūčiausia organizuoties 
ir išreiškė, kad karę reikia 
tęsti toliau talkininkų pusė
je.

Rusijos valstiečių suva
žiavimas irgi sako, kad rei
kia kariaut."

JUODAŠIMČIAI.
Šiek-tiek atsipeikėję, juo

dašimčiai tai šian, tai ten 
pradeda mėtyti lapukus, ku
riuose plūsta naują tvarką, 
kviečia versti Darb. ir Kar. 
Atst. Tar., laikinąją vyriau
sybę ir mušti žydus, studen
tus bei inteligentus. Žymes
nio pasisekimo jie neturi. 
Daugelis žymių juodašimčių 
vadų sėdi kalėjimuose.

Vėliausios Žinios

KADA PRADĖS RUOŠTI 
KARIUMENĘ?

Pasibaigus registracijai, 
dabar plačiai kalbama, kada 
pradės imti kareivius. Lai
kraščiai apie tai rašo nevie
nodai. Veikiausia, liepos 
mėnesį, prasidės jų skyri
mas, bet į kazannas paims 
neanksčiau 1 d. rugsėjo. 
Taip ilgai todėl negalės pa
imti, ba ne viskas dar su
rengta.
Liepos mėnesį pradės veik-

ti taip vadinami “exemption 
boardai”, kurie turės galę 
paliuosuoti nuo kareiviavi-

APIE LIETUVIUS 
BELAISVIUS.

Iš lagerio Czersk (čion 
perkelti belaisviai pirmiau 
buvusieji lageryje Butow) 
praneša, kad Juozas Rimša 
(Nr. 17768) jo žmonai pra
šant yra paleistas iš belais
vės.

čia telegramą:
“Pasitvirtina pasklydęs 

gandas apie tai, kad Hin- 
denburgas bevieliniu tele
grafu pranešė Rusijos Dar
bininku ir Kareiviu Atstovu 
Tarybai, kad. Vokietijos val
džia sutinkanti taikytis be 
užgrobimo svetimų teritori
jų ir be kontribucijos. Ji e- 
santi pasirengus pradėti ve
sti tarybas apie taiką”.

Ar ši žinia teisinga, kol- 
kas sunku pasakyti.

Panedėliss, 11 d. birželio.
Socialistų Partija’ išvijo 

Ch. EeRušselį ip partijos, už 
tai, kad važiavo su Rootu į

BIJOSI KAZOKŲ.
Rusijos kazokai smarkiai 

organizuojasi. Jie nori su
tverti savo didelę kazokišką ]{u’sfįa *.......................... '
ariniją, kuri būtų viename Tūkstančiai naujų narių 
daikte. Mat, Jigisiol kazokai pašosi prie Soc. Party.

Rockforde areštuota 50 
socialistų ir aidablistų 

• registruo* 
Areštuotas ir Indriū-

buvo išskirstyti po įvairias 
Rusijos dalis.

Tūkstančiai naujų narių

liet
1 Revoliucijonieriai bijo,kad dai atsisakymo
kartais kazokų vaiskas ne
stotų po nuversto caro pu
se.

Į lagerį Czersk yra atkel
tas, kailio civilis belaisvis 

I mūsų žinomas veikėjas Au- 
'gustinas Janulaitis už kovą
I už tėvynės labo dėlei nuken
tėjęs.

(“Vien. LįęV7

NAUJI SOCIALISTŲ LAI
KRAŠČIAI.

Petrapily leidžiama 4 so
cialistų dienraščiai: “Dielo 
Naroda”, “Zemlia i Volia” j valdžios ir 
—socialistų revoliucijonie- 
rių, “Pravda”, “Rabočaja 
Gazeta” — social-demokra- 
tų. Netrukus Petrapily iš
leis naują socialistų-revoliu- 
ciionieriu dienrašti, vien

KRONšTADAS PASIDA
VĖ LAIKINAJAI 

VALDŽIAI.

ties. 
n a s.

New Yorko valstijoj pra
sideda naujas militaris cen
zas.

Anarchistai Emma Gold
man ir Berkman, sako, nesi-

Rusijos tvirtovė Kronšta- registruos.
das atsimetė nuo laikinosios Japonų kariumenė 

kaipo ta ramint Chiniją, kurĮ VctlClZriUb U Ibllxlll v, lYdlj/U Let IcllIllllL V/llllll 

neprigulminga respublika, sidėjo sukilimai. 
Kronštado gyventojai išsi
rinko sau atstovų seimą,ku-[syklose dėl gaisro žuvo 
riame yra keli šimtai atsto- 100 mainierių. 
vų. Jie pareikalavo, kad ca- Rooto komisija jau 
ra Mikę atgabentų pas juos, j Rusiją.

Buttę, Montana,

pra

darbininkams 
skiriamą

1 Anglijos jūrininkų unija 
Kronštado neleidžia socialistams .va* 

vadovams išrodė, kad Rusi-lžiuot į Rusiją. ,
... ...... - ..... .V. —ūįi

proletarams Kronštado tvirtovę jie labai 
“Znamia Tru-[gerai prižiūri.
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LAISVE

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Netik Bostono, bet jau ir caro jungo, pirmu savo dar- 

Brooklyno apygardose žmo-( bu pasiskyrė surasti visus 
nes pradeda interesuoties; ilgaliežuvius—danešėjus ir 
kooperacijos judėjimu. Lai-dabar tie padarai sėdi kalė- 
karės žiaurumai nenustelbia 
jau sprogti žadančio koope
racijos medelio. Karė, ro
dosi, turėtų tik paspartinti 
ta judėjimą, nes 'maistui

jimuose, visi jų neapkenčia 
ir juos teis, sulyg įstatymų.

Męs, lietuviai, ir Didžio
joj Lietuvoj ir Prūsuose, 
laug, daug patyrėme ant sa-

brangstant, kooperacija vis-’vo kailio, ką tai reiškia viso- 
tik teikia šiokią tokią pa- kių slapukų skundai ir kiek 

iš to gimdavo keršto, piktu
mo ir tuščiu šnekų. Toks 
slapukas—donoščikas pap
rastai nesirūpina teisybe ir 
^i^ingumu. Jam rūpi iš-

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros -Draugija jau turi 
90 kuopų, o dar nėra dviejų 
metų, kaip draugija gyvuo
ja. Męs manom, kad L. D. 
L. D. jau pralenkė T. M. D.

Antrasai draugijos leidi
nys jau baigiama spausdint. 
Draugijos nariai tegul ne-' 
nuleidžia rankų, o^rba e- 

~ nergiškai Tik dirbdami ir 
kovodami įgysime sau 
siu.

nėn, paliuosūoti revoliucijos.
Kas geriau padarė— ar 

tie, kurie nusižudė, ar i 
kurie laukė, kentėjo ir kovo
jo?

list, Appeal to Reason, Mil
waukee Leader, Schenecta
dy Citizen, Buffalo New 
Age,, Elizabetho The Issue, 
Newarko Leader, New En
gland Leader ir t. t. nepri
taria socialpatriotąms.

Lietuviai socialistai ir jų
tie, spauda laikosi gerai. Sociap-

patriotizmo gangrenos, iš
ėmus kelis sparadiškus prie
puolius, pas mūs nesimato. 
Mūsų draugai pradeda ma
tyti; kad pavojus partijai ' • • SZ -I • 1 1gręsia ne iš kairės, bet iš de
šinės pusės. Ir todėl, kiek 
reikia kritikos? tai reikia ją 
nukreipt prieš socialpatrio- 
tizmo šunvotę. "

VAŽIUOKITE SAU 
SVEIKI.

Ponas J. Spargo apleido 
Socialistų Partiją. Jam iš
rodo, kad prieškarinė S. P. 
pozicija esanti, klaidinga. Ji
sai, matote, esąs visųpir-. 
miausia amerikonas, 
tik paskui socialistas.

Ginčyties -^su tokiais po
nais neverta. Tegul važiuo
ja sau į Schcidemano kom
paniją. Sako, jo keliu pa
seksiąs ir p. Allan Benson, 
tasai pats, kuris pereitais 
metais išsijuosęs kariayo 
prieš militarizmą ir konsc- 

| Uncijos sumanymus ir kuris 
dabar irgi atrado, kad jisai 
“turi būti su visa tauta”, su
prask su Wall streetu ir 

iWashingtono administraci
ja.

Reikia tik pasigailėti,kad 
uuvu p Dčiiivur lUBtuMiiia nu- v , , .. .. . ijioms leidžiama patiems iš-• • •*. r i F. . so, kad policija jau gavus T nri airiai vadina kruvinuoju +-i,, Uoti is paitijos. Juos icik-

skundą n donosų ant tūlų tu vyti lauk, vyti be pasieai- 
rumlu Ištyrus dalyką, Vy^ ^ac| išdavikų
dvbas" 1 sn.Ofe’ skundai ir riono- l fiarbininkų klesos nebūtų 

sai buvo melagingi, kei stin- |niaįyįį neį aį;vse. Ir netik 
Spargo, Benscmą.bet ir Rus- 
selli ir Ghenta ir kitus. Te- 

ZmX?]i^ul jiem# rašo panegirikas 
kapitalistų spauda, tegul jie 
eina tarnaut į Home Defen- 

|co League,'tegu jie su atža
gareiviais Rootais važiuoja 
į Rusiją, nepaisydami parti
jos valios ir noro.

Reikia stebėties ir tu so

štas, jam rūpi vaidai. Jisai 
nesigilina į aplinkybes, jam 
nerūpi painios gyvenimo są^ 
lygos—jam rūpi tik kerštas.

Męs žinome, kad Lietuvo
je nei vienas padoras kata
likas, nei vienas padoras 

tep tautininkas, nei vienas pa
doras šiaip jau žmogus nei
davo °informerių” (danešė-

* v- • j n) keliais ir nenorėdavo sa-Pirmuoju Anglijos pasiun- į,/ bia ranka liėsti gveti. 
tiniu Amerikon, atvykusiu niosbsažinas dal kuS-
cia su pirma karine misija,, Ncw Yofko la<kl,aščiai ra_, 
buvo p.Balfour,tasai pats,ku- - - - - -- -

Balfouru ir kuris per karę 
su būrais liepė degint ramių 
Afrikos gyventoju soi 
įmotėm senelius ir vaikti-j noru diktuoti skun. 
cius sodinti j koncentracijos ‘ 1 
lagerius. 1

Antruoju Anglijos pasiun
tiniu bus žinomas atžaga- 
reiviškas laikraštininkas 
Northcilffe, vienas iš tur
tingiausių Anglijoj žmonių, | 
pirmos rusies imperialistas nAUGIAU OPTIMIZMO, 
ir kurstytojas. Ponas DAUGIAU DRĄSUMO Northcliffe dirbs Amerikoj. JAUG1AU DK^UMO.

pins rašė,veikiausia, žmonės, 
(kurie nori gaudyt r.....
(drumstame vandeny. Tas 
Hik patvirtina mūsų išvedi
mus. kad donosų kelias yra 
prasčių-prasčiausias kelias.

O jau “ĄTITAISYMAS ISTORIŠ
KŲ NETEISYBIŲ”.

Francijos atstovų namas 
dar kartą paskelbė, jog 
Francija tolei nesitaikys,kol 
jai nebus sugrąžinta Alzas- 
Lotaringija, kurią Vokietija 
atėmė nuo Francijos laike 
karės 1871 metais. Francū- 
zai būtinai reikalauja ati
taisyti ta “istoriška neteisy
bę”.*

Amerikos kapitalistų 
spauda jau uždėjo savo už- 

' gyrimą ant šio nutarimo. Ir 
' jie pagatavi dak 10 m. ka
riauti, kad atėmus iš Vokie
tijos Lotaringiją. Apie tai, 
ką mano patįs alzas-lotarin- 
gai, ar jie pristoja ar riepri- 
stoja prie to—Francijos at
stovai nesiteirauja. Jie ne
sirengia pavest tą klausimą 
nubalsuoti patiems Alzaso 
ir Lotaringijos gyvento
jams.

| Jeigu taip, jei ši karė tu
ri atitaisyti tą “istorišką ne
teisybę”, tai kodėl jau neiti 
tuo keliu toliau? Reikėtų 
jau bent būti liogiškaK

Sakomą, kad Vokietija ne-
’ teisingai pasisavino Alzasą 

ir Lotaringiją. Gerai. J3et 
kaip yra su Airija, kuri de
juoja po Anglijos junkerių 
čebatu ir kuriai raminti An
glija -laiko 60,000 kareivių? 
Ar Francijos patriotai ren
giasi atitaisyti ir šią istori
jos skriaudą?

Kaip su Afrikos būrais, 
kuriuos pereito amžiaus pa
baigoje Britanija neteisin
gai užklupo ir pavergė jų 
šalį?

J K‘rip su Persija, kaip su

išvien su Anglijos ambasa-j Perskaitykite korespon- cialpatriotų veidmainingu
dorium Cecil Spring Rice,su denciją iš Montello, Mašs.,1 
tuo pačiu, kurį Northcliffe, ir, gerokai pasvarstę, pasa- 
seniau vadino ubagu dvasio- kykite, ar gerai pasielgė ve- 
je ir prasčiausiu dipliomatu. i lionis Pranas Urbonas, at-

Kuomet j Ameriką atva-1 imdamas sau gyvastį?
žiuoja tokie juodi Anglijos I Nepažinojome jo, bet, jei- 
misi mieriai, tai kam stebė-'gu tikėti korespondento žo- 
ties, kad Amerika siunčia'džiams, tai buvęs geras, vei- 
Rusijon tokią asabą, kaip klus darbininkas. '___ ...
Elihu Root: •

Tarptautiškas reakcionie- kuose
rių koncertas griežia kazo- šia. Nusiminimas, despera-

• kų maršą. Bet jų griežimas cija ir skepticizmas yra. pa-
nesitęs amžinai. Humbti- (vojingiausia liga darbinin-

* giškas muilo burbulas kuo- kų klesai. f* 
met nors tires sprogti. (reikia <

mo ir nachąliškumo. Ėsdami 
partiją, denucijuodami ją 
tokie ponai, kaip Benson - 
Wallirjg-Spargo tyli, sukan
dę dantis, kuomet valdžia 
elgiasi kuobjauriausiai. Męs 
negirdim jų balso nei prieš 

|kbnscripciją; negirdim jų 
Tokiu protestų prieš areštus ne-' 

• žmonių šiuose sunkiuose lai- kaltų žmonių, negirdim jų 
’ reikia kuodaugiau- nasipriešinimo prieš vis la

biau ir labiau kįlančią reak
ciją. i

Tail), matyt, jiem ir rūpi 
. Šiandien mums žmonių reikalai! Tie ponai, 

(reikia energiškų žmonių, apleisdami partiją, 
žmonių stipria valia. Savo (dabar paskalas, kad būsią 
mirčia brolis Urbonas nepa- visi “tikri amerikonai” ap
taisė kapitalistų pasaulio,'leisią ją, liksią partijoj tik 

'savo gyvenimu ir darbais ji- “grino’riai” — žydai, vokie-

PRASTAS KELIAS.
' Ponai iš Washingtono,tui , 
būt, nelabai užganėdinti re- ;savo gyvenimu ir darbais ji- 
gistracijos pasekmėm. Kaip saj 8al5i° prisidėta, kad pa- čiai ir rusai, 
išrodo, tai šimtai tūkstančiu taikus tą gyvenimą. Kapi- ' V . t • £ • t • • 1 • •

leidžia
Alžiru, kur viešpatauja 
Francija, kaip su Afrikos 
Kom?’o, kur juoduosius žmo
nes bjauriai persekioja Bel
gijos valdžia.

Kaip matot, tų “istoriškų 
neteisybių” prisirinks daug,

____ 7 ________________ v . Mūsų klerikališki švilpų- plbai jaugt lr tas “istorijos 
žmonių Besiregistravo, nors tali/.mas nesibijo i evoliuci- j kai jau nusitvėrė tą —uču u neumui 
ta skaitlinė, žinoma, negali- jonišku, ląiškų. .Kapitaliz-,mentą ir šaukia, kad parti- Vokietijos imperialistai, bet 
ma detališkai nustatyti.

Tai kas dabar daryti su 
vadinamais “slackeriaffe?”

Teisingumo departmentas Jangus apsiniaukęs! Rusi- 
bando suorganizuoti visus joj ^IV0 dar blogiau. Atsi- 
gyventojus, kad šie rašytų minkite tas tamsias, tas slė- 
donosus, skųstų intariamus 
žmones, žodžiu sakant, vi-

argu- neteisybes” darė netiktai

imas bijosi revoliucijoniškų joj, girdi, liekasi tik kaizeri- ;
niai socialistai, ° visi ameri- piutokrataidarbu.

Tai kas, kad

ii ■■■■■■ ................— i i ■■■■ ii—m

ir belgus. Jų tarpe buvo ir daug civilių 
žmonių, kuriuos, veikiausia, skubotai nutei
sė karės lauko teismu.

Apie vidurnaktį męs pasiekėm pirmą
sias vokiečių linijas, kurios įyiirtusiai mė
gino užvaldyti sodžių, esantį apygardose 
Liego fortifikacijų. Belgai labai smarkiai 
jį gynė. Mes panaudojom visas savo spė
kas užimdami gatvę po gatvei, namą po 
namui. Nors buvo tamsu, bet galima buvo 
įžiūrėti. Mūšys buvo baisus. Reikėjo 
stverties kitas kitam už krūtų nuogomis 
rankomis. Užpuolei ir gyneisi, kuo įmany
dami—kūmščia, dantimis, šaudyklės kulbe, 
peiliu. Vienas mano draugų buvo susiki
bęs su milžinu belgu. Abudu jau buvo be 
šaudyklių. Juodu vaišino vienas kitą kum
ščiotu. Aš ką tik buvau pabaigęs niauties 
su belgu, turinčiu apie 22 metu amžiaus ir 
buvau jau beeinąs padęti savo 
Bet štai mano draugas, 
trenkė milžinui į 
toks stipri r, kad 
mėsos su dančiu. 
riko ir šoko bėgti.

Visa tai įvyko akies mirksnyje. Belgo 
kraujas lašėjo iš mano draugo burnos; jisai- 
buvo apsikruvinęs, Ir jį apėmė toks nesu- 

Gi tuo tarpu, mums dar daugiau spėkų valdomas baisumas, drebulys, kad, rodėsi, 
pribuvo. Mano daliai reikėjo likties tūlam 
kaimely, kad apjieškojus kiekvieną namą, 
gaudant pasislėpusius belgų kareivius. Lai
ke to darbo męs patėmijom, kad vokiečiui 
maršuoja pirmyn visose pusėse. Tuojaus 
pribuvo karės lauko .artilerija, dalys maši
ninių kanuolių ir t. t. Męs stebėjomės, ko
kiu būdu viskas taip ūmai atsirado.

Ilgai, betgi, negalėjome mislyti. Už tai
sytomis šaudyklėmis ėjom iš vietos i vie- 
4ą, iš namo į namą. Gyventojai turėjo ati
duoti mums visus ugniašūvius ginklus ir 
ammuniciją. Sykiu su Alumis vaikščiojo 
sodžiaus staršina, kuris turėjo paaiškint 
kiekvienam, kad karės lauko teismas gręsia 
jam, jeigu pirm kratos neatiduos ginklus.

Praėjo dar valanda ir mes sujudome, 
išgirdę, kad vėlei jau šaudosi iš kanuolių 
ir šaudyklių. Prasidėjo naujas mūšys. Šau
dymas augo. Ambulansai pradėjo gabenti 
pirmuosius sužeistuosius. Matyti buvo,kad 
prasidėjo pati įkroji karė.

Ir temti pradėjo, pirm negu męs užbai
gė m kratas savo kaimely. Męs tempėin 
šienikus, pagalves, žolių maišinį, patalus, 
visa, ką tik galėjom gauti, tenųiėm į mo
kyklą ir bažnyčią, kur buvo mūsų# sužeis
tieji. Reikia ^pažymėti, kad tuos pirmuo
sius sužeistuosius slaugino didžiausiu rūpe
stingumu. Vėliau, kada pi ie žaizdų ir kan
čių buvo ]>riprasta, į ligonius ir sužeistuo
sius daug menkesnė atyda buvo atkrei
piama. *

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

(Tąsa: mūšiai Belgijoj).
Mūsų ugnies efektas buvo taip didelis, kad 
priešas ėmė traukties, jo linijos, mažėti ir 
šaudymasis tapo lėtesnis. Męs buvome nuo 
savo priešų visai netoli—kokia 160 sieksnių 
ir galėjome matyti viską, kas ten dėjosi. 
Męs matėme, kaip beveik pusė žmonių, pa
statytų prieš mus, pasitraukė atgal—pasi
traukė kiekvienas antras žmogus. Męs 
naudojomės ta proga, kad padaryti priešui 
Aiiodidžiausių nuostolių, kokių tikLuvo ga
lima. Iš šalių matėsi, kad vokiečių kariu- 
menė visur ėjo pirmyn. Ir mūsiškė kompa
nija gavo paliepimą eiti pirmyn. Męs tu
pėjome lipti ant kulnų bėgančiam priešui, 
taip, kad jisai negalėtų atsipeikėti, surink
ti savo spėkų ir užimti naujų pozicijų. Bri
gai nei nemėgino užimti naujų pozicijų ir 
mokėjo vengti mūšio nepaprastu miklumu.

draugui, 
žaibo greitumu, 

smakrą. Mūšys buvo 
nabagui išpiešta šmotas 
Belgas nesavu balsu su-

jisai pamišo'. Ir tą naktį mano draugai, 
kuris savo jaunyste ir linksmumu visus ža
vėdavo, staigiai pavirto j nešnekantį, nesi
juokiantį automatą. Praėjo jam laimės 
laikai.

Laike tų susirėmimų gatvėje aš pirmu 
sykiu pajaučiau, ką tai reiškia kulbė belgo 
kareivio šaudyklės. Aš ėmiausi patsai vie
nas su tūlu belgu, tik staigiai kas tai iš už
pakalio taip sutrenkė man į galvą, kad ji, 
nusviro ir aš kritau, netekęs sąmonės. At
sipeikėjęs aš pamčiau save subandažuota 
galva gulint greta su kitais sužeistaisiais 
kokiam tai svirne.

Aš nebuvau taip jau labai sužeistas, bet 
jaučiaus, tarytum, mano galva yra dvigu
ba. Mano ausyse spengė.

Kiti sužeistieji ir ambulansų tarnai pra
nešė, kad belgai vis labiau ir labiau stumia
si atgal. Tačiaus, męs girdėjom, kad serio- 
ziškas mūšys vis dar tęsėsi. Vis daugiau 
ir daugiau Vežė naujų sužeistų kareivių. Jie 
sakė, kad vokiečiai jau buvę užėmę tūlus 
išlaukinius fortus, bet negalėję atlaikyti, 
kadangi stokavo artilerijos. Tačiaus vi
duriniu? fortai dar nebuvo palytėti mūsų 
ugni'j; taigi, ir garnizonas tvirtovės nieko 
nenukentėjo. Buvo dar ir kitų pranešimų 
apie dalykų stovį, bet jie vieni kitiems prie
šinosi.

Bet štai, męs išgirdom, kad artilerija 
jau bombarduoja Liego fortus. Net vokie
čių kareiviai išsigando to garso. Sunkioji 
modernoji artilerija tapo atgabenta. Ligi

pabėgėliu banga. Jie, turbūt, ilgai bėgo, to laiko net patįs vokiečių kareiviai nebuvo 
nes išrodė begalo pavargusiais. Tai buvo n.ieĮ<0 žinoję apie egzistavimą 42-centiinet- 
žili seneliai, vaikučiai, moterys, sumišę 
krūvon, kuriem nieko nepasisekė išgelbėti, 
tik savo gyvastis. Jie buvo visi nusigandę, 
išbalę—akyvaizdoje svetimo nrmš’ngo svie
to. Pamatę mus, kareivius, drel ėm, nely
ginant apušies lapas. A'isai kitaip išrodė 
mūsų kaimelio gyventojai: šie nebuvo nusi
gandę, nedrebėjo ir nėt buvo mums prie
lankus. Męs nesupratom, kodėl taip yra. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad jų sodžiuje įvyko 
didžiausių mūšių; ten kareiviai stvėrė vie
ni kitiems už krūtų. Ji o savo locnom akim 
matė, kaip ugnyje supleškėjo jų sodžius, su
degė ju nameliai, žuvo jų nuosavybė. Jiem 
dar vaizdinosi akyse gatvės, pilnos žuvusių 
kareiviu, v

Mums paaiškėjo, kad tie žmonės pana
šus į medžiojamus žvėris nevien tik todėl, 
kad yra išsigandę; ne, negana to. Męs ma
tėm, kad jie mūsų neapkenčia, nes męs įsi
veržėm į jų šalį, užpuolėm ant jų, beginklių, 
išgriovėm jų namus. Tačiaus jų neapykan
ta buvo atkreipta ne vien prieš mus, vokie
čių kareivius, bet ir prieš saviškius.

Tą patį vakarą męs apleidom savo kai
melį, mėgindami pasivyti savo dalį. Juo la
biau tamsa apklojo žemę, tuo labiau belgai 
traukėsi atgal. Jau jie bebuvo visai, netoli 
nuo Liego. Beeinant mums pirmyn, šen ir 
ten matėsi deganti sodžiai. Pro mus ėjo 
didelės minios pabėgėlių. Čia buvo moterų, 
kurių vyrai, veikiausia, irgi “gynė savo tė
vynę”. Betiksliai, be pieno, be vietok, kur 
apsinakvoti, ėjo tos procesijos vargo ir ne
laimės! Tai buvo geriausias paveikslas mi
nių skerdimo. Tai buvo paveikslas karės, 
tautų naikintojos. Męs prisiartinom prie 
naujo sodžiaus, kuris, kaip buvo matyties, 
buvo apgyventas pasiturinčiais žmonėmis. 
Bet’męs matėm tik griuvėsių krūvas, sude
gintus namus, sugriautas farmerių buvei- 

Inės, žuvusius kareivius, kaip vokiečius, taip

rinių baisūnų—kanuolių. Net tuomet,kuo
met Diego tvirtovė puolė, męs vistik nega
lėjome sau išsiaiškint, kaip tai galima buvo 
paversti griuvėsiais tas milžiniškas fortifi
kacijas, kurių sienų plotis siekė 6 metrų.

Kadangi buvau sužeistas, tai, supran
tamas dalykas, negalėjau dalyvauti tbse 
operacijose; tik vėliau draugai man papa
sakojo, kokiu būdu tapo paimti fortai 
Buvo sugabenta daug visokių kanuolių, bet 
visą darbą atliko 21 ir 42 centimetrinės ka- 
nuolės. Kai lėkė kulka iš tu kanuoliu, tai 
jau ištolo galima buvo girdėti jos prisiarti
nimą. Kulka- gręžė kelią per orą keistu 
šnypščiančiu dūzgimu. Kur ji puolė — ten 
radiuse kelių Šimtų aršinų viskas buvo iš
naikinta. Vėliau aš tankiai mislydavau

ir carizmas ir Britanijos- 
i ir Francijos 

Visi 
jau jie pridirbo tiek ir tiek 

meluoja, tų “istoriškų, neteisybių” ir 
centralis kuomet tokie Francijos pat- 

Sekre torius New Yorko lo-'riotai mato tik vieną meda- 
kakmrūso: ant vieno išsto-’lio pusę, tai reikia parodyt 
jaučio iš partijos socialpat-'jiem ir antrąją pusę, kur 
rijoto rašosi 10 naujų na-[surašyti jų locni griekai. 
rių. Partija auga, taip, kąjp i Visi jie užtenkamai engė 
auga ir jos šaka Lietuvių žmones silpnesniųjų tautų, 
Socialistų Sąjunga. Tik bė- visiem jiem rūpėjo išnaudo- 
gyje kelių pastarųjų sąvai- ti, visų jų 
čių’ Sąjunga užaugo keliais 
šimtais naujų narių. Tąs 
girdėties netik pas mus,bet 
ir visose kitose federacijo
se, ypač gi žydų ir finų.

Drg. Algernon Lee sako, 
kad didelė dauguma ameri
koniško “stako” socialistų 
oilnai pritaria dabartinei 
partijos pozicijai. Tą pa
tvirtina drg. James Oneal, 
sekretorius mūsų partijos 
ant Massachusetts valstijęs. 
Socialistų spauda — New 
York Call, AmeHcan Socia- 

r; v*

šiandien konai socialistai bėga iš par- slaptieji dipliomatai.

giančias kontrevoliucijos 
klienas rusų šalyje! Kad 

są šalį norima paverst į do-*^o{?a atitaisyti reikėjo mil- 
nosų areną. Privatiški ii-■ kiniškų revoliucijos pajiegų, 
galiežuviai kviečiama dar- ° revoliucijas daro ne miru- 
ban.

Bet tuomi piktinasi net
šieji, bet gyvi.

Šiandien męs matome ap- 
toks buržuazinis laikraštis, linkui daug nusiminusių vei- 
kaip New York Evening rių. Tai liūdna. Męs turė- 
Post. Teisingai sako tas [tume matyt daug>lrąsių 
laikraštis, kad ’ donoščiko veidų! Socialistai ir jųjų 
vardas yra bjaurus ir tokie draugai turi nenustot vilties 
žmonės gali pasėti didžiau- į*’ sunkiausiuose laikuose, o 
šią pasipiktinimą, paleisti 
liežuvius, neteisingai apkal
bėti žmones, pagaliaus at
keršyti tiem, ant kurių turi 
asmenišką piktybę. Rusijoj 
— pridursime męs—tokių

donoščikų buy o daug ir jie 
dabar visi už grotų sėdi.
Demokratiškoji 
liaudis, pasiliuosavus

Post.
laikraštis, kad

Rusijos
nuo

tijos.
Bet ir čia jie 

Draugas Gerber,

rankos krau-

šiais laikais ypatingai, kada 
mus šildo ir ramina spindu
liai didžiosios rusų revoliu
cijos ir bekįlanti audra, le
mianti revoliuciją, visame 
pasauly.

Draugai, męs prašome jū
sų įsivaizdint tą paveikslą, 
kuomet tūkstančiai Sibiro 
kankinių grįžo laisvon tėvy-

m wAri i
"į

juose.;
Štai, kodėl tūkstantį sy

kių teisingi tie tarptautiniai 
socialistai, kurie neužkliū- 
na ant imperialistų meške
rės, kurie vienu mastu mas- 
tuoja ir saviškius ir sveti
muosius kapitalistus.

Draugas Rakovskis, Ru
munijos socialistų vadas,dar 
vis kalėjime. Apie tai rašo 
Wiener .Arbeiterzeitung”. 
Tai yra socialdemokratas 
tarptąutinis. • .

Merky nes Va id via.
NEBIJAU Aš PRAŽŪTI.

Atmenu, garsas trūnyto 
Prikėlė iš miego manę 
Ankštybėj pavasario ryto, 
Ir apreiškė vargą sapne, a

Pradžioj kūdikystės dienų. 
Pabudau pirm’ negu saulė ’ ' 
Nušvito mėlynėj dangaus* 
Ir auga, kaip mylimų meilę, 
Į kūną begalio žmogaus

Be vilties, be laimės sapnų. 
Nors vėtros ir šiandien dar ardo 
Gyvenimo mano namus 
Nors tankiai aš trimyto skardo 
Girdžiu paslaptingus garsus,

Bet; manęs nebaido jie jau! 
Pirmasai garsas trimyto 
Gyveniųją apskelbė man, 
Kietą yt uolą granito, 
Todėlei aš vargo klanan, s

Pražūti nei kiek nebijau L.
1917—426.’

t
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(Tąsa).

savo agitaciją, vienok eugenikos idėja<neprivalo būt 
palaidota arba kur nors į. kampą užkimšta, turi būt 
palengva skleidžiama ir ant jo<hudavojama šeimynos. 
Kada ta mūsų idėja bus gyveniman įvesta ir kada ant 
jos kiekvienas šliūbas taps pabudavotas, tuomet žmo
nija pradės žydėti, išnyks bepročiai, idiotai, sumažės 
skaitlius prasižengėlių ir nereikės tiek daug užlaikyti 
ligonbučių, kalėjimti ir beprotnamių, kaip kad dabar 
yra.

% KEITIMASIS MOTERŲ SOCIALIO PADĖJIMO.
Daugelis mano,kad kultūrai besiplėtojant ir mote

rį} padėjimas gerinosi. Ir kur tik žmonės buvo kultū
roj augščiau pakilę, ten moterų padėjimas būtinai tu
rėjo pasidaryti geresniu. Vienok tokie išvadžiojimai 
neatsako teisybei. Tyrinėjimai visai ką kitą parodo. 
Pas tūląs laukines tauteles, kaip tai gūromis ir iroke- 
zus, moteris užimdavo gana svarbias vietas, tuo pačiu 
laiku, pas civilizuotas tautas, kad ir pas graikus Pe- 
riklo laikuose, moteris buvo paniekintos ir beteisės.

Social is moterų padėjimas priklauso ne vien nuo 
.kultūros kilimo, bet ir nuo daugybės kitų aplinkybių, 
su kuriomis męs dalinai jau esame susipažinę iš perei
gų skyrių. Kadangi moteris yra kampinis akmuo ge- 
neonomijos, todėl mums prisieina dar sykį padaryti 
trumpą peržvalgą to kelio, kuriuomi moteris ėjo iki 
šiam laikui, o paskui pasistengsime išaiškinti visas 
priežastis, kurios skyrė moterų likimą.

Žilos senovės laikuose, veikiausia, viešpatavo gy
vulinė žmonijos veislė, būriuose gyveno ir tik nežy
miai išsiskirdavo neva vadais tie, kurie buvo greites
ni ir turėjo daugiau pajiegos. Taipgi tarpe tų gyvu
lių nebuvo jokio skirtumo, lyginai,, kaip męs dabar ne
matome jokio skirtumo tarpe tų gyvulių, kurie būriuo
se gyvena.

Kada jau palengva pradėjo rodytis kultūros spin
duliai, kuomet jau žmonių veislės gyvuliai pradėjo 
daugiau protauti, tuomet stipresnieji pasidarė netik 
vadais savo būrių, bet ir globėjais ir tą savo galę,pra- 
dėjo perduoti įpėdiniams. Būriai susiorganizavo į 
taip vadinamas ordas ir tos ordas, veikiausia, dalinosi 
pagal amži į grupes. Veikiausia pati pirmoji socialė 
tvarka — pasiskirstymas į grupes. Vienok reikia ma
nyti, kad tais laikais moteris su vyru stovėjo ant ly
gaus laipsnio supratime ir visame kame.

Kada jau žmonės išsiskirstė į grupes, tuomet pra
dėjo skirstytis pagal lytis, t. y., vyrai įgija ir pasisa
vina ginklus, paimdami viršų ant moterų ir moteris 
netenka laisvės. Vyras vaikščioja apsiginklavęs ir 
jaučiasi galingu, o moteris, ąpkrauta kūdikiais, pasi
junta bejieeė. Čia jau ir atsiranda viešpataujanti ir 
pavergtoji klesa, vyras pasidaro valdonu, viešpačiu, o 
moteris tampa jo verge, tarnaite. »

Tokią tvarką męs jau užeiname pradžioj pirmo
sios gadynės tarpe medžiotojų. Vyras sutvėrė šeimy
ną, savo mažą karalystę, kurioje jis viešpatauja ant 
moteries ir kūdikių ir kuri paskirstė pagal lytis ir už
siėmimą. Vyras—medžiotojas ir kariautojas, — mu
ša žvėris ir neša į namus mėsą, moteris rankioja tin
kamas dėl valgio žoles, visokias šaknis ir sykiu tar
nauja savo vyrui, atlieka visus darbus, kuriuos tik vy
ras jai paliepia. Juo gentkartė biednesnė, juo vyras 
daugiau laiko pašvenčia dėl kariavimo, tuo moteries 
likimas būna sunkesnis, nes ji tuomet privalo daugiau 
rūpintis maisto gavimu ir užlaikymu savo kūdikių.

Vidury pirmosios gadynės moteris rinko visokias 
žoles, pradėjo žemę dirbti, įgijo ūkę ir tapo jos valdy
toja. Vyras vis dar nemetė medžioklės ir trankėsi po 
laukus ir girias. Tuo tarpu moteris apsigyveno ant 
vietos ir savystoviai pradėjo ūkininkauti. Vyras tapo 
priverstas persikelti gyventi į moteries ūkę, bet jis jau 
neturi teisių, nes visą ūkį valdo moteris. Įvyksta taip 
vadinamos motinų teisės. Tais laikais šeimymi gale 
žymiai buvo nupuolusi.

Pabaigoj pirmosios gadynės prasideda plėtotis 
prekjįba, pradeda vienus daiktus mainyti ant kitų, 
pradeda gyvulius auginti ir atsiranda turtai, kurie pa
kliūva į vyro rankąs. Kada vyrui pavyko į savo ran
kas paimti visus turtus, jis jau nepersikrausto į mo
teries ūkę gyventi, bet perka ją ir atsiveda į savo na
mus. Pirkimas pačių panaikino motinų teises ir vyrai 
vėl pradėjo viešpatauti ant visko. Moterįs vėl atsidu
ria ant žemiausio laipsnio ir tampa vyrų vergėmis.

Pradžioj antrosios bei šeimyniškos gadynės gent- 
kartės pakriko, šeimynos tapo galingos, užgimė vals
tybės, kurios dar buvo gana silpnos. Žemdirbystė pa
gimdo vergiją, kuri privedė prie trečio pasidalinimo 
užsiėmimų: vyrai pradėjo skirstytis pagal amatus.

Vergai paliuosuoja moteris nuo žemdirbystės,tur
tai ir ekonominis šeimynų padėjimas žymiai pasigeri
na ir vyras įgyja, dar didesnę galę. Vyras pradeda 
neužsiganėdinti viena pačia ir stengiasi jų įgyti tiek, 
kiek tik gali išmaitinti. Daugpatystė pas tūlas taute
les pasiekia augščiausį laipsnį.

Valstybė pradeda stiprėti ir visą‘politišką valdžią 
paima į savo rankas. Jos tikslas—karės, užgrobimai,, 
pavergimai silpnesniųjų ir t. t. Kariškoji dvasia įsi- , 
viešpatauja ir šeimynose. Vyrai nors išsidalinę į pro
fesijas, vienok jie susiorganizavę ir visa valstybės val
džia priklauso jiems. Šeimynos pradeda plėtotis ir 
stiprėti. Turtingesnieji ir galingesnieji pavirsta feo
dalais (dvarponiais). Vyras skaito savo nuosavybe 
pačią arba pačias, kūdikius ir vergus. Pati privalo 
prižiūrėti namus ir auklėti kūdikius. Ji neturi jokių 
teisių ir privalo šventai pildyti tą, ką vyras paliepia.

Pabaigoj šeimyniškos gadynės jau atsirado kapi
talistiška organizacija ir ji valstybėj padarė dideles 
reformas — iš kariškos, pavertė į pramonės, t. y.,val
stybė pradėjo rūpintis pramonės reikalais. Kada ka
pitalistiška organizacija išvien su valstybe - pradėjo 
daugiau rūpintis pramonės reikalais, tuomet palengva 
šeimynų funkcijos, viena po kitai, pradėjo pereiti į ka
pitalistiškos organizacijos rankas. Šeimynos pradėjo 
mažintis, silpnėti. Tokiu būdu moterįs palengva ėmė 
atsigauti,” įgyti daugiau laisvės, daugiau teisių, nes 
daugelis jų jau neturėjo ką veikti šeimynose ir prisi
ėjo eiti ir savo iiegas parduoti kapitalistiškai organi
zacijai, kuri atlikinėja šeimynų funkcijas.

Įgijus moterims daugiau laisvės, daugiau teisių, 
atsirado pamatas užgimti ir ypatiškos meilės gadynei. 
Nes moteris, dirbdama kapitalistiškos organizacijos 
dirbtuvėse, tampa savystove ypata ir naudojasi lygio
mis ypatiškomis teisėmis su vyrais. Moteris įžengė į 
naują gadynę^ atsistojo ant teisingo kelio, kuriuomi 
dabar žengia pirmyn ir kovoja už lygias su vyrais po-i 
litiškas teises.

Kaip matome, moterų kelias, kuriuomi jos ėjo per 
.visą laiką, nėra tiesus, bet labai vingiuotas. Kultūrai 
besiplėtojant/' jos negalėjo kassyk kilti augščiau ir 
augščiau, kaip kad turėtų būti. Žiloj senovėj lygiai su 
vyrais žengė, pabaigoj pirmosios gadynės nupuolė že- 
mvn, šeimyniškoj gadynėj buvo pakilusios gana augš- 
tai, augščiau už vyrus, bet paskui vėl nupuolė žemyn, 

‘labai toli atsiliko nuo vyrų, pagalios, trečioj gadynėj 
vėl pradėjo smarkiai kilti į augštį. Pasirodo, kad mo
terų žengimas progreso keliu, yra ne kas kitas, kaip 
tik pasityčiojimas iš teisybės ir žmoniškų teisių. Vie
nok jeigu męs pažvelgsime i tą dalyką truputį giliau 
ir paimsime studijuoti moterį ne kaipo atskirą asmenį, 
bet sykiu surištą su visuomene, tuomet pamatysime, 
kad kitaip ir būti negalėjo, nes kclvedis bei taisyklės, 
pagal kurias žengė moterįs progreso keliu, buvo se
kančios:

Silpna visuomenė: galinga šeimyna, silpna ir be
teisė moteris;

Stipri visuomenė: silpna šeimyna, galinga ir pil
nateisė moteris.

Tokios pamatinės taisyklės. Vienok nereikia su
maišyti dviejų skirtingu dalykų: jeigu valstybė, kurią 
taipgi galima pavadinti visuomene, bus ir galinga,bet 
ji nebus socializuota, tuomet moteris negali tapti pil
nateise ypata. Tik tuomet moteris gali tapti galinga 
ir pilnateise, kuomet socializuota visuomenė bus

Pirmiau žmonija buvo susitvarkius ant giminys
tės bei gentkarčių principo ir taip ekzistuodama paki
lo iki fiugščiausio laipsnio tame principe. Kada jau 
daugelis vyrų pramoko amatų, pasirodė, kad gimi
nystės principų neužtenka, reikia užleisti vietą vals
tybės principui. Ir štai, kada tapo giminystės princi
pas panaikintas ir valstybės priimtas, visuomeniškos 
organizacijos (gentkartės) ant tiek tapo nusilpnintos, 
kad jos nepajiegė išpildyti visų funkcijų ir perdavė 
jas atskiroms šeimynoms. Šis tarpalaikis taipgi pa
siekė savo augščiausio laipsnio, nes socialė sąjunga vi
siškai nusilpnėio, o šeimynos atbulai, sustiprėjo, tapo 
galingomis.- Vėliau palengva visuomeniškos sąjungos 
pradėjo, stiprėti, ypač atsiradus krikščionybei ir šei-

Ir taip moterų padėjimas keitėsi sekančiais bū
dais:

1) Pradžioj pirmosios gadynės žmonės, iš prieža
sties nedatekliaus maisto, buvo išsiskirstę į mažas są- 
jungėles (gentkartes), todėl jos buvo labai silpnos, 
šeimynos gi stipresnės, todėl moterįs tapo vyrų vergė
mis.

2) Vidury pirmosios gadynės sąjunga ant gimi
nystės principų tapo suorganizuota galingesnė, šeimy
nos nusilpnėjo, vietomis priėjo net prie pakrikimo, to
dėl moterįs pakilo iki augščiausio'tų laikų laipsnio ir 
net įvedė motinu teises.

3 ir 4) Pabaigoj pirmosios ir pradžioj šeimyniš
kos gadynių įvyko didelė visuomeniška perversme; dė
lei tų perversmių, visuomeniška sąjunga nusilpnėjo, 
šeimynos priverstos buvo išpildyti fas spragas, kurių 
sąjunga nepajiegė ir tokiu būdu šeimynos ėmė stiprė
ti, o moterų padėjimas pulti žemyn.

5) Vidury šeimyniškos gadynės visuomenės są
junga ūkininkystėj lošė labai mažą rolę, šeimynos bu
jojo ir todėl moteris buvo vyrų globoje.

6) ' Pabaigoj šeimyniškos gadynės, atsiradus kapi
talistiškai organizacijai, visuomenė sustiprėjo, šeimy
nos pakriko ir moteris gavo laisvę.

7) Pradžioj ypatiškos meilės socialės organizaci
jos pradėjo eiti stipryn, šeimynos visiškai ėmė krikti, 
netekti j.okių funkcijų, tuo tarpu moterįs pradėjo da
rytis ekonomiškai savystovėmis ir dalinai įgauti ly
gias politiškas teises.

Dabar, veikiausia, kiekvienas galės suprasti, kada 
visuomeniška tvarka labiau progresuoja, technika 

(Toliaus bus).

REVOLIUCIJA!
Šiais nelaimių laikais tiktai revoliucija gali suramint žmones. Rusi

jos revoliucija pasodino juodašimčius kalčjiman, o paliuosavo milionus tei
sybę mylinčių žmonių. Revoliucija atidarė kelią “Laisvei” į Rusiją. 
Užrašykit “Laisvę” savo draugams Rusijoj. Dabar “Laisvė” eina į Rusiją.

Skaitykite knygelę “Laiškai Pasmerktųjų Mirtio!
Tai knygelė apie tuos, kurie kovojo su carizmu. Parašė V. Paukštys. 

Išleido “Laisvė”. Kaina tik 20c. •

viau, kad nuteisę ant mir-| i Ą •V’ATI^I TQ 
ties, negu ant viso amžiaus į J* 1Kankiniai kalėjimą”. Jis gana links-

■ ■ M I ■ mas kada męs užklausė-laisvo e saly e.J pclUvj llllcį UclDcll, loti cllbclnC.

Visų šalių kapitalistai įr 
.valdžia smaugia, kankina 
darbininkus, ypač jų vado
vus, kaip tik įmanydami. Tą 
žino kiekvienas. Rusijos 
darbininkus ir jų vadovus 
valdžia korė, ' į kalėjimus • 
kimšo, bet ne taip buvo 
bjauru, nes visas pasaulis 
žinojo, kad tenai despotiš- 
kiausia valdžia.

Bet ką galima pasakyti, 
kaip galima nesipiktinti, ne- 
sibjaurėti tos'šalies valdžia, 
kuri skaitosi ant popieros 
“laisviausia” ir kankina 
žmones be prirodymų jų 
kaltės? /

Visiems jau yra žinoma a- 
pie teisimą San Francisco 
darbininkų: T.Mooney, Mrs. 
Mooney, W.Billings, I.Wein
sberg ir Ed. Nolan. Man

ninku padėjimas, negu ma
no byla”. '

Drg. Weinberg’as, buvęs; 
Brooklyno dailydžių unijos 
prezidentas. Jis gana nu
liūdęs. Jį gerai remia žy
dų organizacijos. Ed. No
lan paleistas lig teismo po 
kaucija. Liigos T. Mooney 
ir kitų apgynimo komiteto 
narys man sakė, jog yra vil
tis tuos draugus išgelbėti, 
nes paimti geriausi 6 advo
katai ir daugelis protestų 
tik permažai aukų- plaukia. 
J.iu devyni mėnesiai praslin
ko, kair) tuos draugus kan
kina kalėjime ir da nežinia, 
kada paliuosuos.

J. Parulis.
San Francisco, Cal.

P. S. Antrašas dėl siunti
mo aukų ir protestų T. Mąo- 
ney bylos:

Užlaikau visokių knygų ir kitokių 
daiktų. Galima gauti pirkti visu* 
Amerikoje leidžiamus, laikraščiub. 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti* 
laišku šiifo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes St., Pittsburgh, Pa

Bell Phone, l>i<$inaon 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
I*hysi< ian and ‘-urgeon (liet nv is gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos: 
Univetstti ta> G vdo visokias ligas vy-, 
m, moterių ir v aiku Daro operacijas

atlankant tuos kankinius ir 
pasikalbėjus su jais ypatiš- 
kai, pasistengsiu plačiau a- 
pie tai paaiškinti. 26 d. bir
želio, pereitų metų, San 
Francisco patriotai surengė 
savo demonstraciją ir kas 
tai iš minios (o gal- patys 
kapitalistai) metė sprogs
tančią medegą. Žinoma, 
kaip ir vjsada kaltę meta 
ant darnininkų “anarchis
tu”. Suareštavo tuos žmo
nes, kurių tūli buvo tą die
ną už desėtko mylių nuo 
.San Francisco. Nežiūrint i 
tai, surado “liūdininkus”. iš 
kurių* jau keli patys dabar 
pasisakė,^ jog melavo ir “tei
singas” kapitalistų teismas 
nuteisė drg. T. Mooney ant 
mirties, o drg. W.Billing ant 
viso amžiaus į kalėjimą. .

17 d. gegužės T. Mooney 
' turėjo būti pasodintas į e- 
lektrikos kėdę, bčt pasipylus 
darbininkų protestams ne
tik iš Suvienytų Valstijų,bet 
ir kitų šalių, mirties baus
mė tapo atmesta, vienas 
liūdininkas pasodintas į ka
lėjimą ir toj byla bus 
žiūrėta antru kartu,

Thomas Mooney, W. 
■ ings, I. Weinberg visi

per-

Bill-

I
Geriausias, Didžiausias ir šva- Į 
riausias saliunas visam South | 

Bostone. f

fvairųs gėrimai ir užkandžiai. | 
Patarnavimas prielankus. Atsi- • 
lankykite ir pers’ ikrinkite. ■

MATHl* 1

(Lietuvis Savininkas) I

M2—344 W. Broadway J

So. Button, Mbm. į 
(Dešimts žingsnių nuo Lietu-J 
vių Labdarystės Draugijos Na- d 

mo. 1

minalistais, kuriu randasi 
apie 200. ^linėtus draugus 
kiekviena diena atlanko 
daugybė žmonių. Jie visi 
linksmi ir dėkingi kas juos 
atlanko.

20 d. gegužės gavome tri
se leidimą, du rusai ir aš, 
atlankyti kalinius. Nuėjo
me. Kalėjimas didelis, už
darytas kėliais geležiniais 
vartais.

v Dr. T. Męoney sveikinda
masis su mumis ir juokau- 
datnasis sako: “Kad kiek, 
tai būtumėt atlankę ne ma
ne, bet mano kapą”. Drg. 
W. Billing, tai jaunas vaiki
nas, tik apie 22 metų. Jis 
sakė; “Man būtų daug leng-

R. Miner,
258 Eureka St.,
San Francisco,

Tel. 1723 Stagg

FOTOGRAFIJŲ

Vaineikių ir Narvydo

gg RANDASI PO NO.

g 499 Grand St. (kp. Union Avė.) Brooklyn, N. Y. g
gg Veselijas, grupas ir visokias kitas fotografijas padarom kopuikiausiai.
oę Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų ir 
gg Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitėmykit adresą.

fKanuole prieš 1 
karę!

Kas ji?
Tai knyga “KARE—KO DELE1”, kurią išleido Lietu

vių Darbininkų Literatūros Draugija.
Tai d tižiausias ginklas-mokslas prieš baisų karišką pa

siutimą. Kaina tik 75c. Nelaukit nė valandėlės, ba greitai 
jos nebus. Reikalaukite pas

S. GRICIUNĄ, 1024 Melon St., Phila, Pa.

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

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

šia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, K“’”’" Vni,,nl^:kl^ N r
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Telephone Greenpoint 5231.

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

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rubežiuose — $3.50; pusei me
tų Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly

“LAISVĖ”
-Published by the

■ Lithuanian Co-oper dive Pub.
Society (Inc.)

Every Tuesday and Friday 
nt 183 Roebling St., BrooKlyn, 
N. Y.

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

kas tai uoliai klausė, ką šne
ka drgg. Gegužis ir Smels- 
torius.

“Naujienos” praheša:
“Męs esame simpati

zuojančių mums žmonių 
persergėti, kad Chicagos 
klerikalai uoliai verčia ‘į- 
domesniuosius’ ‘Naujienų’ 
straipsniui j anglų kalbą 
ir siunčia valdžiai. Taigi 
neužmirškite, kad mūsiš
kiai ‘kramolos malšinto
jai’ nepraleis nei vienos kų?). Tą suprasdami New 
progos įklampinti dienra
štį, kokia tiktai jiems pa
sitaikys”.
Kaip išrodo, tai čia gal- 

būti, išdirbtas visas pienas, 
kaip skųsti ir denuncijuoti

Rockford, Ill.
' Versdami laikraščių stra
ipsnius, donoščikai, veikiau
sia, da ir nuo savęs dadeda, 
kas jų tikslams reikalinga.

Prie šitokių aplinkybių 
daug žmonių gali nukentėti. 
Ypač dar ir todėl, kad daug 
kas iš lietuvių-nemoka ang
lu kalbos ir skundikai bei 
denunciatoriai tuomi gali 
naudotis dėl savo ypatiškų 
tikslų (o gal net partyviš-

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

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

Išlindo iš

Yorko ir Brooklyno apygar
dos veikėiai įsteigė Lithua
nian Legal Aid Society, ku
rios centralin komitetan įei
na J. Benes, M. M. Rice - 
Herman ir J.Jukelis (rašant 

kairiosios sriovės veikėjus ir (tai draugijai reikia padėti 
laikraščius. Jeigu jau skun-(draugijos vardas ir vieta— 
džiama net tokių pažiūrų, • 183 Roebling St., Brooklyn, 
žmogus, kaip F. J. Bagočius, N. Y.). Draugijos tikslai lė
tai ištikrųjų denunciatoriai gališka pagelba žmonėms, 
su niekuo nesirokuoja.

,kaip sako “Kova”, skundi-| 
(kai ir donoščikai vaduojasi 
tik kerštu ir neapykanta, i 
(Sulyginkite, ką rašome šia
me “Laisvės” num. ant 2 _ ac‘ 
puslapio).

Apie lietuvių areštus pra- ma įsteigti Politikos Kanki- 
neša iš Detroit, Mich, ir nių Fondą.

Ir, kurie papuola nelaimėn.
Bostone, kaip rašo “Ke

leivis”, visos lietuvių drau
gijos rengia konferenciją, 

bendromis spėkomis 
ginti teises. Tenais mano-

stengia sekti gyvenimo, už
miršta viską, ir tas jau fak
tas parodo, jog jie bijos 
šiandien stoti į viešas disku
sijas su paprastu darbinin- 

Įku, kuris tankiai mokyklų 
nėjo, bet pats per save pra
silavino draugijiniame gyve
nime.

| —Bet tu, Rožyte, mano 
faktų, patirtų Niudžerzėj 
,sumušt neįstengi ir griebiesi 
sakyt ilgus pamokslus. O 
kad daugelis kunigų neina į 
ginčus, tai todėl, kad jie yra 
pilnai atsidavę Dievo tarny
stei ir nesirūpina žemiškais 
dalykais.

—Tavo tų faktų sumušį 
nereikia, nes tu pati juos su
mušei. Kas trokšta sau ir

Pasikalbėjimas Rožytes su Motina

savo urvu “Laisves” skaitytojai sujudo

gyvenimo.
ženykitės, jauni draugai, 

nežūkite veltui dėl savęs ir 
dėl pasaulio. B. G-

NEW HAVEN, CONN.
20 d. gegužės buvo kon

certas su perstatymu veika
lo “Karės Nuotakos” Lietu
vių Moterų Progresyvio Su- 
sivienyjimo 42 kuopos.

Veikalas tapo suloštas ne
blogai. Deklamavo E. Ole- 
siūniutė, D. Raižiūtė, E. Pil- 
veliūtė, P. Savickiūtė, O. 
Latvienė, B. Vaitkevičienė,. 
A. Alesiunienė ir V. Aimo- 
čiūtė. -c R 't ,

Paskui buvo dainos ir ki
tokie pamarginimaLx Duetą 
sudainavo S. Laparkiūtė ir

L — pianu pri-

Amerikoj pakvipo reakci
ja. Jos kvapsnis dilgina at
žagareivių dirksnius ir sko
nį.

—Dabar tai mūsų dienos 
—mano jie!

Ir prasideda litanija skun
dų, donosų, apkalbėjimų. 
“Keleivis” teisingą daro pa
lyginimą. Kaip seniau Ru
sijoj, prie caro valdžios, vei
kė visokie kramolos naikin
tojai, taip ir Amerikoj atsi
randa panašių gaivalų.

“Kova” rašo, kad Phila- 
delphijoj

“Atsirado nemažai bjau
rių skundiku. Turėdami 
ant ko piktumą arba ži
nodami, kas socialistas, 
skundė tąjį policijai. Vie
ną namą prie North 7-tos 
gatv. šnipai krėtė, utar- 
ninke, jau po 10 vaLvaka-

’ re, kas yra prieš įstaty- Į 
mus (po 9 vai. nevalia tai 
daryt). Dažnai buvo ap
skųsti perjauni, arba per- 
seni”.

draugijai laisvės, tas negali M. Dauįočiūtė, - pianu pri- 
varzyt kitos ypatos laisvę, o tarč LJ Boniutė. Solo dai- 
kad tokios deklamatorkos navo Ag> Vokietaitienė, — 
ar kantarkos buvo prie soči- (pjann pritarė E.Kazlauskiū- 

talistų organizacijos ir nieko sudainavo P. Sa-
nesistengė prasimokint, tai vickiūte ir A. Pilveliūtė, — 
joms pačioms gėda. . tpianu pritarė N. Daujočiūtė..

Na jau, ką dėl kunigų ne-( Dialogą išpildė P. Ęudzins- 
Isirūpimmo žemiškais daly- kienė ir p §oliunienė. Ant 
kais, tai daugiau, negu kvai- Įpabaigos sudainavo tris dai- 
lystė. Kam jie krauja tuos ne]es Lietuvių Socialistu 
tūkstančius, kamgi kiekvie- choras

.nam pamoksle keikia sočia-1 Publikos susirinko nema- 
T . , .v, _ . x |hstų laikraščius ir organiza- gaį jr likosi užganėdinta.
Jo jauna moteriške, imda- Cijas? Juk tos organizaci- Kuopai liks keliatas dolerių 

ma is kampo atsriubuotą jOs ant žemės, o ne danguj pe]no x
sinkos koja, suriko: “Ar ma- ir nestovi iiPmq ant dan-| PasirodO) kad ir vietos 

5aJu.v1vai^l\^a^P^0^a' soc^a-, moterįs 'pradeda darbuotis 
i ir turi pasisekimą. Dabar 
L. M. P. S. 42 kuopa tariasi 
vėl greitu laiku statyti sce
noj veikalą. Linkėtina joms 
darbuotis ir turėti geras -pa
sekmei.

tarė .neseniai ve-—Sėskis, Rožyte, išgersim baus bus 
ką nors sekminių vaišės,tru- dęs namų šeimininkas, 
puti virintoj — saldžiai at- 
virinau.

—Mama! Nelaikąs dabar'sinkos koją, suriko: __ 
protą,'tai, Juozai šitą krapylą?
visas.Tuoj čia tau bus mitingas!” 

aplink’Apkaito vyrukas, kaip vė-

moterims svaiginti 
kuomet gyvenimo 

siaučia
skaitytojai ir $5.13 į popie- 
ros fondą. 7 draugai iš Ma- žiaurumas

V

i^.leSt°.VijiinlLxa"t! _d*n'l Pasirodo, kad ir vietos 

listišku laikraščiu.
—Nevesk į piktą pagun

dą. Skubinu ant mišparo.

“Laisvė” atsišaukė į savo 
skaitytojus ir draugus. Ji 
nepaslėpė savo bėdų. Ji pa
sisakė tarnaujanti darbinin
kų visuomenei ir tikisi, kad 
ta visuomenė ją parems. 
“Laisvė” paprašė naujų 
skaitytojų ir aukų popieros 
fondan.

Nors trumpas laikas pra-’$1.00, A. Verteliūtė $2.00,M. kovoti, 
ėjo po šio atsišaukimo, o pa- Skučas $1.00, D. Pilka $1.00

E. Buttol $2.00, Alenskas su savo kovom, ką čia prieš 
$1.00, Jazminskiūtė $5.00, vėją papusi,o antra atsukus, 
Šteinys $5.00, Muščinskas visos tos jūsų kovos ir ap- 
$1 00. Po naują skaitytoją švietos tik tolei, kolei gau- 
prisiuntė šie draugai: J. nate sau vyrą. Ištekėję vi- 
Vinciūnas, SkanoveT, A. sai kitą giesmę užgiedat — 
Žvingilas, J. Savickas. Vie- nereik nieko.

—Čion tik šmeižimas, ma
re, kuris prašo jo pavardės ma, prieš moteris. Jeigu 
negarsinti, siunčia naują tūlos ištekėjusios moterįs 
skaitytoją ir $2.50 popieros nustoja veikę, tai tik todėl, 
fondan. |kad jos jau yra persunkia

Kaip matote, “Laisvės” gyvenimo našta apkrautos 
skaitytojai pradėjo judėti. Moteris, 1 
O tai dar tik pradžia. Dau- turi aptrūsti 
gelis draugų, siunčiančių sukti savo galvą, idant iš- 
nrenumeratą, rašo, kad jie tektų savo turtų pavalgy- 
neįsivaizdina sau, kaip ga-klint ir aprėdyt šeimyną, na 
Įgtų be “Laisvės” gyventi. Į 

Draugai, “Laisvės” 
tytojai, kurie ligšiol nepri- 
siuntėte naujų prenumera- čia prie kūdikių sergančių 
torių, kuogreičiausia pasi- užmigt negali.- 
skubinkite. Atsiminkite, kad 
visi dabar trokšta laikraš-' čiaus ne išmislus čion kalbu, 
čių. Užrašyti laikraštį da« Rožyte. Dabar mojaus mė- 
bar lengviausia.

Męs tvirtai tikim, kad įNiudžerzės valstiją, daug 
kiekvienas “Laisvės” skaity- į visko mačiau. Mačiau tokių 
tojas tuo jaus atsilieps. Kam (jaunų moterėlių, 
brangi “Laisvė” ir jos reika-'mergoms būdamos,

hanoy City, Pa., aukauja po- mus, kuomet pasaulis žudo-Įžys virtas ir sėdi, kaip pa- 
Di- si dėlei savo netikusio įš- 

į popieros auklėjimo, kuomet moteris
fondą prisiuntė drg. F. Stro-|yra kiečiausioj savo valdin- 
pienė iš So. Boston, būtent (inkų ir vyrų vergijoj. Rei- 
$10.00, V. Ramanauskas ketų moterims šviestis,jung-
$1.00, Ražaitis $1.00, Linn'tis, stoti į organizacijas ir

pieros fondan $6.50. 
džiausią auką

sėkmės jau matyti.
Pirmutinė socialistų kuo

pa, kuri giliai prie širdies 
priėmė “Laisvės” atsišauki
mą buvo 83 kp. Central Bro
oklyne, kuri sumetė popie
ros fondan $6.00. Tai tik 
ant greitųjų. Kuopos nariai nas draugas iš Wilkes Bar- 
žada pasidarbuoti “Laisvei”, 

> tūli draugai žada prisirašy- 
Iti prie bendrovės. Tai ir 
gerai. Central Brooklyne 

|auga socialistų įtekmė ir 
' “Laisvė” visais galimais bū
dais remia tą įtekmę.

| Pirmutinė Darbininkų Li- 
f Iteratūros Draugijos kuopa, 

kuri subruzdo veikt už “Lai
svę” buvo pirmoji kuopa

Pittsburge buvo krata se- į Brooklyne. Į popieros fon- 
niau ėjusių “Dilgėlių” spau-’dą iš ten atėjo beveik $15. 
stuvėje. Beto, Pittsburge a-1 Tai puiku. Juk neveltui ta 
reštuota keli lietuviai. Vie- (kuopa ir susitvėrė “Laisvės” 
nas žmogus areštuotas tuo- redakcijoj.

Į Iš Pittsburgo apygardos 
pirmasai balsas atskambėjo 
ją Braddock, Pa., nuo drgg. 
iJ. ir A. Urbonų. Jie pri-

'met, kada atėjo užstatyti už j 
kitą kauciją. Tai jau tikrai 
negirdėtas dalykas. I

“Keleivis” praheSft’ I
“Šiomis dienomis atsi-’siuntė penkis naujus skaity- 

lankė “Keleivio” redakci-1 tojus ir $1.00 i popieros fon- 
, jon valdžios šnipas ir pa-jdą. Atsiminkite, broliai,kad 

sakė, kad Jungtinių Vals-ipenki nauji skaitytojai yra 
tijų valdžia reikalauja ad- 5 naujos gadynės kareiviai, 
resų. Administracija ad
resų jam tečiaus nedavė, 
bet kreipėsi pas U. S. dis
trict attorney su paklau
simu, ar ištiesu valdžiai 

tų adresų reikia. Gauta 
atsakymas, kad taip. Pa
sirodė, kad “Keleivis” y-[rence, Mass. Męs išgirdom 
ra įskūstas“kramolos nai-ijūsų atsišaukimą ir pare- 
kintojų” kaipo “kramo-Į miam” 
los” platintojas.
kiekvienas numeris yra draugų Lawrence, 
išverstas ir priduotas vai-(Neabejojame, kad jie visi 
džiai. Beto da paaiškėjo, subrus veikti. 
kad Michelsonas yra įskų
stas už kūstymą žmonių 
prieš valdžią ir agitaciją 
prieš karę laike prakalbų, 
nors ištiesų jis apie Ame
rikos karę da nei karto 
nėra kalbėjęs. Taip pat į- 
skųstas jr Bagočius”. 
Męs girdėjome, kad So. 

Bostone vienose prakalbose

Su penkiais naujais skaity
tojais pasiskubino ir drg. J. 
Neviackas iš Worcester™, 
Mass. Bet drg. P. Jatulevi- 
čius, mūsų senas pažįstamas 
rašo: “te jums šeimynėlė iš

—Gana jau gana, Rožyte,

žindintas.
Dievulėliau tu mano, ma

nau sau, nebereikalo dvasiš
ki tėveliai sako, jog sūdna 
diena artinasi. Viskas da
bar mainosi, tik pamisliu, 
būdavo, mūsų' laikuose vy
rams nei žodžio' negalėjai 
pasakyti,—eina kur pamislų 
ja, ir pasigeria -ir vis turi 
tylėt ir męs tylėjome ir bu
vom laimingos, nebuvo nei 
tiek ergelių. Taigi, ir šitas 
Rožyte, prirodo, jog tos mo- 
terįs yra šeimynoj geresnės, 
kurios tiki bažnyčiai šven
tai ir pildo dievo palikimą.

—Viena kvaraba su tom 
dievo paliktom moterim, o aįeiti. 
antra su tom deklęmator-1 Kasgi iš mūs nesvajojo a- 
kom. Tu, mama, manai, kad pje puikią karalaitę ar apie

NEŽENOČIŲ BĖDOS.
Apsivedimas žmogui taip 

jau reikalingas, kaip van
duo ir saule.

Vedasi visi—turtingi, bie- 
dniokai, seni ir jauni. Var
giai kam patinka likti visą 
savo amži senberniu ar sen
merge. Normališki žmonės 
su pagaila žiūri į tuos, kurie 

i ilgai neveda. Tankiai išro-j 
’ do, jog jiems kelių šulų gal

voje truktų. ■
Žmogaus prigimtyje dega 

šventoji ugnis, kuri dar jau
nystės dienose vilioja sap
nuoti, svajoti apie laimingą

Ona Rado.

* Telephone 595 Greenpelnt.

Daktaras J. MISEV1ČE 
SpeciaRstas Širdie* Ir 

Plaučių ligų.
Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

12—2 po piet

ERIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

. . v ... x - i. 7 7 7 —|pie putnia, naia,t
kaipo seimininke, jau kuri mergina kur nors 'pasakų karžygį. 
Isti namus, turi padeklamavo, ar kuo kitu Bet laikas tm 

save pasirodė, tai yra jau vagia iš

GEO LASKEVIčU
771 HANI STs Tai I 

WATKRBURY CONN.
Bet laikas greitai .bėga ir 

i mūsų geriausius 
metus. Laikas tai auksas. 
Kas praėjo, jau to nesugrą- 

—Kas man bėdos,kaip kas j ginsi. Bet ir tą trumpą lai- 
žiūri! Aš savo locnom a- ką, kurį turime, męs nemo- 
kim mačiau, kaip su sinkos kame atsakančiai sunaudoti, 
koja sufragizmą vykdo, ir Į Jauni vaikinai, nesusirišę 
tai negali sakyt, kad tamsu-'poroje, veda prastą singelio 
nėlė, kaip tu nuolat vadini, gyvenimą, išklysta iš kelią, 
nes yra net škūles baigusi. | parklumpa pagundų tinkle, 

—Matyt, tu per dienas užsikrečia ligom ir supūva 
žiūrėdama į puodus tokį pat moraliai dar gan jaunas bū- 
supratimą įgavai ir apie (damas. Prapuola tuomet 
žmoniją! Manai sau, kaip jam visas gyvenimas. Nei 
tas puodas apleisdamas jisai pats laimės turi, nei ki- 
dirbtuvę, yra jau pilnai už- tam jos suteikia. Saužudys- 
baigtas, taip ir žmogus gali tės, nenormalumai, piktas ū- 
būt savo išsilavinime už- pas, isteriką, vienpusišku- 
baigtas, apleidžiant mokyk- mas seka paskui singelį.
lą? One! Tokia nuomonė) Neperdedant galima pasa
tai klaidinga. Žmonijai ne-(kyti, kad kiekvienas, kuris 
pakanka mokyklos, o ypa- perka meilę pas gatvės mer- 
tingai tokios, kokia yra giną, serga kokia nors už- 
prie šiandieninio surėdymo, krečiama liga. Ligoms besi- 

sitarė: “šiandien šaukiamas šiandieninė mokykla nėra platinant pati visuomenė

jo jeigu koki 5—6 vaikai stu- 
skai- boj kvarkia,—tai tau ir 

“laimė”. Nekartą nei nak-

—Vardan gyvojo ražan-

nesj, besisvečiuodama po

apsišvietus ir visi į ją taip 
žiūri?

Naujas išradimas
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų šluboje. Tą viską 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasių
skite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai.

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKAS & CO.

Box 42, Sta. E., Cleveland, Ohio.
(44—49).

Ištraukiu RVk'Al tarpe 11 ir 12 
Dantis xai. kasdieną,

kad tuom parodyt, jog ištraukiu
FE SKAUSMO!

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

,, cementu..................
Dantis egzaminuoju dykai.

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

kurios, 
pirmos 

socialistės, deklamatorkos
• savo vyrą 

kaip kokį paršelį ant šniū
ro laiko,neišleidžia nei scho- 
dais žemyn nulipti. Mačiau 
vienuose namuose susirinkę 
keliatas tokių jaunų pore
lių šnekučiavosi ir vienas iš-

Męs visi, draugai, bendro-, buvo, o dabar 
mis spėkomis pabudavosim 
galingą laikraštį, kurį nesu
griaus peklos vartai.

CHICAGO, ILL.
Birželio 3 dieną, po num.

7 nauju skaitytojų iš Law- ,911 W. 33 st., atsibuvo dak-> 
Irence. Mass. Mes išgirdom taro D. Bagočiaus ir p-lės

Veik| “Laisvė” turi ir daugiau 
i Lawrence, Mass.

“Laisvė” vi
sados turėjo gerą vardą 
Lawrence.

Drg. M. Karalius iš Glen 
Lyon, Pa. Siunčiu du nau
ju skaitytoju ir $5.00 popie- 
ros fondan. Tas draugas

M. Selkiūtės, iš Cambridge, 
Mass., vestuvės. P-lė Sel- 
kiūtė gerai buvo atsižymė
jusi savo veiklumu Camb
ridge, Bostone ir apielinkė- 
se. Žinoma kaipo gera dai
nininkė ir aktorė.

Vestuvėse dalyvavo pusė
tinas būrelis Chicagos inte
ligentijos. Buvo ir jo drau
gų daktarų, iš Valparaiso 
studentų ir t. t.

visados pritardavo “Lais-I Vestuvės buvo labai pui- 
ikios ir tvarka jose pavyz-

Iš Haverhill, Mass., L. S. i^n^.a- — • _S. kp. (144) atėjo trįs nauji ,S^UV1^ engėjams.

svarbus susirinkimas — ei- žjnonijos sielos vystytoja, atsiduria pavojuje. Šių die- c , x-xx AX XX <x rr 1 x i xx zx 4- rx x X'X X zx 1 a rx 1 J- __  i _ J ?   _ 1 _____ _ — 1 ■ • • * * 11*sime pažiūrėt”, ivaip soks 
moteriškė prieš akis: “į pe
klą tu eisi! Susirinkimų pri
reikė; kokiem biesam dar 
ženinais, kad po susirinki
mus nori valkioties!” Dar 
ir kitos jaunamartės jai pri
tarė, sakydamos,ką čion, vy
reliai jums reikia mitingų, 
ana užsifundysim, pasišne
kučiuosim, tegul singeliai 
valkiojasi po mitingus.” 
“Taigi, jūs, moterėlės, galė
tumėt čion liktis pasišneku- 
čiuot, o męs nueitum’e pasi- 

jklausyt, kas ten tokio svar-

bet yra įstaiga tų, kurie nu draugijoj priviso tokia 
viešpatauja ant žmonijos daugvbė užkrečiamų ligų, 
galvų ir mokykla kasdien 
prirengia jiems naujus ver
gus ir apgynėjus- kraujuo
tųjų sostų. Taigi, ir tie 
žmonės, kurie iš mokyklų 
išėję daugiaus nieko nesi
stengia studijuoti, nesisten
gia pažint gyvenimą, men
kai kuo skiriasi nuo ano tik
ro tamsūno. Pavyzdžiui, 
kad ir kunigai, jie sėdėjo 
mokyklose per kelioliką me
tų, o .pakliuvę į kleboniją 
prie aprūpinto stalo, nesi-

kad ištisos daktarų armijos 
negalėtų jų išnaikinti. Mūsų 
gyvenimas vis labiau ir la
biau pūva. Žmonijos dvasia 
eina menkyn, sykiu su men
kėjančiu kūnu.

Tik vienas tėra išėjimas, 
būtent normaliame,dailiame 
šeimyniškame gyvenime. 
Perkamoji meilė turi išnyk
ti.

Ženyba, tai geriausi vais
tai gydanti visus. Jokia 
medicina neatstos ženybinio

$6.00 ir auRŠiiau
$5.00 Brt~*i*
$1.50 ir auir&iau
$5.00 už dantį
$1.90 ir auRtčiau 

50c. 
50c.

Telephone H9 Great Neek. •

TAM. PLAKST1S
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštyhoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 
bėtoją i kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuose.

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš patarnausiu kuo- 
teisingiausiai.
WOOD ROAD, GREAT NECK,

L. I. N. Y.



tAISVE

TIEMS, KURIE NORI Į 
RUSIJĄ VAŽIUOTI.

MILWAUKEE, WIS.
Kriaučių streikas tebesi- 

__ tęsia.
'Vietos kriaučių streikas

tebesitęsia. Firmos varto-

Prakalbos buvo rengiamos 
ne naujos Rusijos valdžios 
pasveikinimui, bet darbinin
kų, kurie iškovojo laisvę. Ir 
Bagočius kalbėdamas nėjo į 
degeneracijas, bet kalbėjo

3 d. birželio buvo iškilmin-,pagerinimų 
gas apvaikščiojimas pasvei
kinimui Rusijos revoliucijos

įuniją nuo 1910 metų ir jau 
jie daug iškovojo visokių 

Ir dabar dar 
senoji unijos su firma su
tartis neišsibaigus, vienok

tai buvo ne socialistai, bet 
T. M. D. nariai, nes socialis
tai negali reikalauti refe
rendumo ir gauti iš T. M. D.

mis, ypač 30 d. geguž., bu- n
vęs nepaprastai linksmas, streiką sulaužius ir panaiki- 
T px-^.4 r. «-» 14 UUS XX. . V V . OI • 101 UU1Laiškas, kurį velionis pali- Dabar kompa-Labai daug lietuvių klau- . ’ ‘ ... ..į. . jos skyrių.

šia laiškais, kaip dabar gą- . ’A , ? užteks naduo- nijos nusaradg visokius vai- 
limn 1 1 n . tyn r/’llirx + ’l IV * PC l/nl-nn V^11 o iinlima į Rusiją«važiuoti ir tū
li teiraujasi, ar negalėtų už
važiuoti valdžios kaštais. 
Negalėdamas visiems • laiš
kais atsakyti, priverstas esu 
viešai paaiškinti. j

Rusijos konsulis išduoda 
. “prochodnoje svidiętelstvo” 

visiems savo pavaldiniams, 
norintiems grįžti į Rusiją, 
jeigu jie pasako, kad priva
lo atlikti kareiviavimą. Lai
vai eina per Japoniją į Vla
divostoką ir per Norvegiją į 
Petrogradą.

Valdžios kaštais gali va
žiuoti tik tie, kurie Lietuvoj 
arba Rusijoj prigulėjo prie 
socialdemokratų arba revo- 
liucijonierių partijų, buvo 
valdžios persekioti ir turėjo 
bėgti į užsienį. Jie 'privalo 
pristatyti paliūdyjimus.kad 
ištikro yra Rusijos politiški 
pabėgėliai. Kas pristato to
kius paliūdyjimus ir juos už
tvirtina revoliucijinių orga
nizacijų konferencija, tą 
Rusu valdžia veža uždyką. 
Tų, kurie čia prisirašė prie 
L. S. S. ir veikė—neveža.Jie 
gali važiuoti savais pinigais.

Už pristatymą neteisingų 
paliūdyjimų, jeigu bus su
sekta, gali .turėti nesmagu
mų ne vien tik tos ypatos, 
kurios pristato, bet ir tos į- 
staigos. kurios išduoda.

Revoliucijinių Organizaci
jų Konferencijos delegatas,

V. Paukštys.

katas — mušeikas, kurie už
puldinėja ant streikierių, y- 
patingai pikietininkų. Pas- 

mano mieliausią ir ant galo į taro™s. tapo
smarkiai sumustas P. Saga-

ti abelną mintį, štai ji/‘Pra
keiktas Irimas pražudė ma
no motina, tėvą, brolius ir

verčia mape patį tapti ka- 
nuolių auka... už viską galė
jau keršyti, bet aš, turėda
mas gailingą sielą, kad ir 
didžiausiam savo priešui ne
išdrįstu nieko blogo daryti, 
todėl verčiau atimsiu pats 
sau gyvastį”. —Prašo atlei
sti. Prie to priduria: “Pa
sakykite valdžiai, tegul at
eina užregistruoti į kariu- 
menę, nes dabar būsiu pui
kus kareivis”. Laišką už-

dine, unijos iždininkas, va
žiuojantis į namus. Tuo
jaus bus teismas tarpe Su
gadinęs ir mušeikų.

Tai matot, kaip elgiasi ak
li kapitalistų mušeikos.

S» A. D-tis.

WATERBURY, CONN.
Tautiečiai remia valdžią.
Mūsų tautiečiai persiėmę 

(karine dvasia ir remia šios
baigia: “Te krinta prakeiki-.ga]jes valdžią visokiais gali-
mas ant kapitalistų ir dva
siškuos! Veliju jiems baises
nės mirties, negu mano”.Su- 
diev, einu į amžinastį”. Pra
šo laidot kuoprasčiausia.

mąis būdais. Štai paskuti
niame S. L. A. 11 kuopos su
sirinkime tapo nutarta nu
pirkti valdžios išleistą pas
kolos Šerą už $100. Kasžin

v XXJX 
triotai.

Toliaus tas žmogelis rašo 
apie veikalą “Nihilistai”,ku- # ,
rį L. S. S. 34 kuopa perstatė savo su raudonomis vėliavo- 
scenoj 29 d. balandžio. Pir- mis. 
miausia apgailestauja, kad bos.
toks veikalas tapęs persta- (buvo garsus advokatas Cla- 
tytas a^nglų svetainėj, nes'rence Darrow.
girdi, lietuviams sarmątąj Iš to apvaikščiojimo gali- 
padarė svetimtaučių akyse, ’nia buvo patirti, kad rusų 
Girdi, jemu būtų buvęs pas- 'dvasiškija^priešinga dabar- 
tatytas lietuviškoje svetai- tinei valdžiai ir agituojanti 
nėję, tuomet lietuviams sar- už senąją. _ „..LZ
matos nebjitų buvę.

Gaila, kad tas -žmogelis 
neturi supratimo ir šulvg 
lietuviška višta. Juk laike 
perstfatymo toj svetainėj 
svetimtaučių nebuvo, tai iš 
kur čia gali būti sarmata? 
Nejaugi svetainės .sienos 
supranta .perstatymąK O 
nuo lietuvių, kurie buvo su-

Ivien tik rusai, įvairios (pa
žangesnės draugystės ir uk
rainiečiai. Gatvėmis mar

. Paskui buvo prakal
bos. Tarpe kitų kalbėtojų,

savo nariams. N 
tai, buvo paprašyta, 
savo girtuoklių

ir laimėta. tų prie socialistų, bet
Pasirodo, kad tik organi- laikytų sau.

zuoti darbininkai gali savo'
būvį pagerinti ir priversti 
kapitalistus prieš juos nusi
leisti.

susidėjus, viskam nesvietiš
kai pabrangus, tapo parei- 
jkalauta didesnės mokesties

pasi

Girdi, jemu būtų buvęs pas- /Ivasiškija^priešinga dabar- 
J J___ 1. _ V r J__ _________J_ f irnlrlr/ini i it n am j-n m n

Demonstrantai 
'reikalavo, kad visi pinigai, 
kuriuos pirmiau senoji val
džia paskyrė dėl palaikymo 
pravoslavų bažnyčių ir dva
siškuos Suv. Valstijose, da-.lwvuot A -
bar būtų konfiskuoti. Vj“|lų laikraštį ir suradęs prieš- 
so turto ir pinigų yra apie karinę rezoliuciją, kurioje 
$22,000,000 ir tą turtą valdo pasakyta, kad karės klausi- 

gyvenanti mas turi būt paleistas Refe
rendumui, pasmerkė rezo-

ELIZABETH, N. J.
Neseniai čia buvo prakal

bos T. M. D. kuopos. Kal
bėjo J. O. Sirvydas. Jis 
kaip ir visuomet stengėsi vi
sokiais būdais išplūsti socia
listus. Paėmęs vietinį ang-

kurioje

rusų dvasiškiai, 
Chicagoj.

Kalbėtojas liko be žado ir 
nieko į šį klausimą neatsa
kė, o rengėjai paraudo, kaip 
vėžiai virti.

Iš publikos pasigirdo , ir 
daugiau klausimų, bet 
bėtojas spruko nuo 
čiaus.

Tautininkai pasijuto 
gautais ir pradėjo pienuoti, 
kaip čia dabar atgavus Sir
vydo garbę, kuris prakalbo
se likosi sukritikuotas ir tu
rėjo pabėgti. Ir štai 10 d. 
gegužės T. M. D. 49 kuopa 
atsiunčia laišką F.P. ir kvie
čia jį į savo susirinkimą,nes, 
girdi, laike Sirvydo prakal-

kal- 
stei-

uz

sirinkę, negalėjo būti jokios| Demonstrantai išnešė re-(iiuciją jr pasakė, kad tam-. 
X4„ ^4^1, ~ ~ rznl i imi i n Irorl Pnciio • -i i • • i • ... F. P. sutinka stoti į dis

kusijas ir reikalauja, kad 
tos diskusijos būtų viešos. 
T. M. D. 49 kuopos sekreto
rius atsako, kad sutinka, 
ant viešų diskusijų, bet rei
kalauja nuo F. P. $10.00. Su
prantama, pastarasis pripa
žino, kad $10 perdidelė į- 
žanga ir nėjo j tas jų disku
sijas.

j Dabar tautiečiai pasako- 
sijos valdžia. Tuo tarpu ko- dabartinę valdžią ir tikisi, j Pabaigus jam kalbėti, pa- S°'
respondentas viską pasmer-,kad ji gyvuos; mažai atsi- reikalauta, kad jis atsakytų ’
kė, viskas jam netinka ir randa tokių, kurie pradeda j 
gana. į abejoti, ar dabartinė *'"1 ’

Bet užtai į padanges iš- džia susitvarkys, 
kėlė St. Šimkų, kuris tą pa
čią dieną Waterbury kalbė
jo. Suprantama, tokį kal
bėtoją, kuris pasigyrė, kad 
esąs užbaigęs mokslą ir ko
vosiąs su klerikalais, o tuo 
tarpu visą savo prakalbą 
pašventė niekinimui sociali- < 
stų, reikia j padanges iš
kelti. Negana to, kad Šim
kus socialistus plūdo, bet ir 
visus kitus išvadino šeškais, 
piemenimis, durniais ir kito-' 
kiais tautiškais vardais. i

Publika, pavaišinta tau
tiškais durniais, šeškais ir

zoliuciją, kad Rusija būtų 
respublika suvienytų tautų. 
Taipgi išneštos rezoliucijos 
prieš atskirą taiką Rusijos 
su Vokietija, kad būtų pra
šalinti visi atstovai, kuriuos 
buvo paskyrus, senoji . vai- mo> kad galėtų balsuoti.Ka-

> visiškai panaikinti da referendumo negavę,tuo-

gėdos, nes čia niekas geriau 
negali sulošti, kaip kad su-, 
lošia L. S. S. 34 kuopos akto
riai. Jeigu tamstos pažiū
roms tas veikalas netinka, 
tai dar nereiškia, kad jis vi
siems netiktų. Apart to,da- __ _ o__
iar labai mažai tokių yra, džia, . visiškai panaikinti da referendumo negavę,tuo- 
\urie atsilikę nuo progreso, svaiginanti gėrymai ir . už met paėmę T. M. D. išleistas 
kaip kad tamsta. Tas veika- priverstiną mokinimą kiek- knygas, nunešę j karčiamą 
as yra istoriškas ir parodo, vieno. . _ . /mpragėręuž stiklą alaus,
kaip nihilistai kovojo su Ru-|- Didžiuma mūsų stoja už (Tai buvę socialistai?

siant darbininkui nereikia 
jokio referendumo. Paskui 
priėjo ir prie T. M. D., būk 
ir čia esą tokių darbininkų, 
kurie nieko nesupintą,vie
nok reikalaują referendu-

Traginga mirtis plačiai ar\yįetos kuopa ir kitas tau- 
žinomo vietos žmonėms vei-Was jstaigas taip remia, 
kėjo ir mylimo žmogaus gi
liai atsiliepė ant daugelio. 
3 d. birželio vietos lietuviai 
atidavė jam paskutinį pa- 

I tarnavimą. Lavoną atvežė 
į L. T. N. salę, kur susirinko 
j 500 žmonių. Karstą pa
puošė daugybe vainikų; žy
miausi vainikai buvo nuo 
choro ir L. T. R. “Viesulą”. narys L. S. S. 6 kuopos. Jį 
su raudonais kaspinais ir (kaltina platinime prieš regi- 

! užrašais. Prie grabo drg. straciją ir prievartinį karei- 
’P. Balsys ir p., Z. Yankaus-1 
kas pasakė prakalbas. L. M. 
D. choras su kom. M. Pet
rausku priešakyje, sudaina
vo: “Jau akys pas mus atsi
vėrė”, “Lietuva Tėvynė...” ir 
“Marselietę”. Z_________________
timesniųjų draugų ašarojo,' areštavo, 
o daugelis “gerų”

kaip kad karę?
Vietinis.

PITTSBURGH, PA.
Areštuoja L. S. S. 6 kuopos 

narius.
Šiomis dienomis tapo su

areštuotas Antanas Rimkus,

<aip kad tamsta. Tas veika- priverstiną mokinimą kiek- knygas

viavimą atsišaukimų ir lite
ratūros. Kada J. Rimkus 
tapo suareštuotas, tai Rim
kaus brolis Vaclovas ir J. 
Vainoris nuėjo {policijos 
nuovadą ir norėjo jį po kau- 

Daugelis ar-'cija išimti, bet ir juodu su- 
, Mat, policija ti- 

katalikų kiši išgauti, kur tie atsišau- 
stebėjosi, kaip “bedievį” lai- kimai buvo spausdinti ir kas 
doja. Į kapines lydėjo 23 au- daugiau juos platino. Pas- 
tomobiliai, o į autoręiobilius(tarieji taipgi priklauso prie 
sėdosi tiek, kiek tik tilpo; L. S. S. 6 kuopos. Areštavi- 
daugelis paliko vien todėl, mo priežastis,—daugelis lie- 

traukinį ir paleidome švil- kad neturėjo su kuo važiuo- tuvių yra šnipais, kurie bai- 
pynę. duodami ženklą pasi- ti. i ’ * * ‘ \ ..............._

traukti, kuomet pasitraukė,! Ilsėkis, drauge! Męs dar dėl dabar juos ir skundžia 
paleidome traukinį, ir kada kovosime ir jūsų troškimą o policija,neatkreipdama jo- 
traukinys pradėjo eiti, jis vykdinsime gyveniman tol.jkios atydos ar jie tie žmo- 
metėsi atgal ant relių; trau-,kol patys pas tave nenueisi

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Pranas Urbonas, 2 d. bir
želio, atėmė sau gyvastį, 
puldamas po traukiniu.Kon
duktoriai sako šitaip: “Męs 
užmatėm žmogų stovintį 
tarp relių, kuriomis mūsų 
traukinys ėjo, sustabdėme

šiai įnirtę ant socialistų, to-
L,

* 
♦ *

į klausimus. Išsyk nenore-1 
vab jo, bet kada pamatė, kad 

dauguma reikalauja, sutiko.
Pirmiausia užklausta

Taktiškai prirodyti, kuris so-
I • 1 • j • — • v "į • j FTA

J. K. Buch.

kini© dėlei artumo nespėjo
me sustabdyt ir traukinys 
sutrynė galvą ir vieną ran
ką”. Tas žmogus ir buvo P. 
Urbonas, plačiai tarpe vie
tos lietuvių žinomas veikė
jas. Jis priklausė prie L.P. 
Kliubo, L. D. L. D. 6 kp., L. 
M. D. choro, pirmininkas L. 
T. R. “Viesulą” ir geriausis 
trambonistas Algirdo orkes
trus. Per ilgą laiką prigulė
jo prie L. S. S: 17 kp., tik 
paskutiniu laiku, atgal 4 mė
nesiai, buvo išstojęs. Iš Lie
tuvos gi paeinąs: Kauno gu- 
bern., Telšių pav., Ilakių 
par., sod. Milvidžių. 27 me
tų amžiaus, į Ameriką atke
liavęs 1909 m. Buvo šios 
šalies piliečiu. Kaip pasiro
do, velionio rengtasi į amži- 
nastį seniai. Rasta laiškas, 
kuriame velionis nusiskun
džia ant žiaurių gyvenimo 
aplinkybių ir pasisako, kad 
žudosi. Tas laiškas rašy; 
tas 30 d. geguž., 4 d. prieš 
nusižudymą. 30 geguž. tū
loms merginoms fundinęs 
saldainių ir prašęs atlygini
mo—nupirkti kitą metą gė
lių kapui papuošti. Apart 
to, jau gana senas laikas, 
kaip daugelis patėmijo per
mainą: visada užsimąstęs, 
šaltai atsinešantis j gyveni
mą, bet kaip daugelis tvir
tina, paskutinėmis dieno

me, bet... kitokiais keliais.

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ GA
LERIJA liet. Tautiškame Name, biz
nis perai išdirbtas, lietuvių, lenkų ir 
slavų apgyventa vieta. Atsišaukit 
greit.

K. B. DEAPS
13 kGlenwood Ave., Binghamton, N.Y.

(46—48)

Hart Schoffner ir Marx 'cialistu pragėrė išleistas T. 
firma pakėlė darbininkams M. D. knygas? Čia pat bu- 

mokestį. |--------- 1 ••
3 d. birželio buvo masinis 

susirinkimas Empire 
viršminėtos firmos 
ninku. Susirinkimas 
labai entuziastišku, 
tracijos pirmininkas 

. Williams pranešė, kad dar
bininkų paduotas reikalavi- 

*mas pakelti didesnes algas 
tiškais durniais, šeškais ir tapo įsnstas - įsiems dar- 
piemenimis, nelaukė pabai^T^™ 
gos ir apleido svetainę, pa
likdama vieną Šimkų su sa
vo šeškais ir durniais, vie
nok korespondentas -rašo, i

vyko, tik, girdi, kada kalbė-.beto™’ kalP ta,= S- 
tojas moksliškai kalbėjo,tai ’1s. Plentas A.C.

sukelti. Tuo tarpu tose pra^1 *e*,a . pazyme> k?a-d 
kalbose Socialistų buvo apie Sehoffne1' Marx dirbtuves 
3, o neužsiganėdino veik vi- 
sa publika ir net patys san- t • v • • t • t •

vo nurodyta, jeigu jie reika-

teatre 
darbi- 
išrodė 
Arbi-

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

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

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms ( gyvenantiems Amerikoje.

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

HENRIKAS C ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building, - irmu

No. 1 Third Ave., cor. 7th S t., New York, City.

ant 10 nuošimčio. Kirpėjai 
gaus pakeltą mokestį nuo 1 
d. birželio, o siuvėjai — nuo 
1 d. liepos.

Buvo keliatas ir kitii kai-
nės kalti, areštuoja.

• Abelnai, visi L. S. S. 6 kp. 
žymesnieji nariai yra perse
kiojami, paskui juos sekioja 
šnipai, daro namuose kra
tas, bet nieko neranda.

X Baltrušaičio spaustuvėj 
taipgi tapo padaryta krata, 
bet nieko nesurasta.

Reikia tikėtis, kad suareš
tuotus tuojaus paliuosuos, 
nes jie nieko bendro neturė

iškilo

šiftui
dirbti, buvo pasiųsta, darbi- j0 su dalinimu tų atsišauki-

Gerbiami! Kurie užsisakysit per mūsų agentus rainkotą, 
visada tėmykit, kad ant' rainkoto būtų mūsų leibelis su žirg- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mūsų darbas ski
riasi nuo kitų išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padėkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelj, kad kiekvienas žinotų, iš 

kur yra rainkotas,

mų ir areštavo juos tik į- 
Nie-t skundus, kad priklauso prie 

L. S. S. 6 kuopos.
Reporteris.

HERRIN, ILL.
Nelaimė anglių kasykloj.

2 d. birželio, 7:20 vai. va
kare, W. Friend Coal and 
Coke Co. kasykloj, 
ekspliozija. Buvo 
pradėjus naktiniam

ninkai išlupti reles jau se
niai išdirbto j vietoj.
kas darbininkų nepersergė
jo, kad ten gali būti gazų. 
Darbininkams pradėjus 
dirbti, iškilo ekspliozija, ku
rioje ir žuvo 8 darbininkai 
ir naktinis prižiūrėtojas. A- 
part žuvusiųjų, du darbinin
ku pavojingai sužeidė. Kiti 
išliko sveiki. Viso dirbo a- 
pie 20 darbininkų.

F. Raudonaitis.

NORWOOD, MASS.
4 d. birželio tapo suareš

tuotas Pranas Močenas. Jį 
kaltina už agitavimą prieš 
priverstiną kareiviavimą ir 
registraciją, kuri buvo 5 d. 
birželio. ' Suareštuotasis 
perduotas federalei valdžiai, 
kaipo valstybės išdavikas.

P. Močenas buvo veiklus 
L. S. S. 133 kuopos narys.

Korespondentas.

doriečiai apleido svetaine, 
kuomet juos Šimkus išvadi
no šeškais. Mat, du vyruku,! 
priklausančiu prie Sando-' 
ros, padarė jam pastabą, už 
tai ir išvadino šeškais.

A. V. Mirijadas.

WATERBURY, CONN.
Negražu meluoti.

“Lietuvos” N19 tilpo i& 
mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje teisybės nėra nei 
su nago juodymu.

•Pirmiausia tūlas Lietuvis, 
aprašydamas buvusias pra
kalbas 22 d. balandžio, sako, 
būk tos prakalbos buvę su
rengtos pasveikinimui nau
josios Rusijos valdžios ir 
kad Bagočius, kalbėdamas 
tose prakalbose, daręs dege
neracijas.

Grynas melas. Jeigu no
ri rašyti, visuomet prisilai
kyk teisybės, o jeigu negali 
teisybės prisilaikyti, geriau 
visiškai nieko nerašyk, tuo
met' nesuklaidinsi žmonių.

CHICAGO, ILL.
Grįžta revoliucijonieriai 

Rusijon.
(Nuo mūsų korespondento).

2 d. birželio apie 200 Rusi
jos revoliucijonieriti apleido 
šią šalį. Baltimore stoty su- 
sirinWo daugybė žmonių,vie
ni važiavo, kiti lydėjo. Ru
sijos revoliucijonieriai iškė
lė raudoną vėliavą ir daina
vo revoliucijines dainas;! 
jiems pritarė ir palydovai. !

Galima buvo pastebėti, 
kad daug keliaujančių ir 
verkė. Iš palydovų taipgi 
nekurie verkė. Kiek teko 
pastebėti, mažai tarpe jų, 
inteligentų, daugiausia pap
rasti darbininkai. / v J

Reikia pažymėti, kad ir P.

Cosmopolitan Garment Corporation 
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.

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

S. A. MILČIUS, 164 Summer st. Brockton, Mass.
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ežino ar vesis. Abelnas silpnumas,
neVeikimas jaknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas sjogas ir užbėgti jy pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

KEBLUS DIEVO PADĖJI
MAS.

Dabartiniame laike, kuo
met visas pasaulis pradėjo 
kariauti, dievas atsidūrė 
kebliausiame padėjime ir 
nebežino nei ką daryti. Vi
sų šalių kunigai, visi tikinti 
žmonės paleido savo kakari
nes, kad dievas jiem padėtų 
nuveikti priešus. Vietomis 
net susipeša nepasidalinda
mi dievo. Šiomis dienomis 
Brooklyne graikų bažnyčioj 
iškilo didelės peštynes del 
nepasidalinimo dievo. Grai
kai, Į karaliaus šalininkai, 
pagriebė senelį už barzdos, 

. o Venezelos /šalininkai už 
kojų ir pradėjo tampyti :vin- 
ni šaukia, kad jis privalo 
padėti karaliui, o kiti, kad 
Venezelai, kuris priešingas 
karaliaus politikai. Kuni
gas taipgi palaikė karaliaus 
pusę. Ir štai, kada jau se
neliui prisiėjo riestai,nes ša
lininkai, jį betampydami, ė- 
mė sau galvas skaldytis, jis 
pradėjo šaukti pagelbos. 
Greitai į dievo namą pribu- 

. vo policija ir paleido buožes 
darban. Venezelos šalinin
kai paėmė, viršų, jų rankose 
pasiliko ir dievas, bet kuni
gas visgi nenupuolė dvasioj, 
kūmšcia pagrūmojo ir pasa
kė, kad jis nedovanos sene
liui dievui, jeigu pastarasis 
nepalaikys karaliaus pusės.

Dabar dievas sėdi kampe
ly susikūprinęs, sunkiai dū
sauja ir mislija:

“Kada visas pasaulis nete
ko proto, tuomet jau ir aš 
nevisogalis ir nieko negaliu 
padaryti. Esu kebliausiame 
padėjime ir jau nebeišmano 
mano žila galvelė, kaip išsi
sukti iš to padėjimo. Ir kur 
buvo mano protas, kada aš 
Rojuje, neturėdamas darbo, 
Efrato paupy radau kiaulių 
knisykloje gero molio ir nu
lipinau baįvoną Adomą?’ 
Jeigu tuomet būčiau nenu
lipinęs tą balvoną, šiandien 
neturėčiau tų visų nesmagu- 

smų ir nereiktų senatvėj su
sikūprinus kampely sėdėti 
ir galvoti, kaip čia atitaisius 
ta klaida”.

Papliauška.

Iš nugirstos šnekos.
Kalbasi du Brooklyno lie

tuviai saliūninkai.
Pirmas. Tai, brač, dariau 

biznį. Norėčiau, kad visuo
met būtų registracijos die
na. Nieks, brač, nedirba, vi
si tik geria.

Antras. —Tai jau kas iš 
to. Kad moterys verkia, de
juoja. Nėra ko džiaugtis.

Pirmas. Spjauk ant visko 
bile biznis eina. Tegul nu
siunčia į tranšėjas, kurie 
valdžiai priešingi. Nereik 
čia visokių cicilistų, ba jie 
visviena negeria.

Antras. Bet, ar girdėjai, 
sako saliūnus ir uždarys?

Pirmas. Tai ledokai! Kad 
jie kur supelėtų. Tada 
aš būsiu priešingas.

Jis jau žino.
—Pasakyk man tamsta, 

ką tu darytum, jeigu būtum 
vedęs su ta sena ragana,ku
ri kampe sėdi.

čiau, nes ten mano pati sė
di, bet pasakyk man ką tu 
darytum, jeigu su ja būtum

Tėvas klausia dukterį:
—Elenyte, ar tu nežinhi, 

kur mama eis apsirengus?
—Ji važiuos į pikniką.
—Ar ji mane vesis su sa

vimi, gal tau apie tai sakė?

Laikas bėga ir viskas įkai
nosi...

Pirmiaus, kuomet mergi
na atsisėsdavo ant kėdės,tai 
ir čeverykus į sijoną Įvynio
davo, kad nesimatytų. 0 
dabar kaip atsisėda, tai ir 
kelių sijonas negali uždeng-

Gerai atsake.
Pribuvęs kunigas į naują 

parapiją pildyti klebono pa
reigas, pasišaukė vargoni
ninką ir zakristijoną ir 
klausinėja, kiek jie šeimy
nos turi ir kaip gyvena. Ka
da užklausė zakristijoną,pa
starasis atsakė:

—Iš kunigėlio malonės tu
rėjau laimę net penkis kūdi
kius susilaukti.Naujas išradimas.

Kariaujančios šalys 
šaukė visus mokslinčius 
žinierius ir paliepė jiems iš
rasti tokias kanuoles, kad 
■galima būtų j jas žmogų į- 
kišti ir stačiai įmesti į dan
gaus karalystę. Jeigu šis ar priešų nematyti? 
sumanymas pavyks pirmiau | —Nei šešėlio, pone gene- 
talkininkams išrasti, tuomet j role! 
jie karę lengvai laimės, b^t] 
jeigu teutonams, 
btis pralaimėta, nes pasta-1; 
rieji laimės.

su- 
in- Lietuviški vyčiai ant karės 

lauko.
Generolas Romanas šau

kia:
—Kapitone Kvailevičiau,

—0 jeigu jie pasirodytų, 
karejkas tuomet būtų?

mokame greitai 
rieji laimės. Mat, dalykai bėgti ir jie mūsų nepagau- 
(lesiS taip : padirbs kelis tu-j tų. . -
zinus tokių kanuolių, su-j —Tokiu būdu gerai apsi- 
kimš į jas kunigus ir davat-/valgykite ir jeigu priešo 
kas ir zalpa paleis į dan- nesimato,užtriūbykite šauk- 
gaus karalystę. Kada'pirma darni. į atakas.
zalpa atsidurs danguje, tuo- Į -------------
met leis antrą, trečią ir taip Tokiais žaislais neužsiima, 
toliaus. Danguje kunigai su Jis:—Onyte, ar nenorite 
davatkomis užklups poną pažeisti iš bučkių?
dievą ir privers jį palaikyti Ji:—Jen-gu tik pažaisti, 
vieną ar kitą pusę, tai yra,tai aš tokiais žaislais neuž- 
kuri pusė pasiųs į dangų, tą siimu.

zinus tokių kanuolių,

pusę ir atstovaus.
Geras sumanymas ir geis

tina būtų, kad jis kogrei-

—Pas mus kas toks vakar 
užgimė, todėl negalėjau ir 
ateiti.

--JKaip tai “kas toks”, juk 
daugiau niekas negalėjo už
gimti apart kūdikio?

—Nežinau, tėvas sakė,kad 
gimė nei šuo, nei vižlą.

Skirtingos nuomonės.
Kada tarpe vaikino 

merginos pradeda nykti 
meilė, mergina mano:

—Ką čia padarius, kad 
kaip nors jo širdį sugraudi
nus ir pritraukus prie sa
vęs?

Vaikinas gi mano:
—Po velnių, kokiu būdu 

čia nuo jos galutinai nusi
kračius.

Dr. Richterio 
PAIN

EXPELLEE 
8U 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

F. AD. 
RICHTER 

CO. 
74—80 Wash
ington St., 
New York m

PHONE W’MSBURGH 5415

DR. I. COHN

Specialistas įvairių Ii 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prip gimdymo.
OFI'ISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 ▼. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

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

SERGANTIEJI!

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

Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES. VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI!!, 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 giminės 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 į Banką, tai aš ninku 4 .iuo- 

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

pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ik 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,

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metal, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki
nami, privatškai 1» 
kliasoje. Mokesti*^ 
riuo $5.00 iki $10.00 pagal ooKių. M. 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 ta 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokin* 
me balių šokius ir stage’aua. Klausi 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL ef DaNCINi

Broadway Brook Iru N 4

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

940 EAST 22 ST,N.Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ M 
PRIEŽASTIES LIGOS? <

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

DR. LEONARD LANDES
Jis jums Ife pinigų patars, ką da

ntį, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau pej 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
Gfiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8
1. vakare, šventadieniais nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

140 E. 22nd St , Lexington ir
3rd Ave., New York City.

Dovanai
su Columbijos (ihmofonu

Gali įmokčt dalį

sius po $1 kas 
menesį.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo

MINERVA PHONOGRAPH CO.
145

K. LUTKAUSKas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitų laišką. JOHN KTTLBOK

ŽODIS
Visi

Didelis hotelis, gera vi ta 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą, 
busite užganėdinti.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? Ą'Vį

GARSAS KEPTUVE

♦I*

A

(SEVEROS GYVASTIES ^ALSAWAS)

Budas sŲstiprinančiai-gydantšs
I 

Kaina 75 centai

"širdingai dėkavoju už Sevcros Gyvasties Balsaniq. La
bai kentėjau nuo skjįlvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko ... .44
nos Soveros Gyvasties Balsatno bonkos. Prašau tą laiJSką 
paskelbti laikrai-ėiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia, sužinotų apio tą gyduolę". Mrs. Pagac iš Moquah, Vis.

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusilpnejie ant lytišku organu vyrai* 
iip tai nerviu. paliks ijgydynti ant visa
is per vartojimu. gyduolių NOVO. Tai 
a. galima pasakyti, cud.iune gyduolė, 
irios išgydo jau tūkstančius vyru scr- 
inčiu lytiškoms ligoms. Jei esate sen
inti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken- 
a jums betvarke nerviu, kad nustoet 
'rlškuma, kad esate nusllpnejesiam 

padč-jimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai. užk'tejlmai viduriu, novirini- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
nusies, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonjus, k ip tai daro nekuria, palikste 
Išg.vdynti per vartojimą gyduolių NOVO , 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi : 
galima bus naudtiotis gyvenimu ir jc 
ypatibems. b'! atydos, idant p.ertikrint* 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada- 
rls, išslunsme jums DYKAI kompletlšką 

iY- kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlslunste mums savo antrašo ii į 

Y pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
les arba sidabru del apniokejlina liešu 

I persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
,ant to. kad tat nėra ma?,a dėžutė, bet 

z komletiškas kursas Išsig-vdymui, užtekti- 
n:il ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti- I 
nai išsigvdymul. Ta proga ' yra vier. 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 

, neatideliokfto, taip-gi praneškite kokiarr. 
; laikrašti skaltite ta apgarsinima ir mei 
Igslunsme jums (uolaus tas gyduoles.V NOVO COMPANY,

X Dept. 37, Box 4000, Philadelphia. P*.

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i y miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams **•**.•

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

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

Sevcros gyduoles galima gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikrą 
Soveros gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptickoje pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Icnya.

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rius ar kitoki 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dai* neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga galį 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, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
''Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo 
iTiGo dalykus suprasti.

S

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. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
Ituriaa mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

KAINA 50c.

JOHN KULBOK, Savininkas 
291 Wythe Ave. Cor,. So. 1-st 
St., BROOKLYN, ’N. Y. 
Tel 279 Greenpoint.

♦
Tel. 2372 Greenpoint.

fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pi j anus.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pa<i 
Nuo re ’/m a t i zm g $i.oe 

1.06
Viduių Valytojas ..............  1.08

Regui’atorius................. 50c.
; ucjmika 25 c., 50 c., ir $1.00.
1 Ir visck’as kitokias gyduoles nuo 

V’sok’u litrų, kurios čia dar nepaml- 
nčios, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS,
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA
$1.00 ANT 
savaites

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi,. bet kokį 
jie gauna užtai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo1 vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kauto gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti anie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir.apie dvasiš
ki jos darbūs, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
• F. STROPUS,

6 LbHng' St.,
So. Boston, Mass.

toli-
Jersey New

Mas-

MMMI
4

Nei šuo nei vižlą.
Mokytojas klausia moki-

Šiaušia būtų gyveniman į- nį: ' I
—Kodėl tu vakar nebuvai > 

mokykloj ?,
Vygintas.

Papliauška.

Pristatom į namus ir 
mas apielinkes, 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir žaidėju numirusiu* 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:
144 N. 5th S*. 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y.y C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main.
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Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 

Nepaprasto Suvažia
vimo Protokolas.

I 17. Kad "A. P. L. A. visi je kovo 18, 7-tos kuopos na- 
nariai užsimokėtų mėnesi- me,centro valdyba tapo pra- 

'nes duokles 3 mėn., iš anks- šalinta iš svetainės. Už tokį 
to—13, prieš 32; sumany- pasielgimą 7-tos kuopos 
mas atmestas. | Centro valdyba praneša,kad

18. Kad finansiški rapor- 7-ta kuopa bus suspenduota, 
lai būtų garsinami organe bet kuopa atsiprašo Centro 
išskirstytoj formoj ir įvai- ir dabar tik eina skundas už 
rios dalys taip, kad būtų’nelegališką pasielgimą. 7 kp. 
suprantama kiekvienam na- ----- 
riui. Priimta venbalsiai.

j 19. Raportai turi būti pa
duoti į organą pabaigoj 
kiekvienų 3-jų mėn., nelau- 

Ikiant direktorių peržiūrėji
mo. Priimta vienbalsiai.

. . v į 20. Direktoriai kontro- 
nemokėti paselpos, puos c]raugiją tada, kada vi

si raportai pagarsinti orga
ne. Priimta vienbalsiai.

(Tąsa).
6. Nemokėti pašelpos li

goje tiems ligoniams, kurie 
tyčia sau ligą susiranda; 
priimta vienbalsiai.

7. Nariam einantiems 
skebauti netik kad juos 
baust, i 
bet ir iš draugijos turi būti 
išbraukti, sulyg kuopos ko
misijos ar centro valdybos ( 21. Centro knygos turi būti 
ištyrimo. Priimta vienbal
siai.

8. Budėtojam prfe nabaš- 
nikų ar ligonių kuopos turi ^x]^faį

22. Kad nebūtų mokamos 
algos niekam be teisingo 
prirodymo, arba be centro 

pritarimo, jeigu 
keblus; priimta

I riimta vienbal- vecĮamos taip, kaip didžiuma 
'centro valdybos pripažins 
už reikalingą. Priimta vien-

pačios padengti lėšas sulyg j 
taisyklių. Priimta venbal
siai. Į

9. Įsteigti antrą pašelpos komiteto 
skyrių su nemažiau, kaip reįkalas 
100 žmonių, kur sutvarkys vįenbalsiai

23. Kad^A. P. L. A. meti
nis suvažiavimas būtu laiko
mas kas metai liepos mėne
syje. Priimta vienbalsiai.

zistuoti antras skyrius. ’Tą 
skrių sutvarkys konst, ko
misija; 34 prieš 3; sumany
mas priimtas.

10. Įvesti posmertinių 
skyrių, iš kurio būtų gali
ma mokėti kaip vyram, tai 
ir vyrų mirusiom moterims.' 
Priimta vienbalsiai.

A. Kad mokėti i ta sny- c:ni-
. — Z. .*' *■ blcll.rių po oOc. nuo nario ant sy- j 

kio, patol, pakol jame rasis i 
tiek pinigų, kad išeitų po 
50c. ant kiekvieno nario iž-J 
de,—už 29 b.

C. Kad i ta skyrių būtu 
mokama proporcijonališkai 
—už 3 b. ’Kokiu būdu pri
imta, kad būtų mokama po' 
50 c. nuo nario iki tol, kol 
tame rasis tokia suma nuo 
išmokėjimo, kaip viršminė- 
ta, ir tol į jį nereikės mokė
ti, kol jame bus tiek pini
gų, kad išeis lygiai visiems 
po 50 c.

11. Kad padidinti posmer- 
tinę nuo $125.00 iki $150.00 
Priimta vienbalsiai.

P. S. Posmertines padidi
nimas tada galės būti pri
imtas, kada bus priimtas 
skyrių 
balsuojant reikia į tai

tituciją atspausdinti Lietu
viškoj ir Angliškoj kalbose 

i sulyg konstitucijos komisi
jos ir centro valdybos su
tvarkymo. Priimta venbal-

tam 
rios

ku- 
laike 
l^asi- 
cent-

Posmertines; todėl

Delegatų įnešimai.
Kand Centras įsteigtų 
tikras apeliacijas 
būtų vartojamos 

aplankymo ligonių ir
rašius ant jų prisiųst 
ro sekretoriui; priimta vien- 

i balsiai.
A. Kad vartoti tam tiks

lini atvirutes (Postal Cards) 
Į 23 b. už 
| C. Kad vartoti paprastas 
blankas 20 už, tokiu būdu 
bus vartojamos atvirutės.

2. Kad A. P. L. A. turėtu 
centrališka daktarą 11 už, 
prieš didžiuma. Sumanymas 
atmestas.

3. Kad kuopos išduotų 
pusmetinius raportus iš na
riu ir kuopos abelno finan
siško stovio du syk į metus, 
priimta vienbalsiai.

| 4. Kad A. P. L. A. centras 
j turėtų sąvo advokatą drau- 

, gijos reikaluose. Priimta 
vienbalsiai.

prisipažįsta prie kaltės ir 
dalykas užsibaigė taip,, kad 
daugiau tokių panašių da
lykų neatsikartotų.

Buvo įvairaus turinio 
skundų C. Valdybos su 7-ta 
kp. ir jie visi pasilieka pa
dėti į Archyvą.

5. J. B. M. Centr. sek r. 
paduodąTkundą ant 7-tos 
kp. Kad kuopa esanti sko
linga mėnesinėmis. <7-tos 
kp. sekr. pristato knygas ir 
parodo, kad neskolinga, ta
da nutarta patiems Centr. 
į r 7-tos kp. sekretoriams su
tvarkyti dalyką.

(Pabaiga bus).

(Žalčių karalienė). Žalčio.
—73e

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės’’ — Jaunosios arija 85» 
“Kregždelė” — duetas — 30c.
“Eglė

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

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETK ' T'SKAS,
Broadway, So, Boston,895

Telephone rjou ureenpoint.

k

M*w

Dr. H. Mendlowitz
271 EJerry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu 

tui moterų ligos.
- iGerai įsitėmykit adresų:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N. Y. 
r Kampas So. l-mos gatvės, i
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ims posmertines padidini
mą, o posmertines skyrius 
liks atmestas, tada kad ir 
nubalsuota, vis viena bus 
negalima gyveniman vyk- 
dinti, nes nebus iš ko mokė
ti, tol nebus posmrtines sky
riaus).

12. Pakeist Tautiški? cen- ™ų. Dalykas buvo plačiai 
tu varda ant “Lėšos”'. Pri- apkalbėtas ir ant galo pa- 
imta vienbalsiai.

13. Įsteigti Lėšų fondą, voti. J 
iš kurio būtų galima mokė-

Skundai.
1. 2-ros kp. delegatai

skundėsi negaunanti gėry-

liktas pačiai kuopai išsisto-

2. 5-tos kp. narys A. Bįl-
ti valdybom algos ir kitokie, trušaitis skundėsi negavęs 
expensai, kad nereikėtų im- pašelpos už jo sirgimą, ir po 
ti iš pašelpinių pinigų. Pri- įvairių diskusijų ir abelnų 
imta vienbalsiai.

A. Kad į tą skyrių mokėti ant tolimesnio laiko, 
po 30 c. ant metų 16 b. už

C. Kad mokėti proporcio-'skundžia V. Rimkevičia už 
nališkai 30 b. už. Reiškia,’.apšmeižimą jo vardo laike 
bus mokama proporcijonali-.centrališko komiteto sus? 
škai nuo nario, kiek prisi- rinkimo kilusių nesusiprati- 
eis pagal paduotą skaitlinę o V. Rimkeviča vartojo 
lėšų. " (nešvarius išsitarimus prieš

14. Panaikinti proporcijo-Į J- Maskeliūną 7įtos kp. susi- 
nališka mokėjimą į moterų rinkime ir po didelių disku- 
fonda tu, kurių vyrai esti sijų ir priešginančių argu- 
n!iriais A. P. L. A. su patai- mentų V. Rimkevieiai tapo

abelnų
| prirodymų dalykas paliko

3. Centro Pirm.
i

nešvarius išsitarimus prieš

. mentų V. Rimkevičiai tapo 
symu, jeigu įvyks Posmerti- paskirta bausmė suspenda- 

" " ’ . Priimta vien-'vime balsavimo draugijos 
reikaluose ant 3-ju'mėn, 19

nes fondas.
balsiai.

15. Tiesdarytėje, kad kuo- ant 1-nų metų 25 b... Tokiu 
pos nubalsuotų, o suvažiavi- ^ūdiNV.Rimkevičia lieka su
mas užtvirtintu 4 b. prieš 40 spenduotas nuo visu refe- 
atmesta, tad pasilieka po se- rendumų ant metųjaiko nuo 
novei.

16. Kad A. P. L. A. visi, 
nariai stengtųsi tapti Suvie- valdyba skundžia 7-tą kuo- 
nytų Valstijų piliečiais; pri- pą už tia,,kad Centrališkos 
imta vienbalsiai. ' valdybos laikytame posėdy-

20 d. gegužės, 1917 m.
4. A. P. L. A. Centrališka

valdybos laikytame posėdy
V :

Sutaisytas iš formulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., cct.. Sutai
somus išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje im t pusę šimtmečio—25c. 
už boiikutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
V. AD. RICHTER & CO. 

74—80 Washington Street, New lork.

'i

I* KIŠI NGI AUSI A ir GERIAUSIA 
LIRTUVItKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatine 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-

K. SIDLAUSKAS,
tptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp, C Street
* SOUTH BOSTON, MASS.
Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.
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Nusipirk sgerm ir tvirtus čeverykus

J. ’‘ARTINAITI8,

rd Str.

Ha.

Taip-

Wia.

Ave. 1315 Arch Street
Ave.

>

rara, ii. 
Box tilo

Pa, 
prl-

P*, 
sta

1220 i
TM D-tė susirinkimui laiko pirm* 

nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir Gth Avė., 
Moline, III,

Park. Ui 
u. Box 

675 Melrose Park, 111. 
ouBinnkiniaj alsiuuu* aus trecią 

savaitę kiekvienu menesiu Frank ana 
duinve svetainėj, 23-ėia Ave. ir Laao 
gatve, apie 1 vai. pu pietų.

Pa.
SS
Pa’

OC8XHX85CK80I

vin. rail. W. Btrumilla, 
1314 So 50th avi. Ciceru, 111.

. zdliiuikab F . Lapuioiu,
P. U. box HOU, Mellos*

. zuo glouejai:* VV. Janėnas,
a oamauonis Box 613,

Melrose
Viaisalka. A. PleBUs, P.

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

LIGAS, REUMATIZMĄ,
IŠGYDO

PER-
OPE-

sekretorius 8 
1220i — 7th 

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

Iždininkas K Juška 325 —4th avi.
Moline, Iii 

Maršalka F. Barauskais
7th Ave., Moline, III.

Centro pirminink. J. M. Maskeliūnai,
2025 Colwell st., 

Pirmininko pagelb.
1421 Fayette st.

i <-niro sekretoriui J.
41J3U Sarah b B, 

enliu IždUiliika* K.
12 and Carson st. Pittsburgh, P* 
Turtų Kontrolės Komisija;
M U rinkis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh,
J 1 Alexis P O Box 844 Diamond 

Pittsburgh,
F, Pikšris, 1331 Penu Avė.

# Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai: 
l-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, Welde^ st.
Glendale. Carnegie, Pa. 

Pikszrius 1331 Penne ave.
Pittsburgh, Pa. 

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa 

A Žvirblis, 2228 Forbes str,
Pittsburgh,

kp A Paliucis. 2123 Wrights st.
Pittsburgh,

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

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

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

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

' Millsboro, Pa.

Pittsburgh, P* 
J A Itukar 
Pittsburgh, Pa
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Fa

Varašib,

TREJOS DEVYNERIOS

2

kp.

kp»

kp.

10

11

12
13

Fran.

J w. 
p

1.1 ET U V Ob bUNŲ IR DUKTEi^ 
DKAUGYbTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
firminiukah A. F. baoecku, 

802 — 8st bt, v
Vic« pirmininką* K. Dimša,
- 812 — 8th Str.
Užrašų rašt. B. Alasiliunaa 

922 —lOth Str. 
F'uiansų rašų J. VVaičis,

132u JLmcoln st., VVaukegan, Ill. 
Kasterimi M. Kairaitis,

166—loth blr. North Chicago, 111.
Kasos Glob. M Rėkiu,

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

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

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

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

uepėlia kiekvieno menesio 2 vai. p» 
pietų Lluoiybei svetainėj, 801—8th 
8t„ A Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

TREJANKA
d
c <D 
bC

bJO

• W*4 
o

DAUNOROS trejanka yr® tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. pn,!T" 8iu?t* ?“čt?1 1 ženkleliais (markėm)

O

uUNORĄ
—-----T1EXQ R1Ū S

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAKAKŲ I CU I, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Y soda

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

1227 E. Pine St.
Protokolų raštininkas A. RamaucK.**, 

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

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūhas, 819 E. Pino Su 

Maršalka L. Andriuškevičius ,
802 E Market St.

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini pa- 

nedėli kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 6U N. 
Aain SU, Mahanoy City, Pa.

.1ETUV1Ų PAŠELPINĖS DR-STfcb 
•LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų iuiee*l.
’Prezidentas St Melson

#34 Ferry et. Eaitaa.
7ice prez S Masiulevičiene

320 So list St. Easton, 
Protokolų raštininkas ir organo 
turėtojas Alex Vituris

312 So. 5th St., Easton, 
Finansų rašt. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Sasjerius F Vituris

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

, 634 Ferry Str. Easton, Pa.
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Įfaston, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 val_ 
vakare, Anglų socialistų įvetain. 489 
Northampton St Easton, Pa

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia", 

1012 bo. Mani Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynai 

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis,

♦ 721 Lincoln ave.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —lOth Str.
P Kutra, P O, Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall ii.
Organo prižiūrėtojas: 
J Rumįa 1017 So 

Susirinkimas atsifiuna pirmą aedil- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1U13 
Main St., 2 vai. po. pietų.

LIETUVIŲ BROLIŲ DKAUGIJOb 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vico pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų eekret. S GelumbausMaa, 
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičla 
1915 Jay Eye See 

A. Pukteris, 
Park View, 
Kavaliauskai, 

savo susirinkimai k»»
trečią nedėldienį kiekvieno mėnuli 
Winter Hall, 412 6th St. Raclno, Wii 

o __________ .

Ižde Globėjai: 
» 444 

- ’ M.
' LBD. laiko

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Ceart ii
Pirmininko pagelbininkai 8. Latka* 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas 8. Merkis, 

255 Bond Mtr.
Turtų raštininkas J. Jankaus kai 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaius, ,

234 Clark Plaei 
Iždo globėjai: E. Makutienąi, 

' 149 Clark Place,
” 8. Morkiukia

1 . 109 So. Park Itr
Maršalka B. Budrus, 240 Heeead it 

Visi Elizabeth, N. J.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.
APLA. DR-JOS CENTRO VALDY

BOS IR KUOPU SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

DKAUGIJA SUNŲ IR DUKTBKŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkai K Jankau Jum,
P. O. Box 749, Milroii Įtarių Iii

Panlblalnkai D. Rimta.
P. O. Box 349. Melroae Park III

Pratakai* raitininkai Ir arvaae or*
žiūrėtojas A'Statančia, Box 1183 

Melroaa Park, Ill.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė,
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskai, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Baniali* 
1449 East 24st Str, 

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabr.utė, 
2120 St., Clair Ave, 

’* V, Kvedaravičius, 
1543 Oregon ave. , 

Dainų r«p«ticijp» staibiui* 
vim* sėrėda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainei, 6131 fet. Clalr im 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna k& 
trečią pėtnyčią kiekviena atenavn 
uuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab uv» 
utinės, 6131 St. Clair ava. Knygyss 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ki 
miltui! av«. Knygos išduodama au 
* vieną l anidelio vakarą, nae 
». kare.

Knygles Pranas Tum^uan, . 
4670 Ė 7t

MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖ, MOLINE, ILL,

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

E. Moline, 111.
prez. M Dackua, 354—8th str., 

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

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

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

TsC-ha m pasJ north , 4t2» "gaTvės_ 
o vViV;-Nkw VoilK-;

- LIETUVIŠKA APTIEKA
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsy k dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRA1TI \S, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairiu ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKU IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio. eflekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion Ave,

Skvrius: 745 Driggs Avę., kampas 2nd St., Brooklyn, N. N,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 av* 
I’rez pagelb, J Takazauskas,

1402 South 48th Court , 
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

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

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

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

•sos
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1*500 So.. 48 et

Cicero, Iii.
Susirinkimai atsibuna kas paskatt 

■į nedėldienį kiekvieno mėnesio J 
N of f o avotalnėj, 1500 So. 49tto ava 
Clear*. Iii. 1 vai. po pietį

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

gaus knygų už 50 c.atnaujins,ris . . _
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus kiwgų 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 
“Keljpivį” ant meti} arba knygų už 
$l.&0, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymčkit, ar e^ate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

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

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N Y

?h Iitklphįjo j Specialistas vyrų tniterų
DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD JRE1KALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YDO BE 
RACIJOS. *

Turiu, naujausios mados mašinas del ištyrimo ligų, 
gi vartoju X-Ray mašiną, kuri re.kalinga kiekvienam gydyto
jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
galima išgydyt, jeigu negali...a, tai neapsiimu.

DAKTARAS WASSERMAN
Philadelphia, Pa

Ofiso valandos: u j 9 ryto iki 8 v»l. vakaro.
Nedėliomis nu« 10 ryto iki 2 vai. po pi Per paČtą ne

gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

Teisybe apie plaukus

£

augti plaukai. Mes jumss prisiusima* 
iuž $1.00. baksuką Calvacura Nr, 1Ų 
syku su augščiau minėta iliuostruota

Muksliškas, Pasekmingai gydymai 
visai dykai. \

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp- knygute. Iškirpk šitą kuponą ir stipk 
ni ir lūžta? Ar kepti nuo plaiskanų, šiandien pas Union Labaratory, BsK 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
Iš. augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagal
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
Iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki- 
aa plaiskanas, aležėjimą ir pradeda

545, pnion, N. Y.
KUPONAS.

Union Laboratory,
Box 545, Union, N. Y.

Čionai rasite 10 c, kurie padės pa* 
dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių* 
kurią už 10 c. ir man prisiųsldt*. Taip 
gi prisiunčiu 11.00 už kurį meldžia 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir aupMiaa 
minėtą knygutę. (likirpea |dik 
kuponą).

---- intfi" imWitt—fe■'**<'*

Wunn.it


*7

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKSriS

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

Khkvlet ę 
Pakelevingi| 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

VIETINĖS ŽINIOS
Registracija New Yorko

bėtojai.

są-

Naujausi Columbh 
Rekordai

rankomis ploti, o mūsų “sve-

Mitingai neapsieina be 
detektyvų.

4 d. birželio, New Plaza 
Hall svetainėj, buvo lietuvių 
kriaučių unijos nepaprastas 
mitingas Nors mitinge bu-New Yorko valstijos mi- 

litarinė registracija prasi- vo svarstoma kriaučių uni- 
dės 11 d. birželio ir tęsis iki jos reikalai, vienok į svetai- 
25 d. birželio. Dabar New nę prisirinko detektyvų,tar- 
Yorke ir Brooklyno ’ vaikš- pe jų buvo ir lietuvių.Kriau- 
čioja po stubas policija ir čių unijos delegatas paste- 
užrašinėja vardus ir pavar- bėjęs, kad svetainėj randasi 
dės visų gyventojų (vyrų ir neprašytų 
moterų) nuo 16 iki 51 metų jiems 
amžiaus. Paskui visi turės 
eiti į registracijų punktus 
ir ten užsiregistruoti. Regi
stracija panaši į pirmąją fe- 
deralę, tik skirtumas tame,

rip | i* O • - Pinigus į Rusiją ir j Lietuvą s unčiame, paprastai,
I I'll llllTlllTTlrl kož ią dieną ir užtikrinam už greitą dasb tymą ir iš-* M K U1 UI m > C4. mokėjimą pinigų. Taippat dastavom locnos rankos pa

rašą, t.y. priėmėjo pinigų. ParducdaPi laivakortes j krajų ir iš k> ajaus. Jeigu neturit žinit s nuo savo gimi
nių iš’krajaus ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreipkitės pas I. btrnlcittrius, 224 \V.

Šimtai žmonių pasirašė po. 
reikalaujančia at- 
priverstino karei- 
Ant abiejų mitin- 
gana daug šnipų,

šaukimo 
viavimo.

______,gų buvo ..........
“svečių”, tuojaus kurie žymėjosi, ką sako kal- 

suteikė “pagarbą”,
paprašė ateiti ant steičiaus 
ir atsisėsti aiškėsnėj vietoj. 
Tris detektyvų atėjo ir atsi
sėdo. Tuomet delegatas 
perskaitė iš “Laisvės” strai-

Herman Levine, Brookly
no mokytojas, pasodintas 
kalėjimai!, kad nenorėjo re- 
gistruoties. Laikraščiai pa- 

kad ten buvo 12 punktu, o psniuką, užvardytą “Rusijos leido melus, būk Levine yra 
čia randasi net 34 punktai, į kazokai atkeliavo Ameri- .“progerman” (prijaučiąs vo- 
kuriuos kiekvienas privalo kon” ir pasakė, kad tų ka- kiečiams).
atsakyti. Į zokų jau randasi ir kriaučių I Jisai sako, kad jisai jo-

Ši registracija daroma tuo mitinge. Susirinkusieji ėmė ’ ’
tikslu, kad sužinojus, kiek rankomis ploti, o mūsų “sve- 
yra tinkamų ir naudingų ciai”, kaip vėžiai virti, sėdė- 
žmonių “apgynimui” šios jo ant steičiaus.
šalies. | Kriaučiams besvarstant

Privalo eiti registruotis ir'savo reikalus, atėjo nuo gat- 
tie, kurie yra užsiregistra-(vės vienas detektyvų ir išsi- 

' ........ ”* ‘ .-v. Pabaigoj mi
tingo ir vėl jie visi atėjo.Sa
koma, kad svetainėj jų buvo'dėklų dėl siūtų ir overkautų.

vę 5 d. birželio, nes ši regis- vedė svečius, 
tracija daroma New Yorko 
valstijos Ikariškos valdžios, o 
ten buvo 'daroma federales 
valdžios.

apie dešimtį, bet kiti nėjo 
ant stečiaus.

Reporteris.

kiom karėm nepritaria ir 
mano, jog užmušti žmogų 
esąs baisiausias prasižengi
mas.

Naujiena! Naujiena!
Pirmutinė Lietuviška Au

deklų Krautuvė, kurioje už
laikome visokių vilnonių au-

Materijas užlaikome nau
jausios mados. Labai priei
namos kainos.

Orlaivininkai varo patrioti
nę agitaciją.

7 d. birželio ant New 
Yorko ir Brooklyno lekiojo 
orlaiviai ir mėtė žemyn pun
dus atsišaukimų, ' kuriuose 
kviečia gyventojus skolinti 
valdžiai pinigus karės vedi-

• mui.
Dabar varoma visokiais

būdais agitacija, nct.u .Lin parengti bendrai su kitomis'vaiku paralyžiaus, 
daugiau suradus tokių, ku- jerse^V*' - 1 . v_
rie sutiktų skolinti pinigus. ’ k *

New York City.
New Yorko Liet. Politikos 

Kliubas pereitame savo su
virinkime paskyrė iš iždo 
$25 Rusijos revoliucijos pa- 
rėmiumui. Labai pagirti
nas darbas. Lai toks kliubo 

! pasielgimas būna pavyzdžiu 
ir kitoms draugystėms.

Apart to, kliubas nutarė

P. Pelkauskas ir
F. Markevičius.

168 Union Ave., Brooklyn,

Kas nori žinot?
Jeigu kur randasi arba ra

sis tuščia vieta dėl groser- 
nės lietuvių ir lenkų apgy-

• • i iv* m

__ v City draugystėmis, kančius 4 mėnesius, t.y.,lie- 
‘ i puikų išvažiavimą. Vieta ir pos, rugpjūčio, rugs, ir spa- 

. ventoj vietoj, New Yorko 
se-. ar New Jersey valstijose, 

t.y.,liepos ’, malonėkit man pranešti.No- 
v L ! rėčiau, kad sykiu būtų ir 
'susirinki- gyvenimui vieta. Už gerą 

• mus 10 vai. ryte, pirmą ne^ nurodymą $5.00 arba ir dau- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, giau. Praneškit šiuo adre-

v ieva i
J diena bus pranešta vėliaus.

Kliubas nutarė per 
kančius 4 mėen 
rugpjūčio, rugsėjo ir spa-

New
neuž-
Juos
^?u'|liu, laikyti savo
Da-i • ,

Pereitą pėtnyčią 
Yorke suareštuota 10 
si registravusių vyrų, 
pasodina į kalėjimą, 
kiama daugiau areštų, 
bar atsirado gana daug ne
kviestu skundėju, bet skun- A..........................  ...- 1 - - ■ - - . • visi nariai privalo gerai įsi-

tėmyti.
su:

bekeršydami.
Vienas iš suareštuotų 

spaustuvninkas John Allen 
pasakė, kad jisai yra “con
scientious objector” — są
žiningas karės priešas ir ne
pritaria jokiom karėm.

183 Roebling St.,
Petriką. •

(46—49)

Daktaru suvažiavime, ku-V 7

ris įvyko New Yorke daug 
kalbėta apie pasinaujinimą 
vaikų parai vžiaus. Ta
riaus didelė dauguma dakta
rų priėjo prie išvedimo, kad 
šią vasarą vargiai apsireikš 
ta liga.

Daktarai sakosi nežiną 
■.specialių vaistų dėl tos ligos

Preserių unijos nariams.
Lietuvių Preserių Unijos

58 skyrius persikėlė j New 
Plaza Hali svetainę, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
mitingus .laikyti.

Sekantis susirinkimas bus stengsiuos atlikt 
nauioi vietoi 14 birželio r‘aus*a meičia ia. aš būsiu naujoj VILIUJ ii oiiztuu. <.Laisvės>> ofise k . kctvergo vakarą, 
Pradžia 7:30 vai. vakare.Vi- kada bus galim, darbą paimt arba 
si nariai malonėkite atšilau-,su!?.rąži_n.t’ 
kyti, nes turime daug svar
bių reikalų.

Kurie turite kokius nors adway (vidury bildingo) New York, 
reikalus, kreipkitės pas sek-,n. y.

4 retorių šiuo adresu: J. Ja-
< kimavičius, 26 Filmore PL,

KENO LAI K RODYS SUGEDO?
Brooklyno ir apielinkės lietuviai, 

jeigu jims reikalinga taisyt -laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktu tai meldžiu 
atnešti į “Laisvės” c są. Ten bus 

I riimama ir perduoc1 ,?.a man, o aš 
/o darbą koge- 

>ia.

| Taipgi pas mane galima užsisakyt 
ir naujus laikrodžius , laikrodėlius, 
žiedus ir kitokius auksinius daiktus. 
Mano krautuvė randasi po N 42 Bro-

Sekret. J. Jakimavičius.6 d. birželio, Sokolų sve
tainėj, buvo mėnesinis susi
rinkimas L. D. L. D. 1 kuo
pos. Apart kitko užsiminta 
ir apie “Laisvės” atsišauki
mą paremti ją materialiai. 
V. Kapturauckas padavė 
sumanymą, kad nariai su
mestų po keliatą centų ir 
kuopa paskirtų kiek iš savo ' 
iždo.
kuopos iždo tapo paskirta
$5.00; aukojo šios ypatos:V. _ (<T_ _ T_ >T_
Kapturauckas, J. Velička,P. |a.^a . Ka‘?-K? ,De' 
Pakinkis, B. Jankaitis ir K.
Liutkus — po $1.00; J. Simi-, 
nekas, S. Silzanas, V. Savic- ytLA Sekr. K. Glebauskas.

. Kam paranku, kreipkitės į 
mano krautuvę, o būsit pilnai užga- 

.nėdinti, nes iš maž.dns tuo bizniu už
siimu ir esu specialistas laikrodinin- 
KQS

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

Tel. Broad 1459.

Central Brooklyno lietuvių 
atydai.

15 d. birželio, po N27 Hud
son Ave., bus susirinkimas 
L. D. L. D. 24. kuopos. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

I Visi nariai malonėkite at- 
Vfei'tam'pritarė'.’“Iš silankyti, nes turime daug 

svarbių reikalų; taipgi šia
me susirinkime bus išdalin-

lei?” Kurie norite prie kuo
pos prisirašyti, malonėkite

kas, V. Januška — po 50c.; j 
S. Baliulionis, J. Ruzgas, J. j 
Barčis ir P. Pališis — po 25 ( 
c.; smulkių 40 c. Viso labo 
$13:40.

Reikalauja atšaukimo pri
verstino kareiviavimo.

Brownsville j jau buvo du 
dideli mitingai, kur Brook- 

Aukas, viso $13.40, "pri-.lyno gyventojai pareikalavo 
ėmiau ir varde “Laisvės”ko- atšaukimo priverstino ka-j 
operacijos tariu visiems šir- ’ reivivaimo, kaipo nelegalio. 
dingą ačiū. x i Kalbėtojais buvo G. Kirk-

“Laisvės” koop. kasierius, • patrick, Shiplakoy, Russell 
V. Paukštys- -ir kiti.

Narys.

Akušerkaį
į Woman* [
į College Hai*<mof«i M<l- f
? iFtiaakmiaira' atitekti P
R g'mdyma ta'pgi aute:k*.a rleokiaa L
gį 'pagalba motam tlgroas

j F Stropiene,‘X“V.‘.. I
ii <<> 1»<O D »

oro

seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojunio visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—25c. 
už bonkute visose aptlekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AD. BICQTBR A CO.

Z4—W WaihlagtH Street. New Veik.

’AISYTAS iŠ formules- 
cento; suteikto iSinintin-

Kgypto zokoninku,

apsirciSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo pėZin.d pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., ict., Sutai
somus išdirbo j u labai pagarsėjusio

Aft PAIN-EXPELLERIO

r

PIKNIKAS!
Lietuvių Kelionės P. P. Draugijos 

1-mos ir 2-ros kuopos įvyks Subatoje 
po pietų 16 birželio (June), 1917, 

Washington Park 
Grand St., Elmhurst, L. I.

Kviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites, kaip vietinuis taip ir ir a- 
pielinkės atsilankyti ant šio pikniko, 
kur smagiai laiką praleisimeL

Muzika po vadovyste D. Venckaus.

Įžanga 25c y pati i
Kviečia L. K.- P. P. Dr-ja.

PASARGA: Iš Williamsburg dave- 
ža Grand St. karas iki pat parkui; iš 
New Yorko Flushing Ave. arba Gra
ham Ave. karas; iš So. Brooklyno 
imt 3rd Avė. ir važiuoti iki Borough 
Hall, tenai persimainyti ant Cross
town karo ir persimainyti ant Flush
ing Ave. arba Graham Ave/ kuris da- 
vežš iki parkui.

(46—48)

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai,

žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus krantus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUU PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT. 
Kreipkitės prie manęs, o aš už
tikrinu, jog būsite užganėdin
ti.

F KUDIRKA 
Lietuvio Aptieka ir Savininkas 
64 GRAND STREET, 

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJ1MA1
PARSIDUODA VALGYKLA, žemai 

mieste, netoli Wall St., biznis gerai 
eina, nereikia dirbti naktimis. Parsi- 
uoda lengvomis išlygomis. Kas no

ri pasidaryt pinigų, gali pirkti. Rei
kalaukite platesnių informacijų' ar y- 
patiškai kreipkitės.

McMALLINS LUNCII
76 Pine St., New York

(40—48)
City

Pajieškau J. Stankaus, Kauno gu- 
bern., Raseinių pavieto, Žiūraičių kai
mo', šviekšnų parapijos. Prieš 15 
metų išvažiavo į Ameriką. Apie 4 
metus rašinėdavo laiškus iš Chicago,

Pasinaudoki!
DUODAME DYKAI 

20 lietuviškų dainų, 1,000 adatų ir 
albumą.

Gramafonas tik 20 dol. su gvaran- 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
sius užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
mafonas su didele triūba, paauksuo
tais kraštais, mechanizmas grainafo- 
no geriausios konstrukcijos, kuri ga
lima užsukti laike grajinimo. Re
kordai tinka įvairaus dydžio. Balsą 
išduoda čystą, kuris girdėti balsiai ir 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan
kyti į mūsų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedėldieniais. Siunčiame dy
kai katalogą muzikališkų instrumen
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO/
310 GRAND ST., Dept. L.) NEW YORK N. Y.

E

E

F

542 E. 14 St. New York City.
COR, AVĖ. n

Štai naujausios aainelėi
3188. Ant kalno karklai siubara

Pasisėjau žalią rūtą.
Oi motulė.

Motuš, Motuš.
Tris berneliai.
Vakarinė daina.

Ant marių krantelio.
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 r* 
,kodų pas

J GIRDFS
;170 Grand St., Brooklyn. 
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Gr«enpo1»

3189.

3190

3191

3192

3193

3182

DYKAII DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem, ku
rie duoda taisyti ir naujus įdėti.
Visas dirbąs visiškai beKKAUSMO
Ne kiekvienas dentistas moka apsieiti su dantimis 
sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas specialistą. 
Dr. Chas. Teschberg yra gerai žinomas kaipo spe
cialistas ir įvairiuose atsitikimuose siunčiama pas jj. 
Ateik ir duok išagzeminuot. Informacijos dykai. Mano 
t ūkai yra 22 karat o čysto aukso su dubeltava apačia, 
gvarantuot' Kainos prieinamos. Mokestis ant nedėlių. 
kainas vai. ..anas pigai reikalą.
Ofiso valandos: nuo 9 A.M. iki 9 P.M. Pėtnyčioms nuo 9 A M iki 6 P M 

Nedėliomis nuo 9 A. M-. iki 1 P. M.
DR. CHAS TBSČH IERG, D. D. S. Liet. Dentistas
500 Grand .St., kampas Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai. Telephone Stagg 3698.

karūnos ir til- 
Visas darbas 
Gazas ir ko-

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

MANHATTAN 
HAT

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės 
naujausios mados, geriausio išdirbi
nio ir kaina kuopigiausia. Męs gva-. 
rantuojame už gerumą, todėl kad 
mūsų fabrike išdirbamos. Apart to 
męs užlaikome ekspertus pardavė
jus, kurie pritaiko kuogeriausiai.

Ateik ir išbandyk!

Pirmiau negu tu kur 
pirksi šiaudinę skrybėlę, 
ateik ir^pamatyk musų 
gražiausias šiaudines ir 
“panama” skrybėles, ku
rios išstatytos lange.

Manhattan
Hat Stores

230 Grand st. arba 479 Grand st. Brooklyn, N. Y,

1

N. T

Įsteigta nuo 1902 m.

KANCIERlUaJOKŪBAS

KURIE

N.Y.

st. Tel.

negerumo, neuralgijos

jeigu visiškai išgydytas,

Mase.

Rei- 
reikia

metų, 
Kas

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

Mokslo Nereikia Jieškot
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetik* Si- 

frfč'.uvf.Ų kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokami 
„ Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas-

i-Wwiii KoresooBdenciiim Mokykla 1327 H BobevSt, Cintar

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimajns ir Billing

J. BULOT, Savininkas
08—3rd Ave., So. Brooklyn, 

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St. 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU 

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

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

III. Dabar jau bus apie 11 
kaip jokios žinios nebegaunu. 
žinote, malonėkite pranešti, 
pranešimą prižadu $20 dovanų.

Barbora Stankienė
432 N. 9th St., Philadelphia, Pa.

Pet-
Mot.
Šau-

ir kitų savo giminių ir pažįs-

Pajieškau Jurgio Purvėno, O 
ponaitės, Levusės Žukauskiūtės, 
Urbono, Ant. Karpavičiaus, Ad. 
čiūno 
tarnų

Mateušas ir Pranciška Purvėnai.
283 Pine St., Gardner, Mass.

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
DABA RTIN ĖM IS LI ET U VIŠK O MIS 
DAINOMIS LABAI PIGIAI, 
KREIPSIS PAS MUS.

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinua 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jusą 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
Kiivo pigių diržų, 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, nus'ojimo vyriškumo, nemiegio, mo
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
gerinusį' diržą, kok| pinigai gali i.uplrkt. 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 
nuctos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kainą $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį 

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

. pastos.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
ma»s, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligi}.

Išegzatninuok savo akis.

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 
all)

iams, 
J ley.

CAFE. Pa
keleivingus 

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

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st x8t, 

BROOKLYN, N Y.
Telephone Greenpdint 5311.

Adresuok: A P OWENS.
Dept, 42—E, 
157 E. 47th Street

New York City.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno 

LIETUVIS KONTRAKTORIUS

Kontr aktorius
Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš
penimu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus, popieruoju, pleisteruoju ir ci- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiš- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba j gyvenimo vietą.
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y 

K J. VASILIAUSKAS

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

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

Pasaulių Ratas. čia aprašoma 
aujos patirtos paslaptįs planetų,sau- 
ės, kometų, žvaigždžių ir t t. , 25c.

MielaširdingU Žvėrys. Čia telpa 
uikios istorijos apie atsižymėjusius 
lielaširdingumu žvėris. Kaina 20c.

Tos visos knygos geros popietes ir 
u daugeliu puikių paveikslų, 
niaujant kataliogo ar atsako, 
risiųst už 2 centu štampą.

F. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St., So. Boston,

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausi alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

61 S. 2nd Street, /
BROOKLYN, N. Y.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų < 

314 E. 50th St., New York, N. Y. 
_ OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. J. LIPMAN 
Vienas ofisas: 314 E. 50th^SU 
Antras Ofisas: 

arti 117th St, New York City




