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Duoda vėjo Wilsonui.

KARES ŽINIOS.

Dato

3) Japonija visuomet pa-

Vėliausios Žinios

želio, visiems jau buvo žinc0 visos airių partijos sueitų 
ma, kad vadinamų liuosybes vienybėn ateisiančioje airių

Raudonas Petrogradas re-

SAVO

Petrogradas, 15 d. birže
lio. — Rusijos liglaikinė val-

į vis labiau kelia baisa prieš 
tą poną.mėnesinio* laikraščio “Moth

er Earth”.
Abudu juodu pasodinta

nėra jokia konsčripcija.
Drg. Germer pribuvo iš

Ispanijos revoliucija plė
tojasi. Catalonijos distrik-

Ir ta opozicija prieš Wil
sona tuo labiau augs, juo la
biau tas žmogus temps A- 
meriką į nelaimių versmes.

nio dzingojistas,_ kares sah- ką> kad tasai persiųstij Kon- jiegs nedaleisti prie to, kad 
ninlrno I Ir/ rm imi l/Ainmon ;..••• • ••<«• • «’ ° 1

... v v ovauuŲui, jvg jixusita paaarytu su carų sU
mitinguose žmones ji nusvil- atkeršysiąs už Konstantiną1 Vokietija ir kad padėtų te- 
Pe- ' . ir velei pasodinsiąs jį ant utonams.

ŠVEDIJA PASILIEKA 
NEUTRALIŠKA.

Stockholmas, 16 d. birže
lio. —; Svetimu reikalų mi-

New York, 16 d. birželio. 
—Čia suareštuota Emma 
Goldman ir Aleksandras 
Berkman, geriausia žinomi

Petrogrado darbininkai 
boikotuoja Rooto komisiją.

Senatorius Sherman iš II- 
*ašo Chicagos “Tri-

KAIZERIS ŽADA ATKER
ŠYTI.

Išgirdęs, kad talkininkai 
pavarė nuo sosto Graikijos 
karalių Konstantiną, kaize-

jos kariauju SU Vokietija,ta- aidžia m 
sai kaimelis su 150 gyvento- Paimti

Kaip dedasi Rusijoj.
Naujoji ministerija 

nieko nuveikti negali.

tėjo teisman ir užsistatė

KIEK SUŽEIDŽIAMA?
Kas metai New Yorko val

stijoj sužeidžia 315,000 žmo
nių.

DĖL VADINAMŲ “LIUO- 
SYBĖS BONDSŲ”.

Subatoj iš ryto, 16 d. tir-

i Iš Ispanijos nėra žinių. 
Tik iš Londono praneša, jog Į

Thompson, Chicagos ma- sosįo 
joras, nepritaria karei, net ’ _________
agituoja prieš karę. Jisai 
atsisakė pirkti nevadinamus KADA LONDONĄ BOM- , 
Huosybės bondsus.

cripcijinę literatūrą. Bet

seke nužudyti 97 .žmones. 
Tarpe žuvusiųjų nėra 
vieno kareivio.

mnkas. Uz tai jau keliuose stantinui, jog jisai kaizeris,:Rusija padarytu sutarti su rm ri n (ninciP 7nmnPQ n nmavil- n v • * tt . . • _ l _ _ . J /i _ £

AR GAVOTE JAU “LAISVEI NAUJĄ SKAITYTOJĄ?

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

SAKO, KAREIVIAI TURI 
APSIVESTI PIRM IŠEI- 
. N ANT FRANCIJON! . 
Klausykite!
Žymus Amerikos patrio

tas, buvęs Fillipinų guber
natorius Cameron Forbes 
viešai daro šį paskelbimą:

Suareštavo Emma Goldman ir 
A. Berkman.

Wilsonas nori perdaug va-! karės ir panašiems ^'eika- 
tlios. Jisai nori būti tikru lams. O biedni žmonės tan-' 
autokratu (caru) ir diktuoti kiai dolerio neturi.

Joks kareivis negali ap- anarchfstu°va"dai~AmerikoT’ik°ngreSui’ kodėl daug
leisti Amerikos nirm nemi ?,na?cnist,J vaaal ™ .kongresmanų ir senatoriųįeisi! AmeriKos, pnm negu Berkman yra redaktorium
•apsives.

Ateitis šios šalies reika
lauja, kad tie jauni vyrai,

, žiedas tautos, paliktų savo į Tombs kalėjime ir kaltina- 
sėklą ir iš jos išeitų ateities ma konspiracijoj prieš val- 
kąrta. .

Jeigu to nebus, tai Came- kalto” tuomi, kad kuosmar

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

Revoliucija 
Ispanijoje

TALKININKAI REIKA
LAUS NUO RUSIJOS 

AIŠKAUS ATSA- 
KYMO.

Washingtonas, 16 d. bir
želio. — čia eina gandas, 
būk Anglija, Franci ja ir I- 
talijo nusprendę pareikalau-

buvo labai paškudnas. Ji tu
rėdavusi amžinai būti prie 
šuns, valgy dint jį ir todėl ji 
rokuoja, kad ji turi dar gaut 
$40,000.

Vaizdelis kapitalistiško 
pasaulio.

Ispanijoj prasidėjo smarkus nuo Rusijos aiškaus atsa< 
ikymo, kaip ji dabar atsineša 
karės linkui. Dabartinės 
Rukijos pozicijos talkinin
kai nesuprantą.

Talkininkai nusprendę už- džia išleido įsakymą, pagal 
klausti tuomet, kuomet bu-.kurį kiekvienas kareivis, 
vę apsvarstyti sekanti kari- prasižengęs prieš karinę di- 
niai pienai: scipliną, kaip tai: atsisakęs

1) Dabartinė Rusijos po- klausyti viršininkų, agituo- 
zicija paliečia bendrus tai- jantis prieš dabartinę val
kininkų reikalus ir gali la- džią ir t. t., bus baudžiamas 
bai užkenkti tolimesniems 
kariniams pienams;

2) Kokių Rusija priemo
nių nesigriebtų, į kurią pusę 
ji nekryptų, faktiškai talki- 
.ninkams nieko negalės pa

ris Wilhelmas pasiuntė .vie- daryti;

NAUJAS PAVOJUS.
Amerika pasiuntė notą, revoliucijos bruzdėjimas.Sa- 

Chinijai, nurodydama, kad koma, kad visoje šalyje į- 
Senatorius Lodge iš Mas-'ši sutvarkytų savo viduri- steigta kareivių tarybos ir 

sachusetts protestuoja, kad nius reikalus ir geisdama, jog kareiviai kontroliuoja 
tūli lygina Wilsona su Lin- kad chiniečiai liautųsi pešę- visą Ispaniją. Dienraštis 
colnu. Lincoln niekuomet si. “Express” sako, kad Ispani-
nereikalavo cenzūros, nors1 Tuojaus atėjo ir Japonija joj dabar panašu į tai, kas 
jo laikais karė sudrebino ir subarė Ameriką.
pačius valstybės pamatus, o tai, girdi, Amerika gali kiš-1 

s, nesi-. 
klausdama Japonijos.

Naujas pabojus.

džią. Juodu, mat, “prasi 
__  , d kuosmar

ron Forbes mato juodas die-j fciausia agitavo pjrieš kons
cripciją (priverstiną karei-. Wilsonas jau dabar reika- ties į chinų dalykus 
viavimą). Jauja cenzūros. . i -r

Manoma, kad juodu paleis. Senatorius Reed iš Misso- ■

nas Amerikai ir vos tik ne 
tautos išnykitną.

^ai, matote, iki kokių
štykštum ųdasikalba tie be-|P0 kaucija ne mažesne, kaip uri sako kad jokiu būdu į 
gėdziai. O bažnyčia, ta yer- $25,000. |
gė kapitalistų klesos, da šve
pluoja apie “moterystės sa
kramentą”/

Bjauru!

DĖL KAREIVIAVIMO.

Jų advokatu būsiąs Harry 
Weinberger ir byla bus va
roma iki augščiausio šioj ša
lyj teismo.

Juos asmeniškai areštavo 
maršalas McCarthy, kuris

I Wilsonui negalima suteikti NEW YORKO IR CHICA- 
perdaug spėkoj nes jisai 
pavers šalį į despotiją.

Senatorius Harding iš O- 
hio šaukia, kad šią karę jo
kiu būdu negalima pateisint. 
Harding grasina papasako-

GOS MAJORAI.
Palyginkite ŪMitchelį ir 

Thompsoną.
yra pirmo ^aJP®“jnam graikų dipliomatui laiš-

abejau ixixx.AJi t --------------------- ----------------- . v 7 ----- j 1 ietį U11 ig jįicįOliicl

Apie tai, kada pradės imti tikisi, kad dabar jau žmonių f į tokių sekretų apie Wilso- 
kariumenėn vyrus iš tų mi-(protestai pasibaigs, nes “pa-,no dipliomatiją, kad milio- 
lionų, ką užsiregistravo 5 d. , gauta didelės žuvys”. Ta- naį gyventojų neteks užsiti- 
birželio, dar nieko tikrai ne-'sai činovninkas panašus 1 kėjimč valdžiai.
galima pasakyti. Iš įvairių | rusų ex-caro žandarą, kuris j Senatorius Sherman iš II- 
miestų praneša apie naujus.visuomet manydavo, kad re-(];nojrjo ra§0 Chicagos “Tri- 
areštus neužsiregistravusių, (voliucijos nebus, kuomet va- hune” prieš Wilsona ir sako,

• _ kad Wilsonas ardąs visas
ausė ar jie yra A- demokratines tradicijas.
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Bet, kaip pasirodo, tai neuž-i dovus išgaudyti, 
siregistravo milionas, o are-į J'i pakL

■ štuoja tik de^ėtkais. Be a-,merikos piliečiai. Atsakė,1 
beionės, sfinku bus visus su-kad juodu yra “pasaulio pi- 
imti.

Iš AVashingtono praneša, 
kad ten eina dideli ginčai a- 
pie sutvarkymą tų “exemp-

1 iečiai”.
Prokuroras sako, kad su- 

Jyg naujų immigracijos tei
siu ir Goldman ir Berkman 

Hon boards”, kurie galės pa- gali išvaryt iš Amerikos, 
liuosuoti žmones nuo karei
viavimo. Eina gandai, kad 
tuose boarduose bus ir poli- 
tikieriavimo. Wilsonas no
rėtų, kad politikos linijos iš
diltu tame klausime. 

ir

Iš tikrų šaltinių patirta, 
----- kad talkininkai rengiasi Ru- 

iiai pasiusti ultimatum. 
BARDAVO. j Talkininkai tvirtina, kad 

“Laisvėje” buvo pranešta, -iį1 tuojaus privalo išsi-
REIKALAUS ATŠAUKI- (kad Londoną bombarduo- padėti tos pozjcpjos, kulią 
MO PRIVERSTINO KA- |Fint žuvo 81 žmogus.

REIVIAVIMO. lesnės žinios skelbia, kad vo- ( 
Kongresmanas W. Mason .kiečių orlaivininkams pasi-

atėmimu teisių ir siuntimu 
į katorgą.

Ką kareiviai pasakys per
skaitę tokį manifestą, grei
toj ateity išgirsime...

Londonas, 16 d. birželio.— 
Britų kariumenė, atakavusi 
vokiečių frontą palei Messi
na, pasiirė pirmyn nuo 500 
iki 1,000 jardų, taipgi paė
mė nelaisvėn 150 kareivių, 7 
pulemiotus ir keliatą didžių
jų kanuolių.

Norvegijos svetimų reika
lų • ministerija praneša, kad 
šiomis dienomis vokiečių 
submarines pask.andino jų 
penkis laivus. Nuo trijų 

pražūtinga išsigelbėjo visi žmonės,

LIETUVIŲ KARIUMENi'

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
SEKRETORIUS PO 

TEISMU.
Grand Rapids, Mich. — 

Socialistų Partijos sekreto
rius draugas Germer, išvien 
su 12 kitų draugų ir veikėjų,

iš Illinois’o praneša, jog 
fcaip greitai jisai pasveiks ir 
nuvyks į kongresą,taip grei
tai įneš billių, reikalaujantį 
atšaukt priverstiną karei
viavimą. Jisai mano, kad 
dauguma kongresmanų jam; 

i pritars, . ■. .. .

WILSONAS GRĄSINA.
“Flag day” prakalboje 

Wilsonas pasakė labai ka
riška prakalbą. Kad Wilso
nas šneka begalo daug, tai 
žino visa Amerika. - - - ■ — —.....- ------- -  —

Bet dalykas ve kame. Wil-1 ------------- ' nisteris Leadmanas pranešė
sonas savo prakalboj' susu- .SAKO, ANGLIJA-PALIUO-.pal'iaiiiente, kad Švedijos

, kurią 
y g.'dabar turi užėmus, nes ta 

'poziciją esanti
dėl jos pačios.

Talkininkai sako, kad da
nei bar, susidėjus tokioms ap

linkybėms, jie pilną teisę 
(turi reikalauti iš Rusijos 
^aiškaus atsakymo.

o nuo dviejų tik keturi.<* *.
Paryžius, 16 d. birželio. — 

Pereitą savaitę vokiečių su- 
bmarinos paskandino 8 
francūzų laivus. Kiek žmo
nių žuvo, nežinia.
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Petrograde jau seniai gy-.yra po teismu dėlei “konspi- 
vuoja karės medicinos stu- racijos” prieš priverstiną 
dentų draugija “Fraterni-.kareiviavimą. Kaltinimas 
fhs Lituanica” (Lietuvių prieš Germerį paręmtas tuo, 
Brolija). Lošti didelės ro- kad jisai platina anti-kons- 
lės ji niekuomet nelošė.

Dabar ta draugija suma-*juk platinimas literatūros 
nė organizuoti lietuvių ka
riumenę—lietuvių legionus.
Ta kariumenė būtų suorga- chicagos 7 Grand Rapids,a- 
nizuota tuo pamatu,kaip da- tg-0 teisman 
bar yra suorganizuoti latvių $1 000 kaucijos.
šauliu batalionai ar lenkų m • , t .Teismas sakojabai nuste-

ko: “Bėda bus tiems, kurie 
pareis mums ant kelio”.

• Koks tuščias grasinimas 
žmogaus, kuris pradžioj ka
res liepė amerikiečiams bū
ti neutrališkais netik dar
buose ir mintyse, o dabar ką 
jis daro?

MAINO VALSTIJOS MIE
STELIS NEPRIPAŽĮSTA 
KARĖS IR SAKO ESĄS 

NEUTRALIS.
Iš Maino valstijos prane

ša sekantį gana juokingą 
faktą. Ant salos Loud, Mai-

’legionai. Savo atsišaukime 
draugija rašo:

“Laikydami lietuvių legi- ' 
jonus tveriamosios' laisvos 
Lietuvos tautinės, armijos 
užmazgą, manome, kad lie
tuvių legijonuose turėtų bū
ti sukoncentruoti visi lietu- . 
viai kareiviai, tarnaujanti į- 
vairiose rusų armijos daly
se”.

.Ar daug kas pritaria tam 
sumanymui, laikraščiai ne
rašo.

bo pamatęs Germerį. Sykiu 
su Germeriu pribuvo ir gar
sus advokatas Stedman.

Be abejonės, teismas ne
turi jokio legal i o pamato 
nuteist S. P. sekretorių, t-

PAČIOS IŠDUODA 
VYRUS.

. Dabar tai bėda tiems vy
rams, kurie negerai sugyve
na su savo pačiomis. Pa
čios tai nori, kad tik juos 
greičiau į kariumenę paim-

SAKO, IŠRADO AMŽINO 
JUDĖJIMO MAŠINĄ.

Męs gavom pranešimą, kad 
vienas lietuvis išrado amži
no judėjimo mašiną.

Męs nesame įgalioti skelb- prieš tai neturės’, kad vyrus 
ti išradėjo vardo. " 1 valdžia išsiųs kariumenen.

Tūli pačiuoti vyrai neuž
siregistravo. Pačiulės tuoj 
danešė, kad jų vyrai neužsi
registravo ir kad jos nieko

valdžia išsiųs kariumenen

SUOS VISUS AIRIŲ (valdžia ir ant toliaus p risk 
REVOLIUCIJONIERIUS. laikys tvirto neutrališkumo.
Londonas. Andiew Bo- Jis pridūrė, kad karė gali valstijos pajūry, yra kai- 

nar Law pranese parlamen-, tęstis gana ilgai ir tas turės ,meHs Loįdvi'lle klXne gy
te, kad visi airių revoliucį- labai atsiliepti ant Švedijos vena 150 žmoniu. Tasai ka<. 
jomeriai, suimti laike suki-,gyventojų. lis atsimetg nuo Anierį.
limo per Velykas pereitais —--------- ,aike kargs 18G1 mctais>8 reikalauja neprigulmy-

Nuo to laiko jisai nesugrį- kfs- Cataloniečiai nepripa- 
žo prie Suvienytų Valstijų, jokių valdiškų teisių, 
nemoka jokių mokesčių, ne-( Norima įnešti sumanymu 
pripažįsta valdžios, neturi į Suv. Valstijų kongresą,kad 

į j leiski r t ų G00 inilionu dole* 
tymo orlaiviu, 
p i savo rankhs 

t visas autdi^yjto- 
dirbtuves.

Chinijoj iškilo didžiausios 
riaušės. Generolas Chang 
Hsun apsiskelbė diktato
rium. Norima atnaujinti 
monarchija.

Rusijos Dūma reikalauja* 
kad kareiviai pradėtų už* 
puolimus ant vokiečių ir au-K

metais, .tuojaus bus paleisti CALIFORNIJOS SOCIALI- 
is kalėjimų. Anglijos vai-. STAI NEATSIMES> 
<lzia pažadėdama paleisti I Qak|and( Cal _ Ru[.žua. 
revohucijonieriuš, mano pri- laikraščiuose pa-
^gerinti prie airių. >gai.sintoji žinia> ;tut; Ųali-

L Dabar anglai rūpinasi,kad fo|,nijos s(?cialistų organiza.
cija atsimes nuo Partijos,ne
turi jokio pamato.

Oąklando, San Francisco 
ir E. Oaklando organizaci
jos pritaria daugumos- 
zoliuc'iiai.

xiicaij AkUAt, v VIAI u. UUUDJUCO j VlUljUtn ClLU

bondsų (liberty bonds) iš- konvencijoje, 
parduota už tris bilionus do-' 
lerių. Laikraščiai džiaugia
si tuo pasisekimu, nes išpra- 
džių norėta tik 2 bilijonu do
lerių. Daugiausia bondsij 
tapo parduota New Yorke— 
visą trečdalį. ' '

Kad bondsai išparduota— 
nėra didelio dyvo. Daugelį 
vietų dirbtuvėse stačiai ver
tė pirkti bondsus ir darbi
ninkai tai darėjbijędami nu
stoti darbo.

Be to dar negana. Ka
rės reikalams ir gelbėti. 
Francijai, Anglijai ir ki-' ^iausia vietų^ durnoj gavo 
-tiems bankrūtams dar bus kadetų partija. , . .v.
užtraukta nauja paskola. Caras balsuos laike rinki-. paimti cukrų į savo išimtinę . iiv. .v • — J..™ mfinntinlno V n IrUji o ciimvlro1917 metais valdžia išviso - . . , . . . ... , ,v.
mano gauti 7 bilionus dole- Sales balsuoti laike rinkimų visą cukrų ir tik valdžios 
rių. ■ . I -

Tai, mat, kiek pinigų eina

Laike rinkimų Petrogra
do lūiesto dūmon atstovais 
išrinkta dauguma socialistų. 
Dabar Petrogradas bus kon
troliuojamas suvienytų so
cialistų. Laike rinkimų su- 
sivienyjo socialdemokratai, 
socialrevoliucionieriai ir 
darbiečiai.

Laike rinkimų dalyvavo ir 
moterys. Po socialistu dau- CUKRAUS MONOPOLIJA

i RUSIJOS.
| Rusijos valdžia rengiasi

LAUKIA STREIKO 
COLORADO.

Denver, Colo. — Laukia
ma streiko 9,000 angliakasių 
Rockefellerio kasyklose 
Storkville, Colo.

( Kad tik neatsikartotų ant
enas Ludlow.

jų apskelbė neutralitetą.
Kuomet 5 d. birželio buvo 

registracija ir ant salos at
vyko federalis viršininkas 
dėl registracijos vyrų, tai 
kaimelio gyventojai atakavo 
jį šutintum bulvėm ir virši
ninkas pabėgo.

Mikalojus Romanovas monopoliją. Valdžia supirks 
- - -....................................... T » Iv. ,

[ Įsteigiamąjį Rusijos Sei- krautuvėse galima bus gau- 
Jti pirkti cukraus.

ŠUNS TARNAITĖ REI
KALAUJA $40,000.

Tūla Ona Simons iš Char- -
leston, S. C., tarnavo - pas! Amerikos socialistai’ rei- 
Mrs. F. Leslie, milionerę. ;kalauja, kad valdžia išduo-'*" 
Milionierė numirė ir paliko, tų leidimą jų atstovams va- 
tarnaitei $10,000, bet jai to,žinoti j Stoękholmą 
neužteko. 7“ ‘
nu ji reikalauja dar $40,000. 
Ji pasisamdė gerą advokatą 
ir užvedė bylą. Savo reika-

ant
Iš turto apiekū-1. tarptautines sociaistų kon-

ferencijos.
Rusijos ministerijoj 

kirta grafienė Panin.'

I•T

pas-
Tai

lavimą remia tuo, kad ji tu- pirimoji įhinisterė moteris, 
rėjo prižiūrėti šunį kuris [visame pasauly. . J-:
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Kas toliau?
. r; rrrr bus’ nes kitaip šalyje kiltųLa.sves reporterio pas.kalbejimas su M. Hillquitu revoliucija. Nuo pat kargs 

boc. Party pirmininku.

per ištisus’šimtmečius. Fak- buvo pirmas liet, laikrašti- 
tiškai Airijoj nėra privers- ninku prisitaikymas prie 
tino kareiviavimo ir, kaip 
sako jų patriotai, tai ir ne-

greit įvyks taika?
—Išėmus rusų valdžios,vi

sos* kitos valdžios dar neno
ri taikos. Viltis greitos tai
kos šiandien tegali remties 
tik ant plačių liaudies mi
nių. Visų kariaujančių val
stybių žmonės ištroškę tai
kos. Vokietijoj judėjimas

____  f pradžios airiai šaltai žiūri, 
kos demokratija galės.suloš- n^noHų! Tie-
ti didelę rolę taikos judėji
me ?

—Dabar dar tai sunku 
pasakyti, bet aišku, kad A- 
merikos žmonės nori taikos. 
Dabar visur kuriasi vadina
mos Liaudies Tarybos. Kož- 
ną dieną ateina daugybė lai
škų iš įvairių miestų, *kur

už taiką.labai didelis ir kad praneša apie norą įsteigt l.'nni 4-•■» i Vr/-»lz, 11 r\c? OAninl. I v» i t m •kaip, tai Vokietijos social
demokratai gali prispirti 
valdžią taikintis jų sąlygo
mis. Judėjimas už taiką 
visoj Vokietijoj augte auga. 
Francijoj taip-pat įvyksta 
permaina minių psichologi
joj. Reikia žinoti, kad ten

panašias tarybas. Tas ju
dėjimas vis augs ir augs. So
cialistų Partija irgi, eina sti
pryn. Daugybė naujų na
riu rašosi. Dar šiandien 
man pranešė nacionalis sek
retorius drg. A. Germer,kad 
“American Socialist^)” cir-

sa, dalis airių patriotpalai- 
kių ir dalis kunigijos veda 
vergišką politiką, bet plačio
se žmonių miniose vis labiau 
ir labiau įsigali revoliucijo- 
n i e r i ų p a r t i j a—v a d i n a m i e j i 
Sin Fein’eriai. Jiems prita
ria didžiuma Dublino gy

ventojų, taip-pat ir didžiu
ma sodie^įų. Sin Feineriai- 
yra didžiausi priešai priver
stino kareivjavimo.

žmonių skonio, jeigu neskai
tyti “Saulės” eksperimentų.

* *
Broli Raulinaiti, ar atsi

meni, kada sukai “Keleivio” 
mašiną ranka, na, o dabar?

Netik Rusijoj įvyksta re
voliucijos.

*
* *

Kada kunigai mat 
dą, jie būna ir revo^iucijo- 
nieriais. 1905 m. kun. J. Ži
linskai parašė karstą atsi
šaukimą prieš caro valdžią, 
kviesdamas žmones nemokė
ti mokesčiu ir t. t. To atsi
šaukimo “Keleivis” atmušė

Vokiečiu kareivio 
karės atsiminimai

AM*

nau-

jau prasideda demonstraci- Įkuliacija karės laiku pasi
jos gatvėse, ko seniau nebu- dvigubino. Taip vadinami 
v.o. Juk tai darbininkų mi- socialpatriotai nieko nelai- 

. nios privertė socialistų par- mės.
tijos vadovus nutarti siųsti —Kaip manote, ar daug 

žmonių gali nusivest paskui 
save socialpatriotai?

—(Drg. M. Hillquith nusi-

Apsigyvenus tam kaimely, aš su keliais 
draugais nuėjom pas farmerius šio to nusi
pirkti. Tūloj stuboj męs gavom duonos, 
mėsos, vyno. Pinigų atsisakė imt. Sakė, 
tai esą’ dovana, tik prašė neužkabinti jų. 
Męs, betgi, atsilyginom. Vėliaus tokių at
sitikimų buvo daugiau. Žmonės mūs bijo- - 
josi.

Keturi iš mūsų kareivių sudarėme san
dorą. Pasižadėjome remti vienas kitfe vi
sokiam pavojuj. Sustoję kur nors, męs lan- 
kydavomės žmonių namuose, ramindavom 
juos, kaip galėdami. Ant mūsų gražaus el
gimosi žmonės atsakydavo tokiuo jau gra
žumu ir būdavo atviri. Išeidami męs krei
da parašydavom ant durų: “Būkit malonus, 
čia gyvena dori, teisingi žmonės”.

Jeigu kilo kokia neapykanta, jeigu įvy
ko taip daug atsitikimų karės lauko teis
mu, t*aį čia nemažą rolę lošė kalbos skirtin
gumas ir įvykusios dėl to klaidos. Žinoma, 
čia padarė savo ir sistematiškai varoma 
agitacija m^'š “neprietelius”.

Nahtį męs vėlei tęsėme savo žygį pir
myn. Mus priskyrė prie 21-centimetrinių 
kanuoli i batarėjos. Męs nevien turėjom 
savo miniom pridengti batarėją, bet ir pa
gelbėti įstatyti savo vietose tuos milžinus.

Nesmagu tik buvo, kad neturėjome 
'vandens.

Po pietų męs vėlei -sujudome žygiuoti. 
Vidurdienių saulė kepino nemielaširdingai. 
Dulkės apnešė mūsų uniformą ir odą per 
kokį colį stovumo. Veltui bandėm pralink- 
smint save; nuovargis darė savo ir męs 
silpnėjom vis labiau ir labiau. Tūli mūsiš
kių jau nebegalėjo paeiti ii* krito čia pat 
ant. vietos. Komandieriui nesiliko kas kita 
daryti, kaip tik duoti mums progos atsi- 
kvėpt ir pasilsėti. Męs sustojom ir atsili
kom nua.priešakinių pozicijų.

Apie ketvirtą valandą pamatėme prieš 
save sodžių. Pradėjome smarkiau maršuo- 
ti. Be kitų dalykų męs pamatėme farmerio 
bričką, kurioj vežė civilių gyventojų, vei
kiausia, kuom nors nusikaltusių. Jų tarpe _____ r___v____ _ _____ ___________
buvo vienas katalikų kunigas. Jo rankos j Kanuo)inį vežimą ir pačias kanuoles gaben- 
huvo drūčiai iš užpakalio suveržtos! Męsiti reikia šešių arklių kiekvienam. Tie’ark- 
pradėjome teirauties, kodėl jį suėmė. Mums ” 
pranešė, kad kunigas kurstęs sodiečius už- 
nuodinti šulinių vandenį.

Pasiekę sodžių, tuoj bėgom atsigerti 
vandens, nes buvom begalo ištroškę. Bet 
koks buvo mūsų nusistebėjimas, kada ties 
^šuliniu radom iškabą: “Užnuodinta!” Čia 
buvo ir sargyba. Nusiminę, vos bėgy vi dėl 
troškulio, sukandom dantis ir bėgom prie 
kito šulinio. Bet ir čia buvo ta pati velnia
va. Sargyba stovėjo ties šuliniu ir šaukė: 
“Užnuodinta”. Pačiame sodžiaus vidury 
buvo šaltinis krikštolinio vandens. Nubė
gome ten. Bet penki sargai kareiviai pa
stojo mums kelią. Aš su tūlu savo draugu 
jau buvau Išsisukąs atgal, kaip ant mūs už
griuvo nauja kareivių kuopa, kuri kokiam 
tai pasiutime, šoko prie šaltinio. Sargai 
turėjo trauktieSs iš kelio ir visi pripuolė 
prie šaltinio. Gėrėme męs taip godžiai, kaip 
kokie gyvuliai. Ir nei vienas neapsirgo. 
Vėliaus męs išgirdome, kad belgų kunigas 

5<būk tai liepęs užnuodyti šulinius, turėjęs 
atiduoti savo gyvastį, mes mūsų vyriausybė 
Ąžinoiusi”; kad vanduo ištiktųjų buvo už- 
ijuodintas ir/jeigu nieks nenumirė, tai tik 
,pasidėkavojąnt išimtinai laimei. Mat,' vo- 
ikiečių d-iėvaš mus saugojo. Paimti nelais
vėn belgai nebuvo, matomai po jo protek
cija. ų Jiepurėio žūti.

Kad šaltiniai ir šuliniai užnuodinti — Hmus persergėdavo daugely vietų. Dėl tos 
priežasties mūsų kareiviai ėmė vis labiau 
neapkęsti belgų. Tūluose kareiviuose kilo 
bjauriausių instinktų, 
mijoj yra žmonių, niekuo 
nuo barbaru.
Vokietijos gyventojų anaiptol nėra 
lizuoti žmones^nors me^ ir dar tai|: 
tume įtikrint save. Pi 
vinins abiejose šalvse atgabeno kariumenėn 
netik žmonių, bet ir gyvuliu. Kas vadino 
visa mūsų armiją barbarais, tas darė netei
sybe, bet tai yra faktas, kad kaip vokiečių, 
tąįp Ivgiai francūzų ir anglų armijose buvo 
gaivalų, kurių pati tikroji vieta turėjo būti 
kalėjimas. 
i ' L

Aš papasakosiu vieną atsitikimą, kuris 
parodo, kad męs patįs nubaudėme niekšą, 
įjūrį nutvėrėm bjauriai pasielgus.

4 ; * C
Tūlą vakarą, prietamsoj, męs dasikasė- 

me kaimelio, į rytus nuo miesto" Bertrix ir 
čia mums, vėlei pranešė naujieną apie “už- 
nuodintą” vandenį. Apsistojom sodžiaus 
viduryje. Aš stovėjau ties nameliu, per ku
rio žemą langą matėsi, kas dedasi vidury
je. Męs pamatėme toje vargingoje lūšnelė
je biedną moteriškę, kuri apkabinus laike 
savo vaikučius, tarytum, kas nors norėjo 
išplėšti jai tą turtą. Nors męs visi buvom 
įširdę dėl to pmdo apie užnuodinta vande
ni, betgi, rodosi, kiekviena turėjo sugrau
dint tasai paveikslas. Tūli iš mūsų buvo 
jau besirengę eiti suraminti nabagę, tik 
štai dičkis, kaip kūmščia, akmuo buvo iš
leistas per langą ir, puldamas, sužeidė ma
žą mergaitę. Pasigirdo .pasipiktinimo šauk
smai, bet tame pačiame momente kokia 
dvidešimts ranku nusviro ant niekšo, nu
čiupo jį ir taip išpėrė jam kailį, kad tas su- 
žvėrįjęs rezervistas vos atsigavo. Jeigu ne 
aficieriai, tai tikrai jisai būtų buvęs nulin- 
čiuotas. Sakė, kad jį atiduosią karės lauko 
teismui, bet neatidavė. Vėliau jisai prigėrė 
Meuse upėj. , Kiti mena, kad jisai tyčia 
nrisigirdė, nes nuo to atsitikimo jo visi ne
apkentė.

o *
o * *< ►
o Ponas Wilsonas atsisako 

____ o maty ties su dideliu taikos 
!<><«><$>><$>♦__________________ šalininku D-ru Magnes.

Reikia duoti laisvę Prūsi
jos žmonėms — šaukia A- 
merikos patriotai.

Fain! Bet kaip su Japo
nija, kur iš 50 žmonių tik 
vienas turi balsavimo teisę.

Ar greit Amerika pradės

MARGOS
l MINTIS

Bet su Balfouru jisai ne- 
atsisi^<ė maty ties, nors Bal
four buvo airių tautos nai
kintojas ir nevydonas.

konferenciją Stockholme.Iš- 
p radžiu vadovai nenorėjo 
nei mislyti apie sutikimą su 
vokiečiais, bet dabar viskas 
mainosi. Francijos liaudis, 
kaip man rodosi, trokšta 
taikos.

—O kaip su Anglija, kuri 
lošia svarbiausią rolę?

—Jeigu taika įvyktų da
bar, tai Anglijos valdžia ne
būtų ja patenkinta. Jeigu 
ne formaliai, tai faktiškai ji 
išeitų, jkaipo pralaimėtoja. 
Tačiaus paskutiniai atsitiki
mai sakyte sako, kad ir An-'pamato. Abelnai, man ro- tijų žmonės susirenka ant 
glijoj žmones nori taikos. Įdosi, partija suloš didelę ro- balid, veselijų ar net išsi- TT • 1 A • 1 X* X*1 1^ 1 _ J • • 1

šypsojo) Įtekmės jie beveik kariaut, kad iškovojus lais- 
Jietarnauja buržu- vę ir Japonams? Kad jau 

šiandien pas visiem, tai visiem.
*

* *

Švenčioniškis rašo
jVoj”, kad keleiviečių, ateitie-1

neturi.
azijai. Dar 
mane buvo J. Harriman iš 
California. Jisai St. Louis 
konvencijoj pasirašė po ma
žumos rezoliuęija. Dabar 
jau sako agituosiąs už di-’čių ir klerikalų vaišės laike 
džiumą. Šnekos apie tai,kad krikštynų yra tai šiūr bend-1 
Californijos socialistai pri- radarbiavimas (partijų?), 
taria dešiniemsiems ir atsi- Eidamas toliau aš darautaria dešiniemsiems ir atsi-

• mesią nuo partijos, neturi išvedimą: jeigu įvairių par-

—Kaip manote, ar Ameri- lę.
wW i

priverstino kareiviavimo
Kanadoj ir Airijoj.

išsi-( 
gerti stiklą alaus—tai juk ir 
bendradarbiavimas!

Bet juk tai fonės. Svietui 
visai nerūpi tokie bendra
darbiavimai, nes tokių ben
dradarbiavimų kas mielą 
dieną įvyksta tiek ir tiek., |

Kas kita, kada soc.-dem.790, o tuom pačiu laiku žu- . . . , . . ,
vo 17,332. Taigi, išeina,kad ^n?a. be^h'™ mimstenjpn. 
kiek Kanada spėja nusiųsti'}.a! zaisl0’. T?e 
kares laukan, tiek žūsta ka-Lt.ini?.'Ja.y^as,1.JTai ^aa.įc e" 
rėš nasruose. Ištiesų, tai(h?-'llde.lls.Poht.lk.0! d.zl.akas> 
jau tikrai pekliškas surėdy-1uz.kui visi ministerial ima 
mas! Tai tikra balabainė! p^ktyvę atsakomybę. Jie

Kanados francūzai xįabai Yeikia sul^ ta.m llkro. Plen.° 
daug kenčia dėl įvairių per-'!1. P10Siam9s ll. tas jų yei- 
sekiojimų Britanijos. Ypač ialas ne vl?Pai ^.ieaai> be^ 
kanadiečius francūzus slė-p)a^vai.’as* ^ai ^.ra 
gia Ontario provincijoj,kur Pats tiktasis bendradarbia- 

-----  . 'vimas, o ne kokios ten krik
štynos.ių gyvena 200,000. Tūlas 

Bourassa, žymus francūzas *

* *

Visai kitas klausimas, ar 
1 gerai daro rusų ėsdekai ben- 
■dradarbiaudami 
faktas!) su kitom 
dabartinėj ministerijoj! 
ta tai klausima reikėtų 
gvildenti.

Kanados parlamentan įne- 
■ štas billius įvesti priverstiną 

’ kareiviavimą Kanados vy
rams tarpe 20 ir 45 metų.

Kanados ministerių pir
mininkas p. Borden tvirtina, 
kad Kanada, kuri ligišiol 
jau davė 400,000 liuosnorių, 
dar galės duoti 500,000 ka
reivių.

Tūkstančiai kanadiečių 
. jau žuvo mūšiuose, bet val

džiai dar to negana. Kana
da kas savaitė išleidžia ka
rės reikalams $39,000,000, veikėjas pasakė, kad Onta- 
bet jai dar to negana. 'rio francūzai daug daugiau

Kanados žmonės priešina-,persekiojami, negu Alzasf 
> si sumanymui įbesti privers- j Loraino gyventojai po prū- 

tiną kareiviavimą. Ypatin- sų jungu! |
gai sujudę darbininkai. Rei-1 Pulkininkas Lavergne iš 
kia pažymėti, kad priversti- Quebeco legislatures atsisa- 
nam kareiviavimui priešina- kė stoti kariumenėn ir net 
si ir francūzai katalikai, agituoja prieš liuosnorių ra- 
Vienas iš žymiausiu laikraš- šymąsi armijon. |
čių “Le C«nadc”‘ (išainaj Kanados francūzai, kaip; 0 dabar pasilsėkime pra- 
Montrealy) rašo: “nei vai- matot, netiki melagingai ir . . . . . p ' ,
džia nei parlamentas netu- veidmainingai Anglijos vai- ... ‘ •
n teisesxpravesti tą jstaty- (dziai, kuri per akis^meluoja, 
mą. Parlamento priedermė būk veda kovą už svieto 
aiški: atiduokite tą klausi- liuosybę. Vienas jų '----
mą išrišti žmonėm”. Įvas Tancrede Marsil viešai

Kitas įtekmingas francū- pasakė, kad vely tegul tūk- 
zų katalikų laikraštis “La 'stančiai žūsta sukilime prieš 
Devoir* (išeina Montrealy),valdžią, negu’duoti liuosu 
kaltina ministeriją, kad ši noru užsidėtu priverstino 
nori prievarta įvesti priver- ‘kareiviavimo jungą. 
stiną kareiviavimą, nepasi- ’ Tai ve ką sako žmonės, 

kurie turi savo pažiūras ir 
brangina jas.

Darbininkų klesa, savo, 
daugumoje, taip-pat priešin
ga karei ir priv. kareiviavi
mui..

Valdžia supranta žmonių 
ūpą ir todėl nenori leisti to 
kjausimo patiems žmonėms 
nubalsuoti.

Tas pats Airijoje, ku
rią Anglijos imperialistai ir 
plėšikai slegia ir -žudo jau

stiną kareiviavimą, 
tarus su žmonėm.

Męs$ plačiau pakalbėsime 
apie tuos argumentus, ko- 
buis.išstato /Kanados fran- 
<jzai katalikai prieš priver
stiną kareivivamą: nuo bir- 

^žolio 30 d. pereitų metų iki 
cdah ,r Kanados arinijon už
sirašė 74,510, o kares lauke 
žuvo tuom pačiu laiku 65.- 
549. Laike dviejų paskuti
nių mėnesių liuosu noru Ka
nados armijon užsirašė 11,-

Cit

(tai jau
sriovėm

Ši-
ir

Ponas Lansing, mūsų pir- 
masai ministeris, savo žo
džiais ir pasielgimais labai 
primena tuos rusų biurokra
tus, kurių daugelis šiųomi 
tarpu gyvena antį “loskavos 

! duonos” šv. Petro ir Povilo 
tvirtovėje.

Lansing, kaip ir visi biu- 
“ rokratai, begalo myli sek- 

retnumą ir neapkenčia vie
šumo. /

Žiūrėkite. Visiems valsti
jos departmento viršimįn- 
kamš yra^ draustinai už
drausta kalbėti su laikrasį 
čių reporteriais, duoti jiems 
informacijų. Nėra paikes
nio dalyko/ kaip šitokios, 
cenzūros įvedimas. įĮuk' 
męs gyvename begalo > pai
niais ir sunkiais laikais/kur 
be viešų diskusijų ir infor
macijų galima stačiai už
trokšti. Valstijos depart- 
mente tarnauja patyrusių 
dipliomatų, kurių daugelis 
buvo Rusijoj, Chinijoj,. Ja
ponijoj ir kitose šalyse, 'tar
navo ten ilgus metus. Kar
tais, tokių žmonių informal 
ciios begalo būtų naudingos; 
laikraščiams.i t

I Bet ponas Lansing, biuro-' 
į kratas, to nenori. Jisai ma
no, kad už visus atgaivos 
jojo ealva, už visus atsakys 
jojo liežuvis.

Prastas žmogus, biedna 
liogika, žiopla cenzūra! /

20 d. gegužės buvo antro
ji “lietuvių diena”. Aukas, 

‘su,lyg papos Benedikto XV 
įsakymo, rinko visose baž
nyčiose. Amerikoj tą dieną 
monopolizavo mūsų klerika- 

’ lai. Ir, kaip primena “A-
vado-1J Žino.V has..pir“la® paLaš.g menkos Lietuvis

tą pasikalbėjimą? Ogi Mai
kė Paltanavičius, tas pats, 
ką dabar rašo pasikalbėjimą 
po medžiu. Tai buvo 1905 
metais kovo mėn., kada prie 
“Keleivio” nebuvo nei Gegu
žio, nei Michelsono.

Pirmas pasikalbėjimas 
prasidėjo žodžiais: “Maike, 
duok mečę man pypkę užsi-

Paltanavičius rašė, o zece- 
riai taisė, nes zeceriai kul
kas geriau pažinojo kalbos 
taisykles, negu redaktorius.

* '
♦ ♦

tr seniau žmonės 'mylėjo 
skaityt Maikę. Maikė pada
rė “Keleivį” populerišku.Tai

“Pasekmes antrosios
? Lietuvių Dienos 20 gegu-

mažesnės už pirmosios 
Lietuvių Dienos pasek
mes. Kaip matyti iš pra
nešimų tik keliolikoje vie
tų surinkta įžymesnės au
kų sumos, bet daugelyje^ 
vietų, kitur ir didelėse lie- 
tuvių kolionijose, kaip 
Chicago, Philadelphia, vi
sai mažai tesurinkta”.
Ir nėra dyvų. Juk kuni

gams ištikrųjų tai niekuo
met nerūpėjo Lietuvos rei
kalai. Ot, jeigu būtų rinkę 
aukų kokiam klioštoriui,tuo
met kas kita.

Mat, kiekvienoj ar- 
nesiskiriančių 

Daug milionų Francijos ir 
civi- 

nore-
ireivia-

liai ne bet kokie. Tai geriausi arkliai visoj 
Vokietijoj. Bet tankiai ir jie nepajiegia 
gabent tuos milžinus. Kartais, reikia 70— 
80 žmonių, kurie padeda tempti tą sun
kenybę.

Paleistas iš tų kanuolių šūvinys išsykio 
pakįla oran ant kelių tūkstančių yardų. 
Štai kodėl nuo tų šovinių pasekmės negali '■ 
priešą apsaugoti nei didelio kalno augštu- 
mas. Pradžioj karės francūzai veik netu
rėjo perkeliamos sunkiosios artilerijos ir 
todėl jie jokiu būdu negalėjo atsilaikyti , 
prieš mūsų kanuoles didžiojo kalibro.

Su artilerija męs jautėmės lengvai. 
Nors buvom kelionėje nuo 2 v&l. nakties, o 
sustojom 6 vai. ryte, bet nebuvom nuilsę. 
Kiek palūkėję, ėjom link miestelio Bertrix. 
Iš kairės ir dešinės pusės degė keliolika 
namų. Mums pasakė, kad iš tų namų šovė 
į vokiečių kareivius. Prieš vieną iš tų na
mų gulėjo veik visiškai Sudegę vyras, mote
riškė ir jų vaikas 16—17 metų. Visi jie bu
vo padengti žole. Toj pačioj gatvėj rado
me dar tris sudegusius civilius žmones.

Dar tūlą laiką paėjėjus, stačiai pasigir
do šaudymas. Šaudė iš tūlo namo ir keturi 
mūsų kareiviai krito sužeisti. Išsykio męs 
buvom nustebinti, bet vėliau tuoj apsiautėm 
tą namą ir pradėjom leisti rankines grana
tas. Tuoj viskas užsiliepsnojo. Oro spau
dimas buvo toks didelis, kad visos durys 
nušoko nuo vašų, sienos sugriuvo ir, tuom 
pačiu laiku, penki vyrai civiliuose drabu
žiuose išbėgo gatvėn. Jie pasidavė. Suim
ti tuojautės jie buvo atiduoti karės teis
man. čia jau įvyko teismas ir nuosprendis 
buvo mirties bausmė.

Iš mūsų paskirta 80 vyrų, ir aš buvau 
jų tarpe; mus padalinta po 6 ir kiekvienai 
partijai liepta nužudyti vienas belgas. Ma
no partijai iš 6 žmonių reikėjo išpildyti 
exekueija ant augšto ūgio, lie^o sudėjimo u 
belgo, turinčio kokia 40 metų. Jam užrišo 
akis, nuvedė į sodą artymo namo ir pririšo 
prie sienos. Mūsų kapitonas liepė gerai 
prisicieliuoti, kad užbaigus tragediją, kaip 
galint greičiau. Męs padarėm šešis žings
nius tolyn nuo pasmerkto mirtin žmogaus, 
sustojom j dvi eili po tris. Seržantas, kuris 
komandavo, liepė šaut į krūtinę. Liepta 
užtaisyti šaudykles. Tuomet pasigirdo ko
manda: būkit pasirengę. Pirmoji mūsų li
nija priklaupė, antroji stovėjo. Antra ko
manda: prisitaikinti Męs padėjom savo 
šaudykles į poziciją, kad šauti. Seržantas 
davė mums puse minutos prisitaikint, pas
kui sušuko: šauti!

Net ir šiandien aš negaliu pasakyti, ar 
mūsų auka tuojaus, ant vietos žuvo ir ar vi
sos kulkos jį užgavo. Visą dieną aš jau
čiausi, tarytum apsvaigęs ir didžiai sau iš- 
mėtinejau, kad sulošiau' budelio rolę. Ilgą 
laiką aš nešnekėjau apie tai su savo drau
gais, nes jaučiausi esant kaltu. Bet—kągi 
kitą męs, kareiviai, galėjom padaryti?

Kadangi tokių atsitikimų buvo . dau
giau Bertrix miestely, tai daug namų tapo 
sudeginta . Ant rinkos buvo sunešta dau
gybė šaudyklių ir revolverių. Kunigo na
me atrasta mašininė kanuolė. Kunigas ir 
virėjas tapo suimti ir, kaip spėju, atiduoti 
karės Įdūko teismui. . f

Esant panašioms sąlygoms, męs nu- 
džiugbm, kada reikėjo apleist Bertrix. Pa
ėję tris valandas, sustojomjr gavom valgys - 
ti iš karinės virtuvės, bet šiuo^žygiu visi bu
vo be apetito. Mūsų pietus buvo panašus
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Meilės Laipsniai 
Jų išsivystyme

Švenčioniškis

(Tąsa).

ir pas civilizuotas tarrtas. Pavyzdžiui, senovėj dau
giausia laisvės turėjo egyptiečių moterįs ir labiausia 
jas vyrai gerbdavo, nes tai^ laikais bėgy kelių šimt
mečių egyptiečiai su niekuo! nekariavo ir buvo atsida
vę ramiam pramonės darbui. Sehovės Ryfrie, kuomet 
Hen plėtojosi karingoji organizacija ir pasižymėjo už
kariavimais kitų tautų, šeimyniškas despotizmas buvo 
(pakilęs iki tokio laipsnio, kokio tik galėjo pakilti; bet 
kuomet kalingoji valstybė perėjo prie pramonės, virto 
pramonės valstybe, moterų padėjimas žymiai pasigeri
no, jos įgijo didesnes teises', kurių vėliaus taipgi nete
ko, nes valstybė viduramžiuose buvo įsivėlus į kares. 
(Suvienytos Valstijos mažiausia kariavo, todėl ir mote
rų padėjimas geresnis buvo, negu kur nors Europoj. 
(Poliaus seka Australija ir Anglija. Australai išimti
nai atsidavę pramonei, o anglai kad ir kariavo, bef 
Kas jų kariavimas labai skyrėsi nuo kitų tautų karia
vimo, nes Į karę eidavo tik tie vargšai, kurie sutikdavo 
savo kailį už pinigus parduoti — liuosnoriai, nusamdy
ti už algas, todėl anglų negalima priskaityti prie kari
ninkų typo, jie yra pramonininkai, kiekvienas liuosas 
anglas—ne aficieris, bet pirklys. Vokietijoj moterų 
padėjimas gana žemas, nes ten yra išsiplėtojęs prūsų 
karinis typas, kuris ir pramonei išsiplėtojus vis dar 
tebesilaiko.

(Turtai). Turtai bei turtingumas, lyginai.kaip 
ir pramonė, gerina moterų padėjimą, tik, suprantama, 
ne savo pradžioj, kuomet senovėj vyrai, tapę turtin
gesniais, pradėjo pačias pirkti, bet tuomet, kuomet tie 
Kurtai palengva pasiskleidė miniose. Nes juo žmoni
ja biedniau gyvena, juo labiau ji privalo kovoti už 
duonos šmotą, juo mažiau turi maisto arba pinigų jo 
įgijimui, tuo sunkesnis darosi moterų padėjimas. At
bulai, kur užtektinai yra visko, kur prieinamos visos 
gamtos malonybės,’ kur kultūriškai žmonės augščiau 
pakilę ir jų charakteris švelnesnis, ten kad moterįs ir 
nesinaudoja lygiomis su vyrais teisėmis, neturi ypatiš- 
kos laisvės, vienok sulomis apsieinama daug geriau, 
jos būna gerbiamos ir aplink jas vaikščioja ant pirštų, 
kaipo apie malonumo ir pertekliaus daiktus. Ten mo
terys nebranginamos kaipo žmogystės, bet kaipo daik
tas, suteikiantis vyrui smagumą.

(Doros jausmai). — Pradėjus augti turtams ir 
kilti kultūrai, ėmė keistis ir doros jausmai. Vieton 
žiaurumo ir egojizmo, kuris pirmiau buvo įsiviešpata
vęs, ėmė plėtotis fantazija, simpatija, t. y., žmonės 
pradėjo suprasti kitų sieloj jausmus. Ir juo labiau su
pratimas kitų žmonių sielos jausmų augo, tuo labiau 
žmonės bjaurėjosi karėmis ir atsidavė ramiam pramo
nės darbui. Žmogus, daugiau atsiduodamas pramo
nės darbui, pradeda atprasti nuo užpuolimų ir užgro

simų svetimo turto, jis pripranta prie ramiij sutarčių, 
mainų vienų prekių ant kitų ir pradeda kitus žmones 
skaityti lygiais sau. Tokiu būdu ir moteris vyro aky
se tampa ne žaislu, ne naudingų/įrankiu’. bet žmogys
ta, pradeda ją gerbti, kaip žmogų ir sykiu atsiranda 
pamatas romantiškai meilei, kuri daugiausia sukelia 
vyro jausmus, priverčia moterį gerbti ir žiūrėti į ją, 
kaipo į lygų sau sutvėrimą.

(Nelygus lyčių skaitlius). Didelę svarbą lošia 
moterų padėjime ir nelygus lyčių skaitlius. Kur tik 
moterų skaitlius perviršija vyrų skaitlių, ten jų padė
jimas daug blogesnis. Kad taip yra, nereikės jieškoti 
faktų iš tolimos praeities, užteks prisižiūrėti ir į da
bartinius balius. Jeigu į balių susirenka daugiau vy- 

. rų, o mažiau moterų, tuomet vyrai stengiasi jas dau
giau pagerbti ir kur kas mandagiau apsieina. Bet 
jeigu tik susirenka moterų daugiau, o vyrų mažiau, 
tuomet pastarieji vaikščioja pasipūtę, su kiekviena 
nenori net kalbėti, stengiasi pasirinkti dailesnes, at
sakau tesnės ir t. t. Panašus apsireiškimai yra ir 
draugijoje. Pavyzdžiui, pas australiečius, vakarų es- 
kimosus, pas tūlas indijonų gentkartes vyrų skaitlius 
daug didesnis ir ten moterų padėjimas geresnis; pas 
kitas indijoųii gentkartes, pas daugelį afrikiečių, at
bulai, moterų -skaitlius daug didesnis, negu vyrų ir 
ten jų padėjimas nepalyginamai blogesnis, negu tų 
Kautij moterų,* kur jų randasi mažiau. Vokietijoj ran
dasi nemažiau miliono moterų viršaus; Amerikoj at
bulai, per ilgus laikus moterų skaitlius buvo daug ma
žesnis, nes kada tapo atrasta nauja šalis, į ją^yažia- 
vo vyrai ir tik vėliaus pradėjo važiuoti moterįs. To
dėl Amerikos moterų padėjimas yra geresnis, negu 
Vokietijos.

x (Apsivedimų formos). Nemažą rolę lošia moterų 
padėjime/apsivedimų formos ir padarymas šliūbinių 
sutarčių. Teisybė, nors apsieviVlmų formos surištos 
su ekonominiais reikalais, ^vienok moterų socialiam 
padėjime šliubų formos figuruojaur atskiros.

Kur tik viešpatavo poliandrija (kelių brolių apsi- 
vedimas su viena moteria), veik visur buvo moterų 
padėjimas neblogas. Net ir pas žiauriuosius todus, 
kurie poliandrijos laikuose užsiėmė gyvulių auginimu,
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Įikdavo vyrai ir vaikinai; “Moteris neišeina iš savo na
melio ant kiemo vandens arba malkų įsinešti, nes tą 
darbą atlikdavo vienas jos vyrų”. Suprantamas daik
tas, jeigu poliandrija moterų padėjimą gerina, tai po- 
Jiginija (vieno vyro apsivedimas su keliomis seseri
mis) turi bloginti, nes vienas vyras, turėdamas kelias 
pačias, jaučiasi karalium ir su jomis elgiasi gana žiau
riai. Daug geriau dėl moterų vienpatystė ir net amži
na vienpatystė, nes vyras negali ją išvyti iš savo na
mų. Bet amžina vienpatystė, baisiai atsiliepia ant mo
teries padėjimo tuo žvilgsniu, kad ji visą amžį privalo 
būti po vyro despoto jungtį. Nors vyras su ja kožiau- 
riausia elgtųsi, visviena ji negali nuo jo pasitraukti, 
negali jį apleisti ir visą amžį privalo kankintis ir vilkti 
nepakeliamą jungą. )

Mainymo ir pirkimo formos taipgi atsiliepia ant 
moteries padėjimo, nes ji privalo eiti į vyro namus ir 
ten būti jo tarnaite. Visiškai kas kita apsivedimas už 
tarnystę, nes vyras privalo ateiti į moteries namujs ir 
,tapti jos vergu. Bet čia vėl pasidaro nelygybė, -nes 
vyrai tampa moterų vergais. Geriausia apsivedimo 
forma dėl moterų,- — tai su dalimi, nes paprastai tur
tai suteikia galę ir paskui šeimynoj viešpatauja ta pu
sė, kuri turi daugiau turto.

< . i
(Religija ir teisės). Ant galo religija ir teisės 

taipgi nemažai prisideda prie • pabloginimo moterų 
socialio padėjimo.* Religija ir teisės visuomet sten
giasi palaikyti senovės tradicijas ir tuomi užkenkia 
progresui, neduoda ir apsivedimų formoms progresuo
ti. Vadinasi, gadynėj progreso,, tos ‘dvi konservaty
vūs jiegos yra ne kas kitas, kaip tik trukdytojos pro- 

. greso. Religijos ir teisių veikimas lygus šiam darbui: 
kur žolė pradeda žaliuoti, leisti savo šaknis ir vis ap
imti didesnius plotus, tai žmogus,'nenorėdamas duoti 
tai žolei plėtotis, aplinkui aplieja cimentu, kad ji susi
laikytų ir negalėtų naujų diegų išleisti. Tūlas poetas 
yra pasakęs, kad religija ir teisės tą patį reiškia, ką 
ir chroniška liga, kuri persiduoda įpėdiniams. Karta 
moterįs puolė žemyn, kuomet motinų teisūs nyko, o 
vyrų augo, tuomet religija ir teisės netik nieko nesakė, 
bet dar pritarė vyrams. Bet dabartinėj gandynėj, 
kada moterįs pradeda priešintis ir reikalauti lygių su 
vyrais teisių, tuomet ir religija ir teisės pradeda mo
terims priešintis ir šaukti, kad negalima suteikti joms 
tų reikalaujamų teisių. Ypatingai tam priešinasi tos 
religijos, kurios priešingos kiekvienam progresui ir 
tvirtai laikosi įsikabinusios senovės tradicijų. Su tei
sėmis dar pusė bėdos, nes jos, pusiau su grieku, visgi 
priverstos skaitytis su faktais ir nors nenoromis jiems 
pasiduoti. Religijai nereikia jokių faktų, jokių pri-

ŽVILGSNIS PIRMYN.
Henrietta Fu r t yra pasakiusi: “Moteris kol. kas 

yra didžiausias moterie^ neprietelis”. Jeigu męs pa
imsime ,tą jos išsireiškimą ir pabandysime jį pritaikyti 
prie dabartinių aplinkybių ir sykiu pasistengsime ap
lamai pažvelgti į moterų ateitį, tuomet bus aišku, kad 
to išsireiškimo likimas priklausys nuo tų aplinkybių, 
kurios ateity susidės. Dalykai gali Susidėti sekančiai:

1) Remiantis ekonominiais įstatymais, būtent 
“suvisuomenimo darbo”, reikia tikėtis, kad ateity bus 
suvisuomeninta ir šeimynų naminis darbas, kuris jau 
ir dabar dalinai pradėjus visuomeninti. Todėl moterų 
padėjimas kassyk turės eiti geryn ir geryn.

2) Toliaus, amatų plėtojimasis vis eis didyn ir di
dyn, vadinasi, moterįs taipgi nuo to neatsiliks, profe
sionalių skaitlius darysis didesnis, o tą ir galima pa
vadinti pradžia visuomeninio darbo.

Kada moterįs tampa profesionalėmis, sykiu joj 
pasidaro ekonomiškai savystovėmis, nuo nieko nepri
klausančiomis ir tas, be abejonės, sugrąžina jų jiegas 
ir socialę vertę. Ekonominė moteries savystovybė ir 
yra tas kelias, kuris ją veda prie lygių su vyrais poli
tiškų teisiu.

Bet sykiu męs dar susiduriame su tais neparan
kumais, kurie moterį apsunkina, tai šeimyniškas na
mų darbas. Moteris visą dieną dirba dirbtuvėj arba 
užsiima kur kitu^, o vakare privalo atlikti ir namų 
darbą. Moteris nuo naminės naštos tik tuomet g/ilima 
bus paliuosuoti, kuomet visas smulkusis namų darbas 
taps suvisuomenintas, kaip kad savo' laiku kapitalis
tiškoji organizacija paėmė į savo rankas visą šeimynų 
stambesnį darbą. Nereikia manyti,'kad suvisuomeni
nus naminį darbą, visiškai^pairs ir šeimyniškas gyve
nimas; šeimyna, paliuosuota nuo naminio darbo, galės 
augščiau pakilti ir pasekmingiau plėtotis. Tik tuo
met moteris taps lygi vyrui ir naudosis lygiomis tei
sėmis. Pakol tokių permainų nėra, o jos įvyks irgi 
ne taip greitai, nes daugelis tam priešinasi, moterįs 
negali įgyti lygių su vyrais teisių. Jeigu jos ir gaus 
Jygias politiškas teises, tai naminio darbo našta slėgs, 
nuo kurios vyrai profesionalai yra iiuosi. Pagalios ir 
moterų judėjimas gali pradėti pulti.

j Nuo red. — Dėlei ne nuo redakcijos priklausančių 
priežasčių šį veikalą, priversti esame pertraukti leidę 
per laikraštį. Kas žingeidauja jo pabaiga, kuri ištik- 
ro yra žingeidi; galės rasti atskiroj knygoj. Knyga 
“Meilės Laipsniai Jų Išsivystyme” greitai išeis iš
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J. 'P-kas klausia: “Kasfgimo prieš stosiant medici- 
man galėtų būti, jei aš ne- na mokintis ir mokino gerai 
tenku kvapo, kada bėgu, Ii- per 4 metus vien tik medici- 
pu trepais arba dirbu, ir sy
kiu pakerta kojas ir skauda 
kairiąją krūtinės pusę?

Atsakymas. —- Viršminė- 
tus symptomus paprastai’ 
duoda širdies'organiškos li
gos. Tečiaus plaučių ligos 
ir inkstų ligos gali irgi duot 
panašių symptomų; tečiaus 
širdies ligos visada apsireiš
kia panašiai. Mat, širdis 
pumpuoja kraują vNam kū
nui. Kada atliekamas kokis 
nors žymesnis darbas, kūno 
celės veikia daugiau, todėl 
jos padaro daug medžiagos, 
kurios turi būti kraujo iš
neštos į plaučius, inkstus ir 
odą. Suirimas širdies subu- 
davojime neleidžia jai varyt 
kraujo į kūną atsakančiai, o 
.kūne esantis pripildo nerei
kalingų medžiagų, todėl jis 
lieka suterštas ir tamsus. 
Todėl ypata lieka mėlyna. 
Negaudamas gana oksigeno, 
kurį neša arterijų kraujas, 
ir būdamos nuodijamos su
degusių (metabolizmo pada
rytų) medžiagų, kūno celės 
negali pagimdyti atsakančio 
veikimo, todėl kojas paker
ta ir visas kūnas jaučiasi 
silpnas. Kvėpuot darosi sun
ku, nes išvėdinto plaučiuose 
kraujo širdis nespėja varyt 
ir oras yra mažai reikalin
gas. Be to, kvėpavimo apa
ratas irgi lieka nusilpnintas. 
Kairiąją krūtinės { pusę 
skauda, nes ten randasi šir
dis, kuri įtempia visas jie
gas varyt kraują ir lieka 
skaudinama persidirbimo.

Vertėtų jums nueit pas 
vietinį gydytoją, kuris išeg- 
zaminuos ir tikrai atras, ar 
jus turite širdies ligą ir ko
kia ji. I

P. K. klausia: “Ar visi A- 
merikos daktarai turi lygų 
mokslą ir jeigu taip, tai ko
dėl jie nevienodai gerai gy
do?”

Atsakymas. — Ne visi/ 
Mat, Amerikoj ilgai nebuvo' 
aprubežiavimo profesijij 
moksle ir tik rytinėse vals-■ 
tijose šis dalykas liko kiek • 
anksčiau sutvarkytas. Tik 
keli metai atgal rusiški fel
čeriai atvykę į šią šalį skel
bėsi daktarais ir jiem leista 

^buvo praktikuot. Da ir 
šiandien tūlos valstijos lei- 

, džia praktikuot visokiem 
naturapotam, chiropraktam, 
osteopatam ir kitiem. Vos 

įtik pastaruoju dešimtmečiu 
net iij medicinos mokyklose' 
liko priverstinas keturių ( 
metų mokslas ir reikalavi-Į 
mas, Tcad prieš pastojimą 
kandidatas jau turėtų' 
night schoolės mokslą ir ko-! 
legijos būtų kiek ėjęs. Tik 
keli metai atgal daugelis 
medicinos mokyklų priimda-, 
vo bile ką ir išduodavo dip- 
lomus po 4 metų. Publika 
žino net lietuvį vieną-kitą, i 
kurie nebuvo neikiek prisi
rengę stot į augštesnę mo-, 
kyklą ir net anglų kalbos 
nežinojo, o liko priimti mo- .

* kintis medicinos ir \ baigė 
mokslą. Visai da neseni lai
kai, kada ir medicinos mo
kykloj reikėjo būt tik kelis 
menesius arba metą-kitą ir 
žmogus gaudavo diplomą. 
Tečiaus to negalima užmė- 
tinėti visom mokyklom, nes 
jau nuo seniai tūlos mokyk-

uos mokslų. Da tik 7 metai 
atgal tūlose vakarinėse val
stijose žmonės galėjo pirkti 
diplomus daktarų, advoka
tų, inžinierių iš tūlų mokyk
lų. Iš to jau aišku, jog 
daktaru ’mokslas ne visu 
yra lygus. Ir dabar 
dar esama geresnių ir 
prastesnių medicinos moky
klų, taip pat, kaip ir kitų 
profesijų mokyklų. Bet šis 
dalykas da netiek svarbus.v

rų ir vyrų ligų, nes juk tai 
apima visas ligas, o visose 
ligose specialisto būt negali. 
Prie visų minėtų nurodymų 
pridėti reikia, j(og tūli žmo
nės ir įgimtą gabumą turi 
medicinos mokslus suprasti, 
ligas išspeti ir nuspręsti tin
kamą gydymą, bet tai ma
žoji .dalis klausimo paaiški
nimo.

J. B. klausia: “Iš ko susi
deda “antiseptic” pilės ir ar 
gerai jas vartot?”

Atsakymas. — Antisepti
kų yra didelė eilė, nes visos 
tos medžiagos, kurios stab
do bakterijų bu jojimą, vadi
nasi antiseptikais, ir vardų 
jų yra visa litanija. Bile 
vaistus su tom ypatybėm 
galima įdėt į piles ir vadin
ti jas antiseptiškom, bet tas 
nepasako, katros iš anti
septiku yra vartotas.

Apie jų vartojimą irgi ne
įgaliu nieko atsakyt, kol ne- 
; pasakoju#, kokis yra tas'an-

• kam jos nori- 
Tinkamam%tsi-

kaip studentas mokinasi: 
tūli geriausiose mokyklose 
vos-ne-vos velkasi metas iš 
metų į kitą klesą, o kiti yra tiseptikžs 
gabus ir darbštus. Kaip ma vartot. 
publiškoše mokyklose galite tikime jos mažu ir geros, 
rasti vaikų, kurie baigia jas 
ir visai mažai žino, o kiti ži
no dešimti svkiu daugiau. 
tain ir mediciną baigusieji, 
net ir tos pačios mokyklos 
ir klesos daugiau vienas ne
retai skiriasi žinojimu nuo 
kito, kaip diena nuo nakties. 
Pridėjus da, kad tūli dak
tarai po mokyklos užbaigi
mo praktikuojasi ligonbu- 
čiuose ir studijuoja iš kny
gų ir žurnalų pasidaro aiš
ku, jog ne visi daktarai tiek 
pat žino ir nei visi gali ly
giai gerai ligoniams patar
naut. Čia da reikia pridur
ti speciališkumus, kuriuos 
tūli gydytojai pasiskiria ir 
studijuoja ir praktikuojasi 
tik vienoj ar kitoj medicinos 
šakoj, žinoma, jie irgi savo 
šaką geriau žino ir dirba jo
je, negu viską praktikuojan
tis gydytojas. Bet Čia nerei
kia sumaišyti apgavikų, ku
rie-garsinasi esą specialis
tais ir tų, kurie skelbiasi c- 

;są specialistais vaikų, mote-

5 \

315 N. Ashland Avė., 
Chicago, 111

P . a - k t

lįi Akušerka
liege •$•!«iiBf • V*/

F Strppiene, ’.XIV,',.

Jonas MATHUS.
Geriausias, Didžiausias ir švaP’J 
riausias saliunas visam South ;

Bostone. -
(vairus gėrimai ir užkandžiai. ’ 
Patarnavimas prielankus. Atsi- ' 
lankykite ir pers* ikrinkite. <

JONAS MATHUS * 
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway<
So. Boston, Mass, i j 

(Dešimts žingsnių nuo Lietu-J 
vių Labdarystės Draugijos Na-’ 

mo.

Tel. 1723 Stagg

Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO.

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

Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų ir 
Engraving darbą už prieinamą "prekę. (sitemykit adresą. o

“Kardas”
jau gatavas!

Jame telpa labai įdomių ir puikių straipsnių. 
Navatniausi yra tai šitie skyriai:

“Kunigų Žiedai’’, sutrauka cnatlivų kuni
giškų ir minikių darbelių.

( Šventjackio Misijos“. Šiame numeryje— 
“Apie pasaulio shtverimą”.

Kunigo Bimbos Pamokslas. “Apie kojų, ‘ 
rankų ir kitų člonkų pjaustymą ir be to visko 
į dangų ėjimą”.

Kitų įvairių eibės. Kupinas gražių paveikslų.
“KARDAS” yra tuom šviesos ginklu, 

kurį kunigai ir davatkos pamačiusios staugia 
kaip šunis nuo bizūno.
“KARDAS” metams — $1.00; vienas 

num. pasižiūrėti—10c.

"Kardas”, 251 Broadway, So. Boston, Mass.



žodžio LIUOSYBĖ.
Amerikos žmonės kadaise 

savo kraują liejo už liuosy- 
bę žodžio ir spaudos! Tam 
tikram priede prie Suvieny
tų Valstijų konstitucijos yra 
juodai ant balto parašyta, 

I kad “Suvienytų Valstijų 
kongresas negali susiaurin
ti (abridge) liuosybės žo
džio ir spaudos.

Vadinami, Amerikos kons
titucija net pačiam kongre
sui draudžia kokiu nors bū
du siaurinti spaudos ir žo
džio liuosybę. Ta žodžio

SOCIALISTŲ PARTIJA 
ŠAUKIA MITINGUS 
ANT 4 D. LIEPOS.

Šios šalies Socialistų Par
tija paskyrė 4 d. liepos kai
po dieną mitingų, kuriuose 
Suvienytų Valstijų gyvento
jai pareikalautų iš Kongre
so atšaukti įstatymą apie( 
priverstiną kareiviavimą ir j 
paleisti tą klausimą patiems 
žmonėms nubalsuoti.

IŠTRAUKA Iš SUVIENY
TŲ VALSTIJŲ KON

STITUCIJOS.
\ Suvicny-

liuosybė yra liuosybė kriti-‘tose Valstijose ar by vjeto-
kuoti tuos dalykus, kuriuos 
šios šalies gyventojai mano 
esant neteisingais ar kenks
mingais.

Suvienytų Valstijų žmo
nės turi šventą teisę ramiu 
būdu rinkties į mitingus ir, 
jeigu mato blogumą, siųsti 
peticijas valdžiai ir kongre
sui, kad blogumai bei blogi 
įstatymai būtų atitaisyti (to

je, esančioje po jų jurisdik
cija, negali ekzistuoti nei 
vergija, neigi tarnavimas 
prieš noi$ (Neither slavery 
nor involuntary servitude 
shall exist within the United 
States or any place subject 
to their jurisdiction).

LOWELL, MASS.
10 d. birželio buvo prakal-

“LAISVĖS” BENDROVĖS
PIKNIKAS.

naLaisvės” bendrovės
Ansonia, 

d. birželio n
Piknikas

44

riai, gyvenanti
Conn., rengia 24 
(June) pikniką “Laisvės

Bieliausko (Ford St.).
{ tą pikniką kviečiama 

pribūti draugai ne vien is 
Ansonia, bet ir iš plačios a- 
pygardo^. Laika praleisite 
labai gražiai.

dze, Skobelevą. Tai yra be
galo svarbu, nes tie draugai, 
rodosi, vadovauja ir Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba.

Sakykite, draugai, ar gali
me męs atmesti rėmimą vi- 
duriečių, žinodami, kad tuo-

tus išvadino gyvuliais, šalies 
išdavikai^, bepročiais ir ki
tokiais inteligentiškais var
dais, kurie tinka vartoti tik 
kareiviui ir lietuviškam 
kompozitoriui.
5 Jeigu p. Šimkus būtų toks
gabus kompozitorius, kaip mot jau męs ir pačios Tary- 
kad socialistų šmeižikas,tuo- bos neremiam?
■met mūsų tauta galėtų juo- 
mi didžiuotis, bet dabar var
giai iš to bus nauda.

Dagilėlis.

Męs manome, kad “Lietu- Birutės draugystė uždėjo 
“ ia priim- ant jos .kapo gyvą gelių vai- V Z/Tl “1 • ________

vos” patarimą r 
ti atydon. nikų su užrašu: “Ilsėkis ra

miai”! L. S. S. 89 kuopa 
taipgi uždėjo ant kapo pui-

PAQUONOCK, CONN.
Šioj kolionijoj 

randasi nemažas 
Išdirbysčių mažai 
viso trįs dirbtuvės 
vilnonės ir viena popieros. 
Daugiausia randasi tabako 
plantacijos, ant kurių daug 
lietuvių dirba. Taipgi ran
dasi kelios draugystės, kaip

lietuviu

Sakykit, ar galim? Juk 
tą tarybą užgiria net Z. A. 
(skaitykite jo straipsnį“Tie- 
soj”), kuris priguli prie pa
čių kairiųjų. Ta taryba lo
šia begalo svarbią rolę visa- 
svietiniame darbininkų ju
dėjime. Ir męs esame palin-

; būrelis. (kę manyti, kad remti juos 
yra, męS netik galim, bet ir pri-

— valoni.

MINERSVILLE, PA.
10 d. birželio L. M. P. S.I^ vainik^ su raudonu kas- 

A. 36 kuopos buvo susirinki-.P1*™-, . . v .. _ .
mas. Žinoma, kaip moterų!^ ^d-' 
susivienyjima?, vien užsiima 
tik progreso kėlimu ir plati
nimu apšvietos.

Šiame susirinkime- tapo 
perskaitytas laiškas nuo 
“Laisvės”, kuris buvo at- 
siųstąs vienai kuopos na
rių. Iš laiško paaiškėjo,kad 
reikia šelpti • “Laisvę”, tą 
“Laisvę” kuri visada tarna
vo ir nenustoja tarnavus 
moterų reikalams. Moterįs 
rado reikalingu sudėti nors 
kiek aukų. Nuo savęs au
kauja šios moterįs: M. Ra
manauskienė, M. Zeikuvienė 
ir P. Mičiulienė—po 50 c.; J. 
Čiudinienė ir V. Samuolienė 
—po 30c : O. Kasperavičie
nė ir U. Bagdonienė — po 
25c. Aviso $2.60.

Taipgi apkalbėjus dalyką, praleido?* 7 ......
iš kuopos iždo nutai ta paau-i Linkėtina laimingo r link- 
kauti $10.00. Ant šito tuiė- smo šeimyniško .gyvenimo.
tų atkreipti atydą ir kitos^_ 
pažangesnes draugijos im TO
pavieniai, pažint savo laik- Je j[ IV U O
raSCIUS, kurie tarnauja mū- I Užlaikau visokių knygų ir kitokių 
SU reikalams, t. y. darbiniu- daiktų. Galima gauti pirkti visu* 
i 1 i i • • i • i i • • Amerikoje leidžiamus, laikra&čius, kų klesai ų- kurie darbiniu taipgi ir juos užsiprenumeruoti. * 
ku klesa skandina. Tai vie- , Krautuvė atvira nuo 7 iŠ ryto Ud 

nas iŠ geriausių “principų”.! Tolia?" gyvenantieji galit kreipti.-
Prisiunčiū “Laisvės” Šel- laišku šiuo adresu: 

nimni 2 GO A* KATKUSi1? ’ , 220-* Forbes St.. Pittsburgh, Pa.
L. M. P. S. 36 kuopos Nare. —

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas • moterų ligų

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKULI.

riame ir pasakome vis 
gelbstime. Iš kitur 
ligoniams parūpiname 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mę» 
apžiūrėsim? ir duosime prieteliškų 
redą. PatarnavlmeS visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo. *

DR. J. LIPMAN 
Vienas ofisas: 314 E. 50th St., 
Antras^ Ofisas: 1945—7th AveM

arti 117th St., New York Citv'

tų, BirutČš narės ir L. S. S. 
89 kuopos palydėjo jos ląvo- 
ną į miesto kapines. Ant 
kapo pasakė prakalbas drg. 
Linkevičienė ir B. Černaus- 
kas. 
daug.

Žmonių lydėjo .labai

“L.” Korespondentas.

FITCHBURG, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

‘ 28 d. balandžio asivedė 
drg. A. Petkevičius su pane
le P. šimkiūte. Abudu pri
klauso prie L. S. S. 134 kuo
pos. šimkiūte yra pasidar
bavus gana daug dėl L. S. S. 
134 kuopos. '

| Šliūbą ėmė civilišką; ves
tuvės buvo labai pavyzdin- ’ * 
gos, draugai ir draugės la
bai dailiai ir linksmai laiką

Draugai elizabetiečiai, iš
girdę F. Bagočiaus kalbą 
New Plaza Hąll, “plojo ir 
gėrėjosi, kad Bagočius lik
siąs mūsų draugas ir to
liau”.

Kaip matyt, jie turi gerą 
širc^į ir didelę vilti. Bet už 
tą svyravimą, ir tikėjimą ir 
plojimą— oi‘gaus jie -gaus 
vėjo nuo Rygos Miliond.

Šioj gadynei nevalia turė
ti minkštą širdi. draugai eli
zabetiečiai! Taip sako bro
lis Rygos Miliūnas.

K. A. Neseniai susitvėrė yS.
L. A. 247 kuopa, bet narių 
turi visiškai mažai, žmonės 
bijosi rašytis, vieni sako, 
kad esanti bedievių kuopa,o 
kiti vadina socialistu, kuopa. 
Abplnai didžiuma vietos lie
tuviu dar tiki i visokius 
prietarus.

Darbininkų algos labai 
mažos, mokft nuo J." 1.06 iii 
$15.00 f savaitę. Penkioli
ka dolerių gauna tie, kurie 
jau seniai dirba. Jokios 
darbininkų unijos nėra, to
dėl darbdaviai kiek nori, 
tiek ir moka. Darbininkai, 
būdami neorganizuoti, ne
gali pasipriešinti ir išreika
lauti didesnių algų.

Kadangi darbininkai yra 
neapsakomai išnaudojami, 
tai šiame pavasary ir lietu-

petition the government for bos T> M> D> yietos kUOpOs; 
redress of wrongs). Ir tos kalbėjo p. St. Šimkus. Visą 
žmonių teisės kritikuoti ir Savo prakalba pašventė so- 
rūpinties blogybių atitaisy- cialistu šmeižimui ir tu, ku
inu niekas negali atimti,net rie ne tajp protauja, kaip 

kad Šimkus ir kompanija 
sto-įTiori. Žmonių buvo visiškai 

mažai. Tam, veikiausia, bu
vo dvi priežastįs: mūsų 
tautiečiai lenkia savo spran
dus prieš klerikalus ir jiems 
pataikau ja, o pastarieji el
giasi taip, kaip kad jiems 
geriau išrodo. Tautiečiai 
paprašė, kad kunigas per 
pamokslą pagarsintų jų ren
giamas prakalbas. Bet ku
nigėlis per “klaidą” pasakė, 
kad toj dienoj jokių prakaL 
bu nebus, Todėl daugelį su- viai pradėjo kalbėti apie or- 
klaidino. Antras dalykas,—- ganizavimąsi, kad pageri- 
gimkus jau sykį čia kalbėjo nūs savo būvį. Bet štai,vie- 
ir žmones girdėjo jo visus]ton sutverti darbininkų 
pliauškalus, tai šį sykį jaiŲniją, jie sutvėrė šv. Juozapo' 
ir neatėjo,. ' - ~ (Sąjungos kuopą.

Ir dabar Šimkus socialis-1

Vadinasi, jeigu męs 
|jam už liuosybę žodžio, 
(liuosybę kritikos ir už 

2.s J’ šaukimą neteisingų įstaty
mų, tai męs tą darome, pa- 
siremdami konstitucijos tei

il z

se.
Turėdami šitai omenyje, 

ulmęs pabriežiame, jog Ame- 
i rikos gyventojai lietuvių 

Su šiuo numeriu nukerta- taip, kaip, ii
me, dėlei tūlų priežasčių, kiti šios šalies gyventojai, 
spausdininrą “Laisvėje” turi teisę šaukti mitingus ir,
“Meilės Laipsniai jų išsivys- ramybėje susirinkę bei pp- 
TC” J Neužilgd tasai įdo- svarstę, kas jiem rūpi, gali

<<

tyme”. /
Thus rašinys išeis atskiri 
knyga, kurią kiekvienas pri
valėtų įgyti. .. 1. ’ 
v Sekančiu “Laisvės” 
niu bus “vokiečių kareivio 
atsiminimai”. Skaitytojams, 
kaip girdėti, labai patinka, 
šis rašinys. v

siųsti skundus prezidentui, 
kongresmanams ir visam

leidi- kongresui t
— <

Šiame “Laisvės” num. nė
ra juokų. Bet žinios apie 
ex-caro gyvenimą, rasi, bus 
įdomesnės, negu juokai.

Skyrius “Laisvės” skaity
tojų mobilizacija tilps kita
me num. Šiame numery nė
ra jau vietos.

Vėl suklupo.
“Naujienos” vėl suklupo.

Šiuo žygiu ve cfėlko: jos su-! 
barė “Laisvę” dėlei jos pa-, 

(žiūros į lietuviu tautos tary- .renciją ir apie “Laisvės” po-
bh Petrograde. Mat, “Lais
vė”, pranešusi savo skaity
tojams, kad Petr. susidarė 
tautos taryba, kurion įėjo ir 
socialdemokratai, išpradžių 
manė, kad mūsų draugai pa
darė tik tam tikrą sutartį, 
anaintol neišsižadėdami sa- 
vystovumo. Bet vėliaus, ka
da męs gavome žinių, kad 
soc.-dem.’ įstojo netik tautos 
tarybon , bet ir į laikinąjį 
Lietuvos valdžios komitetą 
ir į visą eilę urėdų, “Lais
vė” tuoj pasakė, jog jai iš
rodo, kad Petrogrado soc.- 
dem. eina pertoli. Mums ro-

Iš ištikimu šaltiniu mums 
praneša, kad tūli “geradė- 
jai” labai susirūpinę tuo,kas 
rašoma “Laisvėje”, kaip jie 
sako “prieš valdžią”. Jie 
jau verčia tūlus “Laisvės” 
straipsnius, manvdami pa
kišti laikraščiui koją.

i Darbuokitės špieliukai.tik
i turbūt, veltui bus jūsų dar-’do< kad “Laisvė” pasielgė 
j bas. “Laisvė” žifio, ką ji ra-Į labai teisingai, padaryda

vo ir kokias teises turi šiosS^a tą pastabą, tuo labiau, 
šalies laikraščiai.

ELIZABETIEČIAMS IR 
RYGOS MILIONUI. 

J

Tie draugai dar rašo “Ko
voje” apie kairiųjų konfe- 

* ■ *
!ziciją rezoliucijų klausime.

Męs buvom ir esame tos 
nuomonės, kad abidvi rezo
liucijas galima buvo sulieti į 
viena. Jos abidvi nebuvo ir 
nėra taip blogos, nors abie
jose jose yra blogumo. Ma
žumos rezoliucija nepilna, 
bet joje nėra socialpatriotiz- 
mo. Nereikia maišyt mažu
mos rezoliuciją su tuo, ką 
F. Bagočius kalbėjo konfe
rencijoj. Čia juk męs tu
rim reikalą ne su atskirų de
legatų kalbom, o su rezoliu-

Męs labai bijom, kad drg. 
Z. A. (patsai kairysis) ne
būtu priskaitytas prie “svy- 

. mojančių”.
Štai, “Tiesoj” jisai rašo: 

“męs remiam ja, Laikinę 
Valdžią, ligi ji dirba revoliu
cinės demokratijos nau
dai...’”

Na, mat! Jis nekalba apie 
griovimą, bet apie rėmimą tų, persiskyrė su šiuo pašau
tam tikromis sąlygomis. O liu draugė O. Vaitekienė — 
reikia atsimint, kad tuomet žitkiūtė, viena iš veikėjų L. 

tvaldžioj buvo dar Gučkovas S. S. 89 kuopos. Apleido šį 
Jhsu MiTiukovu! j pasaulį sulaukus 24 metų

Tasai pats Z. A. sako, kad (amžiaus. Velionė prigulėjo 
reikia remt ir valstiečiu ta- 

i irybas... bet, kas bus dabar,M. Egelevicius. / , , ,tkada tos tarybos balsuoja 
už karės tęsima? -~ 

niausi soc.-dem., pripažįsta. Atsargiau, draugai kriti- 
bendradarbiayimą lai <e jin- su ^0(jgįaįs įr smerki-
kimu su darbieciais (musis- 
kai būtų bulotimais). Beto, 
juk Petrogrado Darb. ir Ka
reivių Atstovų Taryboje so-, 
cialdemokratai bendradar-'dama apie socialistų konfe. 
biauja su Įvairiom sriovėm. renciją Stockholme, pride- 
Toj taryboj yra atstovas net da: °

Chicagos “Lietuva”, rašy«

/ ((lietuvių demokratų. Vei- # t t
kiausia, ten yra ir kadetų. socialistams pasidarbuoti 
Na, tai pagal V.Kapsuko re-,savo tautos labui. Jie pri

valėtų pasirūpinti, kad 
Stockholm^ konferencija 
išgirstų ir lietuvių balsą 
—balsą reikalaujantį lie
tuviu tautai neprigulmy- 
bės”.

i

GARDNER, M^SS.
1 d. birželio, 3 vai. po pie

prie L. S. S. 89 ’ kuopos ir 
prie moterų pašelpinės dra
ugystės Birutė. Paliko vy
ra su 18 mėnesiu dukrele, t-

Męs išti
sa ligas ir pa- 
tvažiavųsiema 
žiotų, kol

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

pas
Dr. 
tau

Hetuvf aklų ir akinių specialistą: 
H. A, MED0FFĄ, o jis suteiks 
pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau- 
ge riauskis patarimus kiekvienam.šia sutaisomi vaistai ir duoda 

lietuviui.
Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,Kamp“' n y.

PATERSONIEČIAMS.
Šią pėtnyčią, vakare, sve

tainėje po N92 Lafayette 
St., bus prakalbos naudai 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių. Prakalbas rengia 
Suvienytos Patersono drau
gijos.

Kalbės L. Pruseika ir kiti.
Ateikite visi į tas prakal

bas.

Tautininkų laikraščiai pa
talpino “manifestą” tūlo as
mens,paškudinančio socialis
tus dėl aukų rinkimo Rusi
jos revoliucijai.

Męs manome, kad> sociali
stų spauda neatkreips aty- 
dos į tą grubi jonų raštpalai- 

• kj. Jau kartą “Laisvė” ra
se apie aukas.

kad jau męs seniau nurodė
me, jog ta visa taryba pa- 
budavota ant neteisingo pa
mato, nėsa Ten klerikalai tu
ri nerdaug privilegijų.

Tie “Laisvės” žodžiai, kad* 
“mūsų draugai eina perto
li”, nepatiko “Naujienom”. 
Jos tuo autoritetingai ne
reiškė, “kad peranksti dar 
daryt tą išvedimą”.

Kad “Laisvės” pastaba 
buvo kaip sykis vietoje pa
rodo tas/ kad mūsų draugai 
petrogradiškiai jau pasi
traukė iš laikinojo Lietuvoj 
valdžios komiteto ir iš. visos 
eilės komisijų ir urėdų. Tai
gi, jie patįs pamatė, kad 
nuėjo pertoli ir grįžta atgal

Dabar męs visai nesiste
bėsime; jeigu jie apleis ir 
tautos tarybą, palikdami ten 
vienus ponus Laukaičius, Y- 
čus ir Leonus.

žolinei ją išeitų, kad jau męs 
negalime remt nei Darbinin
kų Tarybos!

Klausykite, draugai, ar 
męs tik nepertoli nueitume?-..

Kad V. Kapsuko rezoliu
cija šiame punkte ' negera,, 
matyt jau .iš to. kai]) ia aiš- 

” .......... ' i “Kovo
je". Pasiremiant ta pačia 
I rezoliucija draugas Milionas 
išveda, kad mes galime rem
ti tik Lenino šalininkus 
(kraštutinius kairiuosius), o 
švenčioniškis išreiškia , ta 
mintį, kad galim remt net 
tuos, ką įėjo į ministeriją!

I • Matote! ,0 kad taip išėjo, ... - -

Kapsuko parašytoji ir di-(kaRė ! Turbūt, pats gyveni- 
džiumos priimta. Kaps. re-. m as liepia žiūrėti į dalyką 
zolucija nieko sau, bet joje plačiau.
yra begalo stambi klaida ir | Daba)- męs darome išgedi- 
,V. K., išdalies, pats pripaži- mą: sulyg didžiumos rezo- 
no, kad vienas jos punktas liucijos aišku, kad mes visi 
būtinai reikėjo kitaip sure- galime remti bolševikus ir 
daguoti. Žinote koks punk- tuos 
tas? ' r

Ogi apie tą bendradarbia- link laikraštį “Tiesą”, 
vimą su kitomis sriovėmis. aišku. Toliau Šocialpat- 
Rezoliucija sykį ant visados riotu kaip Plechanov, Deyč 
atmeta bendradarbiavimai (ir jeigu v\
su visomis buržuazijos par
tijomis.

Tai yra begalo neteisinga 
mintis. Rygos Milionas pui
kiai žino, kad net taip vadi-

cija, kokia ji išėjo galutinai lk^na Švenšioniškis
T • 1 . •• • • Dnmimw\inv\4apdirbta. Tiesa, ji nevisai 

aiški, bet tai dar nereiškia, 
kad ji socialpatriotiška. Už
taigi męs ir sakom, kad su
liejus jas j daiktą, būtų iš
ėję ant sveikatos abiem re
zoliucijom.

Męs neatsimename, kad 
būtume sakę, jog mažumos 
rezoliucija geresnė, negu V. tai J_au ne <<k,aisvės 
Kapsuko parašytoji ir <

Dabar męs darome išgėdi

_ į lietuvius soc.-dem., 
i kurie, rodosi, spiečiasi, ap-

Tai

i panašių rastųsi 
tarpe lietuviu) męs negalim 
remt. Tai vėl aišku. Šituo
se išvadžiojimuose męs visi 
sutiksim. Dabar liekasi iš- 
rišt. kaip mes žiūrėsim j vi-

MUM
*

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautajų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendrovės nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų t£utų savo praktišku 
išdirbimu. Męs išdirbame dėl keleto didelių olselių ir krautuvių, kurios orde- 
riuoja šimtais kotų, todėl mes ir perkame tūkstančiais jardų audimo ir ki
tos medegos, už kurią po daug pirkdami mes užmokame pigiau, taigi už 

į pigiau ir parduodame, ši bendrovė turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
iionijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARUNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant Šerus. Šero 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas:

S. A. MILČIUS, 164 Summer st. Brockton, Mass.

nami bolševikai, kraštuti- į dūrinius —> į Ceretteli, Čhei- įt

m irwitfAiiMUtH dim rinbih
.*■4

Gerbiami! Kurie užsisakysit per mūsų agentus rainkotą, 
visada tėmykit, kad ant rainkoto būtų mūsų leibelis su žirg- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mpsų 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 leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 
kur yra rainkotas. *

----

M MUM
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draugystė nupirktų nors tiž 
$1,000 “Liberty Bonds”, bet 
susirinkimas tą klausimą at
metė.

. K-m-tis.

■Ml

SO. BOSTON, MASS.

Bostono ir apielinkės drau
gijų konferencija.

(Nuo mūsų korespondento).

Birželio 10 d., vakare, 60 
kp. L. S. S. svetainėj įvyko 
Bostono ir apielinkės drau
gijų konferencija. Nors ši 
konferencija tapo sušaukta 
ant greitųjų, tik per 3 die
nas, bet buvo gana skaitlin
ga, dalyvavo nuo 15 draugi
jų 26 delegatai. '

Konferencijos tikslas, kad 
bepdrai galėtų pagelbėti 
tiems, kurie yra persekioja
mi valdžios; kurie nesutin
ka su dabartinės valdžios 
taktika link šios karės. To
dėl nutartą įsteigti L. Mass. 
Politiškų 
rinkta valdyba, 
suteikti juridišką pagelbą.

Taipgi pavesta valdybai 
susižinoti su Bostono anglų 
pagelbos draugija ir bendrai 
veikti. Už keturių savaičių 
bus sušauktas visos Mass, 
valstijos kuopų ir draugijų 
konferencija, kad padarius 
milžinišką spėką. ’ ' Todėl 
reikia tikėtis, kad 
žiniškas sanryšis. Velytina 
gerti pasekmių. Gana ilgai 
diskusuota,kad sušaukus vi
sos Amerikos kuopų ir dra
ugijų konferenciją, bet ati
dėta ant sekančios konfe
rencijos, kuri įvyks už 4 sa
vaičių.

8 Hatch St.,
So? Boston ,Mašs.

t -------------------

BOSTON, MASS.
»». *

Birželio 3 d. Boston Com
mon sodne buvo didelis 
mass-mitingas. Susirinki
mą atidarė Latvių benas, 
grajidamas Marselietę. Kal
bėjo Mass, valstijos Soc. 
Party Sek r. drg. James O-

MINERSVILLE, PA.
5 d. birželio čia buvo jau

nų vyrų paroda, kurioj daly
vavo apie 1,000. Turėjo tris 
benus ir vaikščiojo gatvė
ms. Priešaky tos parodos 
ėjo du gydytoju ir vienas 
įdvokatas. Dabar jie eina 
r-rodo savo narsumą, bet 

kasžin ar eis tuomet, kuo
met reikės į frontą ^stoti? 
Taipgi dalyvavo parodoj ne
mažai lietuvių vyčių.

Senas Singelis.

FITCHBURG, MASS. 
(Nuo mūsų korespondento).

3 d. birželio buvo prakal
bos, kurias surengė bendro
mis jiegomis L. S. S. 134,

atsisakė.
Pruseika, — “Laisvės

jo darbai ir atmintis pasi
liks tarpe mūsų ant visados.

Velionio liko sutaupintų 
banke pinigų $1,075.55. Jei
gu atsirastų jo artimesnių 
giminių, kurie norėtų gauti 
platesnių informacijų, lai 
kreipiasi pas L. S. S. 250 kp. 
sekretorių K. Steponavičių, 
Box 17, Cliffside, N. J.*

♦ ♦
30 d. gegužės buvo links

mas vakaras S. L. A. 70 kp. 
X Juška pasakė “Džian 
Bambos” spyčių ir padaina
vo dzūkišką dainelę; S. Vai
čekauskas pasakė porą mo
nologų, iš kurių publika la
bai prisijuokė; J. Binkevi- 
čiūtė pasakė keliatą dekla
macijų. Aktoriai savo

jAalinių liigą. - įs
ai dyba,kuri rūpinsis

MT. CARMEL, PA.
Šiomis dienomis pabėgo 

T. V. su savo brolio pačia. 
Jis gyveno pas brolį apie ke
turis metus, susidėjo su bro
lio pačia ir dingo. Gyvanaš
lis pasiliko su 5 kūdikiais, 
kurių vienas turi tik du me
tu. Pati išdūmė su broliu, 
palikdama visus kūdikius. 
Reikia pažymėti, kad “pa
bėgėlis” buvo geras katali
kas, mokinosi parapijinėj 
mokykloj, paskui tarnavo 
prie mišių ir, pagaliaus, pa
bėgo su brolio pačia. Ar 
negeras progresas? •

Viską žinantis.
bus mil-

VALPARAISO, IND.
Atėjus pavasariui, dauge

lis gabesnių mokinių išvaži
nėjo ir pasiliko labai mažas 
skaitlius, kurie, kiek išgalė
dami, darbuojasi “Mokslei
vių Draugijoj”.

5 d. birželio vietos patrio
tai stengėsi surengti parodą 
ir pasirodyti, kaip jie nori 
karės, bet nepavyko: lietus 
viską sudarkė.

Antanas iš Naudžių.

A 34 kuopos ir Lietuvių 
Jaunuomenės draugystė. Iš
syk buvo prisidėjus prie su
rengimo tų prakalbų, bet 
kada sužinojo, kad kalbėto
jas bus socialistas, tuojaus 

Kalbėjo drg. L. 
” re

daktorius. Prieš prakalbą 
griežė finų benas Interna
cionalą, 
met patarnauja uždyką. 
Drg. L. Pruseika pirmiausia 
kalbėjo apie Rusijos revoliu
ciją ir nupiešė plačiai re
voliucijos pradžią ir nuver
timą caro nuo sosto.

Pertraukoje griežė finų 
benas ir rinkta aukos Rusi
jos revoliucijai; surinkta 
$22.5, kurie pasiųsta R. R.R. 
Komiteto kasieriui V. Pauk
ščiui.

Paskui kalbėjo apie laik
raščius ir draugijas, kvietė 
visus prigulėti prie darbi
ninkiškų draugysčių ir skai
tyti laikraščius.

Publikos prisirinko pilna 
svetainė, daugeliui neteko vus ug agitacija prieš kare 
net suolų. Užsilaikymas bu- ir registraciją.

RUMFORD, ME.
28 d. gegužės buvo viešos 

diskusijos, kurias surengė 
L. S. S. 136 kuopa. Disku- 
suota klapsimai: “Ar reika- 
lin.^ū karė ir “Kas yra ka- 

Žmonių prisirin-neal. • Jis nuoseklus kalbėtu- |J’eiviai •
anį ko gana daug ir visi ramiaijas, turėdamas faktūs 

rankų, gerai j^Uėavo šios ša-' 
lies politikierius, nežiūrint, 
kad daug buvo šnipų. Po 
prakalbu priimta tam tikra 
rezoliucija, kurioje reika
laujama, kad kongresas at
šauktų priverstiną i kariu
menę ėmimą. Susirinkimas 
užsidarė ramiai, i 
latviu benui “Internaciona- • i
la”. Minia, susidedanti iš I 
6,000, gerame ūpe, povaliai, 
skirstėsi namo. Tarne daly
vavusių buvo apie 800 lietu
viu.

‘ o

užsilaikė. Diskusantai pa
smerkė karę ir tuos, kurie 
stoja į kariumenę. Buvo už
siminta ir apie registraciją; 
susirinkusieji šaukė, kad 
neiti registruotis. Buvo 
renkamos aukos lėšų paden
gimui; surinkta $2.17. Taip-

p-riežiant'^ surinkta ir Rusijos revo
liucijos parėmimui $2.00. Vi
siems aukautojams tariu 
širdingą ačiū.

J. M. Lukas.

dienoj, vakare,
60

Mūsų nuomone L. S. S. 
Centras tokiame atsitikime 
teisingiausia galėtų tą dar
bą atlikti ir abiem pusėm 
būtų nauda. Taipgi kuopos 
noru buvo atkreipti ir kitų 
miestų draugų atydą į tą 
patarimą.

*
♦ *

Tautininkai susišaukė vi
sų lietuviškų ’ organizacijų 
atstovus išskyrus socialis
tų. Mat, pastarieji “ištau
tėję sutvėrimai”. Sušaukę 
delegatus, jie manė sutver
ti draugysčių sąrišį, kurio 
tikslas būtų buvęs nerengti 
sykiu dviejų sriovių tą pačią 
dieną teatrų, piknikų, balių 

i ir 1.1., bet parapijonai pirmi 
už" nuo to atsisakė. Tautiečiai,

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲJR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d 
sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Z»- 
•o. 1

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 išdrukuotį 
todėl visi kurie turite pažį tarnus ar gimines ir norite 
dasižindti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu: ?

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,
No. 1 Third Ave., cor. 7th S t., New York, City.

v v 11UV IV CA 101OC4UV' X

Finų. benas visuo- duotis atliko gana gerai ir matydami, kad iš tu šiaudų
-nvnniiin iT/rlvlrn rmkl.’lrA Kl™™ I _ , . .,

♦
* *

Registracijos dienoj 
registravo 607 ypatos. 
p rantam a, liko daug ir

užsi- 
Su- 

neuž- 
siregistravusių, bet kol kas
ramu, areštų nesigirdėjo. 
Anglų laikraščiai didžiuoja- 

ad tik tris socialistai at
siradę, kurie pasakę, kad 
priešingi karei.

SI

ROCKFORD, ILL.
6 d. birželio, tuojaus_po re

gistracijai, policija suareš- 
(tavo 3 I. W. W. unijos vado-

nebus grūdų, pasiūlė kitą 
programą. Sulyg pastarojo 
būtų galima veikti vis’oms 
sriovėms ant lietuviškai po
litiškos dirvos. Tame pro- 
grame skiriamas šventas 

| Kazimieras Lietuvos patro
nu ir toliaus patariama jo 
dienoj paskirti “Lietuvių 
Diena”. *

Paprastai kiekviena orga
nizuota sriovė turi dar savo 
pasekė j us—pa rė m ė j u s, ku
rie lankosi ant tos sriovės 
surengtų prakalbų, teatrų, 
balių ir t. t. Rochesterio gi 
tautiečiai su savo plūdimais 
—šmeižimais socialistu, nu-’ 
stojo visai savo pasekėjų.

DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA

LIETUVOS SUNŲ IR DŪKI ERŲ DRAUGIJA

Ned., 24 Birželio June, 1917
ORCHARD GROVE PARKE

Morning Star Rd. & Richmond Ave., Staten Island, N. Y.

Bus visok ų pamarginimų ir išlaimėji- 
mų, kaip tai: moterims špilka ir vyrams rašoma 
plunksna. Abidvi dovanos veltos po tris dolerius.

Taipgi bus saldžių gėrynių ir gaidžių lietuviškų užkandžių. 
Laike s< kių — puikiausia muzika.
Pradžia 8 va). iŠ ryto.

Tikietas 35c. y patai; su draugystėm—25c.
Širdingai kviečia KOM n ETA S.

vo labai ramus ir kalbėtojas Vakare susirinko į švedų įTodėl dabar ir šaukiama na- 
publiką pilnai užganėdino, socialistų svetainę daugelis'našios konferencijos, kad ir

* v- I -i __ • ’i*, _ ’• *_____ •

27 d. gegužės buvo susi-.kios sutarties, ėmė šaukti: 
rinkimas* L. S. S. 134 kuo-> “Einame paliuosuoti suim- 
pos. Apart kitko nutarta į-.tųjų! Visi už vieną, vienas 
steigti knygynėlį, kuris la
bai reikalingas. Nutarta 
užkviesti visas vietos drau
gystes, kad sutvertų tam 
tikrą centralį komitetą, ku
ris užsiimtų rengimu pra-

žmonių .įvairių tautų ir be vėl prisitaikius prie žmonių, 
jokio apkalbėjimo, be jo-

nevisus”!
Kada nuėjo į kalėjimą, tai 

135 suėjo į vidų, o kiti pabė
go. Tada kalėjimo adminis
tracija užrakino duris ir 
suvarė visug' į katneras.

parodžius, kad jie dar neiš
nyko iš Rochesterio. Bet, 
kaip matyt, jiems tas nela
bai sekasi, nes parapijonai 
savo patronu šv. Kazimiera 
jau seniai pasiskyrė. O 
pirmeiviai ir be šventųjų 
pagelbos gali apsieiti. To
kiu būdu tautiečiai ir "'~1

r PASARGA: V fcžiutjant iš N< w Yoiko reikia imti Elizabeth 
Ferry karų ir persimainyti ar.t lit; Iii- llc.d km; iš Eliztlcth reikia
imti New lenk Ftriy km:i n iut-iir kiny ti art Lulh Hetd kuo 
Ricmond avė. Išlipus tnt Meinu g Star Rd. galin a e’aeiti lėkštiem.

’ —-------o----- -- y-- OWVC11V vioua į Kaiueias.
kalbų ir varymu agitacijos, Kuri ė bandė pasipriešinti,

M* if 1 — FT1tiems galvas suskaldė. Tar
pe suareštuotų buvo ir 27 

Registracijos diena pras-: lietuviai. Ant rytojaus duj-vv^iovi.(lietuviui. /Ane lytujctua uu 

linko ramiai’, veik visi užsi- į lietuviu paleido, bet detek- 
■.tX zmi r, 4- 11 z-v w z-x 4- 1 1/1 J • — 1 • • 1registravo, bet lietuviai 
finai socialistai stengėsi 
sakyti į 12 klausimą.*

* *
26 d. gegužės buvo

rinkimas L. D. L. D. 78 kuo-Į nežinia. A. Hausman, lietu- 
pos. Nariams išdalinta -
knyga “Karė—Ko Dėlei?”

ir(tyvai vėl vieną jų suarešta- 
at- vo, antro nesurado, spėjo 

prasišalinti.
Kitus du lietuviu paleido 

po kaucija po $1,000 kiekvie- 
susi- na. Kada bus teismas, dar

vis, 18- metų amžiaus, buvo 
paleistas, kad per jaunas. 
Jis ant rytojaus nuėjo at
lankyti likusių savo draugų, 
tuomet jį ir vėl areštavo.

Atsirado tarpe lietuvių 
kad 7 d. gegužės staiga su- /langelis šnipų, kurie skun- 
sirgo proto liga Antanas džia lietuvius, o policijai to —  « • . ___ — _ I — _ ~.

CLIFFSIDE, N. J. 
(Nuo mūsų korespondento). 
Laisvėj” buvo minėta,

Bražėnas, kuris tapo nuga
bentas į Jersey City valsti
jos ligonbutį. Ten nelaimin
gasis išbuvo dvi savaites ir 
26 d. gegužės užbaigė savo

tik ir reikia.
Vergas.

WATERBURY, CONN.
10 d. birželio buvo prakal

bos L. S. S. 34 kuopos; kal-> 
bėjo St. Michelsonas apie Į gyvenimo dienas.

Velionis neturėjo šioj šaly kuopa turėjo savo nepapra

ROCHESTER, N. Y. 
(Nuo mūsų korespondento).

kili oiHiu tautiečiai ir veij , — ,
vieni su šventaisiais turės vo rimtas ir
pasilikti Glavecko sąliūne.

visai mažai. Aukų tapo su- tos klęyikalai. Pirmiausia 
rinkta suvirš 12 dol. ‘prabilo vietos kun. Sutkaitiš 

25 d.' balandžio persisky- ir prašė aukų plačiai pagar- 
rė su šiuo pasauliu senas šio sėjusiam “Sociologijos” stu- 
miesto gyventojas Silvest- dentui, kuris neturi kuo me
ras Pecenkius. Velionis bu- kslo užbaigti. Paskui pasi-

* pavyzdingas rodė ant steičiaus ir tas stu
dentas. Tuo jaus pasakė,kad 
nurodysiąs tą neteisybę, 
būk žmogus paeinąs iš bež
džionės. Tai tik socialistų 
esąs prasimanymas, kad ga
lima būtų iš katalikų širdžių 
išrauti tikėjimą. Supranta
ma, kada pradėjo “moksliš
kai” aiškinti, tai pripasako
jo visokių nesąmonių, apie

žmogus. Su visais sutikime 
visados gyveno, užtat visi jį 
gerbė. Tapo palaidotas ne
dėlioję, 29 d. balandžio. JisBRISTOL, CONN.

Pasidarbavus nekuriems 
“Lietuviu 11 VĮJI jųuniuilgu ; . . TZl’ U
Kliubo nariams, 29 d. balan-i t 1U..° 11 
džio tapo surengtos prakal-įnes 
bos. Kalbėjo St. :______
Išpradžiu kalbėtojas aiškino 
apie svarba ir naudingumą-F-muvuna

jos turi.3eJ0 1 kapus su iškilminga kinus n iasyh neverta. 
Toliaus ipa™da-

yjv «piv urctu j, . j vienturtę dukteri.Lai-
buna jam lengva sios salies 
žemelė. *

♦ * 
v. *

' birželio 6 d. čia tapo su
areštuotas vietos lietuvis - 
socialistas, A. Krasnickas.už

Neprigulmingo!.vi^° lie’

Taigi abid-
Šimkus ivi mingtos draugijos, _ ati- 

duodamos savo draugui pa
skutinį patarnavimą, paly-

dainu ir kokia galę jos turi! - j. .v : v Y •’ .. paroda. Velionis paliko di-zmogaus dvasioje. Toliaus/, ,. .. 1, ,i-. . J T. , įdėliam nubudime savo mo-,kalbėjo apie vargus Lietu- ’
vos ir
Europoje gyvenančių. Ragi
no kiekvieną prisidėti šiokiu 
ar tokiu būdu prie gelbėjimo 
Lietuvos ir badaujančių 
brolių. Ant galo kalbėjo Į 
klihol toki SSITS. ■:
išvedima. Kolei kalbėjo a- • - -
pie dainas ir Lietuvos pa-isi“1J 
dėjimą, tai kalbėjo rimtai irisn.e?ls .IU° vi;., „..orialA griežtai atsisakė.

Policijos nuovade buvo vi
saip priverčiamas, idant už-

šv. Tėvo Sūnus.

GARDNER, MASS.
(Nuo mūsų korespondento').

3 d. birželio buvo prakal
bos L. S. S. 89 kuopos. Kal
bėjo L. Pruseika. Kadangi 
žmonių susirinko labai 
daug, apie 600, todėl kalbe-. 
to jas specialiai kalbėjo į 
dienos klausimus. Jo pra
kalba ant publikos padarė 
nepaprastą įspūdį. Prie 
kuopos prisirašė 12 naujų 
narių. Prakalbos visais 

po kaucija žvilgsnais labai pavyko. 
Teismas at- į 4 j birželio buvo mitingas

su taktika, bet kaip pradėjo^'—1 ’ 1 J tąpo nugabentas i Hartfor-I
ido kalėjimą 
5,000 dolerių.
sibus pabaigoje rugsėjo mė
nesio. Tai, mat, kokia liuo- 
sybė “laisvoje šalyje”.

♦

♦ ♦

Orui biskelį atšilus, vieti-

Birželio 8 d. L. S. S. 7-ta( kalbėti apie partijas, tai už 
-Įsikarščiavo ir toli gražu nuRusijos revoliuciją. Žmonių

prisirinko pilna svetainė, artimų giminių, todėl juomi stą susirinkimą. Tarpe kitų Į važiavo nuo teisybės ir tak- 
»— — «* •• w z-v I C?* fl i k T 1 ■ z-J ii i n m I r 4- n I r i'V'i i i i n Ir i/i z^ n i n i n n z*x iii 4- n i i n n i

Minėtoj
Lietuvių svet., L. S. S.
kuopos buvo prakalbos ;kal- Prakalbos buvo su įžanga ir'rūpinosi L. S. S. 250 ir L. D. darbų išrinkta komisija, ku-Į tikos, nes išdrįso ir tai išsi- 
bėįo J. B. Smelstorius. Pub- ' * ' • ’
likos prisirinko daug, dau
giausia taip vadinami novo- 
brancai; jų tarpe nemažai 
buvo ir šnipų, kuriuos vietos 
lietuviai gerai pažįsta.

Registracijos diena buvo 
rami. Pas žmones buvo, 
niatyt, didelis pasitikėjimas 
socialistams. . Panedėlio 
vakare socialistų svetainė 
buvo pilna, mat, kuopa turė
jo savo susirinkimą. Žmo
nės, gaudo žinias ir intere
suojasi, ką daro socialistai.

Socialistams agitacija 
šiuom tarpu reikalinga; kal
bėtojai turi j darbą stoti, o 
kuopos privalo daugiau vei-

rios užduotis bus rinkti pre-(tarti, prilygindamas geriau-
27 d. gegužės A. Bražėno numeratą (Įėl “Naujosios sį socialistą prie paprastos 

senas, davatkos. Patartina p. 
Prisi-.Šimkui giliaus pažinti vie-

kiekvienam duota knygelė L. D. 77 kuopos nariai.
“Kunigai ir Revoliucija”.
Kalbėtojas publiką labai pri-j lavonas tapo atvežtas pas Gadynės”, ati^aujint 
juokino, kada ėmė pasakoti Juozą Stangaitį, pas kurį jis taipgi rinkti aukas, 
apie klerikalų darbelius lai- (išgyveno kelis metus. L. S. minus apie 
ke revoliucijos 1905 m. ii* ~ 
dabar. Užvažiavo ir šios ša- 77 kuopa atnešė du gėlių popieros 
lies valdžiai, kuri įsivėlė į 
dabartinę karę.

Th. Saparas

Liberty Hali svetainėj. Žmo
nių susirinko labai dawg. ' 

5 d. birželio,—registraci
jos diena,—perėjo labai ra*- 
miai. Nors daugelis nesi- 
registravo, bet areštų nebiu 
vo. *

T. M. D. 30 kuopa buvo 
^Žlmo n i ii 'surengus Pine Parke piknL 

susirinko nemažas būrelis ir | ką, kuriame turėjo specia- 
visi smagiai laiką praleido.. liai užsiorderiavus 50 keisų 
Jaunimas puikiai pašoko, o alaus. Daugelis taip nusigfc- 
senesnieij, pasivaikščioję po rė, kad net gatvekariai at- 
giraitę ir pakvėpavę tyru o- sisakė juos vežti iš parko, 
ru, visi ramiai ir linksmi iš-ĮAbelnai, tas jų piknikas 
siskirstė namo ir visi buvo daug kuo skyrėsi nuo visų 
pilnai užganėdinti. Geisti-, ,J *’ ” - 
na ir daugiau tokių piknikų.

Juozas Ručys.

ii- išgyveno kelis metus. L. S. minus apie “Laisvės”' atsi- nūs ir kitus, o tąsyk, be a- . !}u ,Keil ,rsnu?’.\ie.1’j 
ir S. 250 kuopa ir L. D. L. D. šaukimą aukauti į “Laisvės” bejonės, pamatytum didelį ini$ lietuvių Jdiubas birželio 
a- 77 kuopa atnešė du gėlių popieros fondą, surinktaĮ skirtumą tarpe vienu ir ki- parengė puikų pikniką
į vainiku. | kuopos sustinkime $6.60 tų. - nuosavam parke. Žmonių Į

kuopos 
narių, 

surink-
prisirašė 12 naujų 
Rusijos revoliucijai 
ta aukų $37.85. Taipgi už
rašyta keliatas socialistiškų 
laikraščių. Prakalbos vi
sais-žvilgsniais nusisekė la
bai gerai.

♦ *
10 d. buvo susirinkimas L.

S. Dr-stės. Tautiški vadovai 
varė smarkią agitaciją,kad

29 d. gegužės, be jokių Visp iki šiol Rochesteryj su- 
bažnytinių ceremonijų, tapo 
palaidotas ant tarptautiškų 
kapinių Fairview, N. J.

Velionis buvo rimtas ir 
susipratęs darbininkas; pri
gulėjo prie L. S. S. 250 ir 
prie L. D. L. D. 47 kuopų 
ir visuomet ’ pasižymėdavo 
aukomis, jeigu tik prisieida
vo paaukauti kokiam nors 
dalykui. Bet nelaboji mirtis
išrovė jj iš mūsų tarpo.Nors 
męs Bražėno netekome, bet

Publikos buVo susirinkę 
pusėtinai ir visi ramiai už-rinkta $10.00.

Kalbant apie konscripciją, silaikė. Po prakalbų buvo 
įnešta socialistams ir jų 
draugams militario amžiaus 
šis patarimas: kadangi atei
tis visiems tiems draugams 
nežinoma, dėlto turintiems 
pasidėjus po keliatą dolerių 
bankose* patartina pasko
linti savo pinigus L. S. S. 
namo fondan ir atsitikime
mirties, nurodant, kur tuos 
pinigus pasiųsti.

renkamos aukos. Tapo su
rinkta suvirš 50 dolerių, ku
rie ir pasiųsti j Centralį Ko
mitetą.

Taipgi 16 d. gegužės kal
bėjo A. Martus. Apie pas
tarojo kalbą nėra ką daug 
nei kalbėti, nes tai buvo ne 
prakalba, tiktai nuobodi PITTSBURGH, PA.

tokį pikniką surengęs koks 
nors kliubas, tuomet 
nuostabaus nebūtų, 
bar surengė tos

• ifttiiteiiiiiii^ "‘I riiTi'iiiMilii ifti'tomfin......

ir savęs gyrimas
Publikos šiuomi tarpu buvo įkalbos, kurias surengė vie

šaka, kuri rūpinasi apŠvfer 
tos reikalais. >
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Buvusio caro ir jo SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ. 
DAR NIEKAS NEGALI PAVADINT MANE APGAVIKU.

LIETUVIAI!

šeimynos gyvenimas
Buvusioj caro rezidenci- meldžiasi. Cerkvės popas, 

joj, Aleksandrovskam palo- 
ciuje, už trijų eilių sargy
bos, dabar gyvena Mikė Ro
manovas su visa «avo šeimy- myna. 
na. Jie visi atskirti nuo pa
saulio. Susidedanti rs žmo
nių milicija bodžiai sergsti, 
kad jie negalėtų susinešti 
su pasauliu.

Viršutiniuose palociaus 
kambariuose, vienoj daly 
gyvena Mikė, o kitoj jo pati 
su vaikais. Vaikai sykiu gy
vena su motina ir nuo jos 
nesiskiria. Mikė gali su sa
vo vaikais pasimatyti, Įeiti 
pas juos į kambarius, bet 
jam uždrausta matytis su

'riai, taipgi atskirti nuo pa
saulio, kaip ir Mike su šei-

Ar Mikė visuomet būna ra
inius, sunku pasakyti, bet 
dieną išrodo ramus, nesusi
rūpinęs.

Kartais jis kreipiasi prie 
‘sargybos, dežurno aficic- 
riaus su klausimais, bet nie
kuomet neužsimena apie vi
durinę tvarką,- revoliucijinį 
judėjimą. Taipgi žingeidau-

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT .GALIU SUJIEŠKOT JUS GEMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI 11, ARB9 RUSIJOJE.

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

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

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

niją ir geriausių laivų.
Kas norite apsidėt savo pinigus Į Banką, tai aš ninku 4 nuo

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

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

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

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

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

TV
Y

Abelnas silpnumas

bedamas taipgi laikosi tvir
tai, nuduoda, būk jis nieko 
’bendro neturi su revoliuciji- 
!niu judėjimu.

Mikės pati nekalba, nesi
juokia, visuomet laiko už-

neveil: imas jaknų, nevirškinimas, Įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam pado- 
jiir.e. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

t
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinanči&Kgydantis
Kaina 75 centai

T Kas apie tai abejotų, tegtf perskaito etai Šitą laKs^,

Mikės su pačia pasikalbėti, 
tuomet jam buvo paliepta 
persikraustyti i kitoj pusėj 
esančius kambarius. Jis tam 
nesipriešino ir davė garbės 
žodi, kad pildys valdžios i- 

, sakymą,—nesistengs su sa-

TTV

"Širdingai dėkavoju už Sevcros Gyvasties Baisainų. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko pu r.'.^uadojilAO ilšttč. .X 
uos Sevcros Gyvasties. Baisumo bonkos. Prašau tų laiSką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken- 

, čia, sužinotų apie tų gyduolę". Mrs. Pagaė iš Moquah, V’is.

T"
Sevcros gyduoles galima gauti n pliekose. l’rnSoma reikalauti tikrų 

Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekojo pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta.

Įleistų su vaikais pasimaty
ti, tuomet sargybom viršinin
kas jo pačią išveda iš tu 
kambariu ir uždaro atski
rai, o Mike įleidžia pas vai- čiaupus savo lūpas, tartum
kus pasikalbėti. ' iji būtų iš murmuro nulieta.

Kada justicijos ministeris Virubovą vežė į
išleido jsakyma nesuleisti Pctro ir Povil° tvirtovę, tuo- 

įmet ji, atsisveikindama su 
’ja, neišsilaikė, pradėjo 
verkti ir verkė apie penkias 
minutas.

Virubova ėmė raminti,pa
sakė, kad reikia ant dievo 
atsiduoti, o viskas bus gerai.

Dieną ji su dukterims siu-
• Nelaisviai paprastai ryte va sužeistiems kareiviams 
atsikelia apie 9—10 valandą, i grabužius ir taip praleidžia 
Jiems dnųda arbatos. ( 
tūojaus prašo kareivį atpeš- j 
ti jam laikraščių, kuriuos jis Į 
gauna iš ^Maskvos, i 
suotus “Nikolajui Aleksand-į komendanto ir praboj 
rovičlui Rom<uiDvui,,’l 
giausia skaito “Rieč 
ževija Viėdomosti“ ir “Rus- 
kojoe Slovo”. 
laikraščių skaito 
je Vremia” ir.
Viėdomosti”. i 
valandą duoda pusryčius, 
kurie susideda iš bulvių, ko
kių nors daržovių ir saldu
mynų. Po pusryčių, po sar
gyba dežurno aficierio, eina

■ jis į sodą pasivaikščioti.Kar-

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Ųįkė Jaiką.
Visi laiškai, kuriuos gau- 
; ir rašo, aštriai cenzuruo- 

užadre- !jami sargybos viršininko ir 
j—....... k...viz L ' ižjąmi i

DaiPjtik nekalčiausio turinio. Tie 
“Bir- laiškai, kuriuose būna abe-

j Gauk šiuos
Veikalus

Iš vakariniu ;nii.
\’ečernė

jotimi išsireiškimų, naikina-

į dieną, vaikščioja karinėj 
uniformoj. Apie 8 vai. va
kare duoda pietus, suside
dančius iš ketu riti kokiu 
nors valgių. Ant visos šei
mynos išrašoma pietums pu
sė butelio raudonojo vyno, 
bet paprastai jo niekas ne
geria 
tas butelis nunešamas at

n t atkimš

Valgius gamina nusamdo 
sekėjas ir kiekvienos y-

liai 50 kapeikų. Mikės sū
nus Aleksiejus pats sau val
gius pasirenka ir lovoj val
go.

Du sykiu i diena visa šei
myna eina į cerkvę; Mikė 
irgi sykki eina. Jo pačią 
nuneša į apačią, pasodina į 
vežimuką ir veža per'visus 
kambarius į cerkvę, 
atsiklaupia ir labai

Vaikų korespondencijos 
taipgi cenzūruojamos. Jie 
negali nieko rašyti be dalei- 
dimo sargybos aficierio.Prie 
sūnaus randasi karės mušt
ro mokytojas matrosas De- 
revenko ir francūzų kalbos 
mokytojas. Vienok jis mok
slu neužsiima, nes visuomet 
serga.

Mikės pati pasinėrus į re
ligiją. Ji turi daugybe reli
giškos literatūros. Laiškus 
rašo ant atviručių religiškos 
išvaizdos. Vietoj paprasto 
teksto, tankiausia parifšo 
kokia nors malda arba reli
giško turinio eiles ir po jo
mis pasirašo raide “A” su 
nubraukimu ir kryžiumi. Iš-

bos manijos.
Abelnas režimas gana aš

trus. Kiekvienas jų žings
nis, kiekvienas sukrutėjimas 
yra saugojamas, 
manienė šaukia pas save 

kareivis, 
paskui vėl išlydi ir uždaro 
kambary, kuriame ji gyve
na.

Taip gyvena buvęs Rusi
jos, caras ir jo šeimyna. 
Koks jų bus likimas, sunku

’’Birutė” —- Birutės'arija —30c. 
’’Vestuves” ■— Jaunosios arija 35t 
“Kregždelė” — dnettas — 80c. 
"Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio 
, ir Gulbė-Dievaičio duettas —76«. 
’’Muzikos žodynėlis” — 25c. 
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

395
MR, M P ET K ’ ’ SKAS, 

Broadway, So, Boston, M»w

AH TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKA 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos 'vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; 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
mus dalykus suprasti.

<

DR. I. COHN

M.

Specialistas Įvairių Ii 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFl’lSO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2. v. po Diet; nuo 
C iki 8 v. vnk. N<*Jčiioj iki 12 ryto.

Telepnone L9bU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

409 MEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

&
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183 Rodding St ret t. BROOKLYN

........ f
Dr. Richterio 

PAIN , 
EXPELLER.

su 
“ANKOR” ' 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.

’ Tikrasis par
siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užpe- 
čėtyti su

’"ANCHOR” 
25 ir 50 cent, 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. A D. 
RICHTER

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vi ta 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą.
busite užganėdinti.

Vįsi

PHONB W MSBUROrl MIS

SERGANTIEJI!

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stem 
Šokių Mokykla, 95J 

■’Broadway, Tcamp 
Myrtle ava. Brook 
iyn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ii 
kliasoje. Mokestis 
ąuo $5.00 Iki $10.00 ,pagal šokių, 
kykla atdara nuo 9 ryto Iki 11 
vakaro, taipgi ir nedėliomla. Mokina 
m* balių šokius ir stage’auv. Klaus’ 
atsilankydamas informacijų.
rilE STERN SCHOOL of DANCINi
95O-X2 Broadway. Brooklyn, N 1

271 Berry Street
Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 

o ypač mano specialė 
tcii moterų ligos.

Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
r Kampas So. 1-mos gatvės. 4

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusilpnolie aut lytišku organu vyrai 

kaip tai nerviu. paliks i.šg.vtlynti ant visa
dos per vartoj i tu.’t. gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaunc gyduolė, 
kuries išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia- jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejeslam 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, u/.k'-t'jimai viduriu, nevlrini- 
mal 'skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
puslys, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius, k lp tai daro nekurto, pallkste 
išgydynti, per vartojimą gyduolių NOVO 
Gyduoles tas i trumpu laika paduria jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jc 
ypatibems. Del ntydos, idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą padu
ria, išsiunsme jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 Ulonu. 

' kada gi prisiunste mums savo antrašą i? 
' pavarde, taip gi sykiu 60c krasos ženkle

les arba sidabru dol apmokėjimu liošu 
; persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
' ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bei 

komletiškas kursas išslgydymul. už.tokti- 
' nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti- 
į nai išsigydymui. Ta proga yra vler.
. svarbia ant trumpo Jaiką. Rašykite mums 
, neatldelioklto. taip-gl praneškite koklarr. 
laikrašti skaltite ta apgarsinĮma ir mei 
išsiunsme jums tuoiaus tas gyduoles.

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

fru i.tį ■

./f •<‘Vi- Jr’r.vi, j1 i

W-1,'7W

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS? o

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

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

ruti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kės apie ligą. Gydau, per 20 metų 
visokias Ilgas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
sikretimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir lt.

Del gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai Žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, ' per kurią 
matyt kiauivi kt;nc. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad lai: 
tyrinėjimas 
aut -ytėjau 
gerai žinomą

LR. ,i.i:

&ĮIumĮ— - -fE-H e f.

14J E tST 22 3T J
vai.
v. r
110

vakar 
to iki

3r<

kūne.
tokius aparatus, 

brangs. Chemiškas iš- 
šl'jpume. Neat įdėliokite 

bet tuojau ateikite pas
ONA RD T.ANDES
nuo 10 vai. rvto iki 8

įlDovanai
su Colutnbijos Gramofonu

tu ojau, o lik li = 
sius po $1 kas 

menesį.
Reikalaukit n.u<ų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
I lept.

Reikalinga kiekvienam darbininkui

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Paraše J. Berlin. Vertė Barabošius

Šioje knygoje telpa sekanti skyriai
I. Žmdnių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos, žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestu ir amatninku atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.

•ns panaikinimas.
Kaina 25 centai.

"'•’Ms. Tel. '2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

5 VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

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 c ai
ny. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

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

dorai ii^ teisingai gyventi, bet kokį 
iie gauna užtai atlyginimą ir koks'jų 
likimas, — parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia palaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas uz Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

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

T
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ŽODIS

karūnos ir til 
„ _______  ____ Visas darbas
Mokestis ant nedėlių. Gazas ir ko-

Pristatom- j namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas- 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200-6 RA N D STREET

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

Reikalavimus ir pinigus siuskite 
šiuo adresu:

F. STROPUS,
6 Lotlng St.,

So. Boston,z Mass.

iTiiiTn i1 'i'i'iii'rŲ iffti^MrtliKMMWWiiWiiiii' ■ -Į]įjįįf|-į|j|įĮilįĮjfc.- -- ■- --tfiirtiiimrtetr v- .. ..s,

DYKA!! DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem, ku
rie duoda taisyti ir naujus įdėti.
Visas darbas visiškai beKKAUSMO x
Ne kiekvienas dentistas moka apsieiti su dantimis 
sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas specialistą. V 
Dr. Chas. Teschberg yra gerai žinomas kaipo spe
cialistas ir įvairiuose atsitikimuose siunčiama pas"jį. 
Ateik ir duok išagzeminuot. Informacijos dykai. Mano 
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia, 
gvarantuotafi Kainos prieinamos. 
kainas vari* am as pagal reikalą. x
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 TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas
SOO Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN. Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai. Telephone Stagg 3698.

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

$1.00 ANT 
savaites

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS KEPTUVE*
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i v miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams * * • * • \ *

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 (^reenpoint) BROOKLYN, N. Y.’
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bą Amerikoje

ii.

Easton, Pa. — L. S. S. 42

J. A. Rūkas

Pa. 1L1

Pa,
2

Pa.
1U

Iii.kp. Fran.
III.

III.

m.

10

11

12 
u

*kp, J W.
P

be. ;

Dritarin jos revoliucijos parėmimui, lieka, A. Katkauskas, T.Sle-
I AnVnvn cine vrintna* .T Ori- soraitis. K. Cvirka. P. Kra-

Lietuvių Darbininkų Tavy- galius, Monika Grigaliene, 
bą Amerikoje. A< Laučius, P. Grigalius, P.

Šį klausimą pakėlė “Nau-.Milašauskas, J. Vitkauskas 
jienos”. Jos nori, kad Ame- ir J. Tverkus — po $1.00; J. 
rikos lietuviai darbininkai į- Lapinskas — $5.00; O. Tver- 
steigtų Darbininkų Tary- kienė, F. Jocis, M. Vitkaus- 
bą. Tokiai Tarybai reikėtų 
paramos, kad ji susiorgani
zuotų/ ant tvirto darbinin
kiško pamato ir eitų klesų 
kovos keliu, bet abejoti rei
kia, koks tikslas bus tos Ta
rybos? Ar toji Taryba bus 
pataikautoja ir liaudininkų

Aukavo šios ypatos: J. Gri- soraitis, K. Cvirka, P. Kra- 
tauskas, V. Antanaitis, A. 
Tamulytė, K. Dūda, S. Sen
kus, T. Masaitis, J. Vasiliau
skas, J. Bagužas, J. Daugi- 
la, J. Kučinskas, A. Andru- 
levičia ir C. Matas — po 25 
c.; A. Kaluzevičia 55 c.; J. 
Navikaitis 45 c.; J. Vabalas 
$2.00 ir J. Karizna 50 c.; su 
smulkiomis viso $37.85.

, Y. Vabalas.

kienė ir F. Gaiškauskas — 
po 50c.; VI. Jocis 25 c. Vi
so labo $15.35.

^Brooklyn, N. Y. — L. E- 
reminas $1.00.

Elizabeth, N. J. —Surink
ta L. D. P. Kliubo prakal

DRAUGYSTE LIETUVOS SUNŲ U 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N J. 

Viršininkų Antrašai, 
t’irmlnnk&b P Kardokas, 122 Court r 
Pirmininko pagelbininkae 8. Luti v 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas 8. 

256 Bond Ktr
Tūrtų raštininkai J. Jankatis&aA 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitls, 

234 Clark Plae* 
ižde globėjai: E. Makutiena*, 

149 Clark Placa, • 
’’ 8. Morkiukla

109 So. Park iti
Maršalka B. Budrus, 240 at

Visi Elizabeth, N. J.

partijos, ir joje bus kariškų ^ose $24.15. 
smegenų makaulių, ir įvai
riems Washingtono štabam kuopos prakalbose aukavo 
^loniosis? Pakol kas “Nau-(šios ypatos: L. M. P. S. 14 
jienos” sako, neskelbsian- kuopa iš iždo aukavo $5.00; 
čios projekto sumanytos J. Lukošius ir J. Maizit — 
Tarybos įsteigimo. Pagal po $1.00; M. Bondzinskaitė, 
“Nauj.”—organizuoti darbi- p. Ulba — po 50c.; F. Urba 
ninkišką minią aš pritariu, (jr J. šimkutis — po 
bet jeigu “Nauj.” mano,kad smulkių $1.45. Viso $9.95. 
Taryba bus bepartyviška, 
kai]) išėjo mūsų aukų rinki
mo diena, tai geriau tegul 
būna visuomenė nekliudyta. 
Jeigu panašią Tarybą orga
nizuoti, tai organizuoti tik

Draugijos, kurios turi 
“Ląisvę” savo organu.

S. Tarvydaitė.
Lawrence, Mass. — Biru-

savo iždo paskyrė $10 00.
.........., _ ........ . ........ ; Fithchburg, Mass. — 3. 
iš Socialistų Partijos narių, ■ birželio surengtose prakal- 
o jei pradėti bespalvį darbai’ 

d r vėliau į jį spjaudyti — 
neverta nei laikas gaišinti.
Jeigu atkreipti visuomenės vo’šios'ypatos:~K.’ Seredzis 
atyda į dalyką, tad reikalm- $5 00; j skrebūnas, Ant.Ta- 
ga, kad jokių nonsensų dar
bininkiškai klesai nerodyti,
kurie minią vestų į tautiš-jgįm> Balčiūnas — po $1.00; 
kas balas. Lauksiu, kas bus

bose, kuriose kalbėjo L.Pru- 
seika, surinkta $22.05.

Raymon, Wash. — Auka-

raldis, J. Daračiūnas, C. A. 
Pedock, Ant. Skre būnąs ir

L. S. S. IV-to Raj. Seki-.
D. P. Pilka.

AUKOS RUSIJOS REVO
LIUCIJAI.

Ig. Balčiūnas, J. Balčiūnas,
F. Balčiūnas, K. Pauzaras,
G. Kizis, Tony Androvski, 
Joe. Birbilas, J. Šliburis, A. 
Keraitis, Aug. Švežikas, J. 
Alien, J. Poviliūnas, S. Da
račiūnas ir VI. Baltušnikas 
—po 50c.; A. Riaubiškis, V. 
Masilionis, B. Masilionis ir 
M. Masilioniene — po 25c.

su’iViso $19.00.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliunaa, 

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

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

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

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

Pittsburgh, 
Fe Pikšris. 1331 Penn Avė.

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

kuopos P Samulionis 
* P O Box 63, McKees Rocks, 

kp. John Swipaa, No. 11, Welder st 
Glendale. Carnegi*, Pa.

Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

kp A Paliucis. 2123 Wrighta st. S3. 
Pittsburgh, Pa.

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

kp. John Shopis, 713 McKean 
Donora, Pa. 

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

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

Millsboro, Pa.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTHEt 
MELROSE PARK, ILL.

Hraainlnkas K Jankauskas,
P. U. Box 748, Metras* iurM, 

Pagal biuinaa* L>. kum**,
F. U. Bax 44S, Mauv«* rauu 

Prava*aig_ rastmu* m ergam* v* 
žiūrėtojas A Staravi^la, Box 1184 

Melrose Park, 111.
?in. rašt. W. Strumilia,

1814 So 50th Ave. Cicero, Ill 
Odininkas F. Lapinski,

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

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKlb.1* 
DRAUGYSTE, VV A U BEGAN,
. Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

8U2 — bst St, .
Vice pirmininkas K. Dimla, 

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

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

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

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

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

1330 8. Jackson st. Waukegan, 
Maršalas K. Naviclda,

1420 So. Victoria st Waukegan, 
Pagelbininkas J. Wardauska*,

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—Bth 
Ht., A Hheridan Rd. Waukegan, Ill.

Baltimore. Md. — A. C. 
W. of A. unijos lietuvių 218 
skyriaus prakalbose, 
rengtose 30 d. balandžio, au-1 
kavo šios ypatos: S. Radavi-j Springfield, III. — 3 d.bir- 
čiūtė, O. Deltuvienė, O.Sma-, želio buvo prakalbos L. S. S. 
lenskiūtė, K. Rudis, J. Gali- . 29 kuopos. Kalbėjo med. 
naitis, K. Mikolaitis, J. Mili-j studentas A. Montvidas. 
nauskas — po 50c.; smulkių Žmonių susirinko neperdau- 
$5.32; viso labo $11.82.

T. Čepuliūtė.
Rochester, N. Y. —- 20 d. Rusijos revoliucijai. Auka- 

gegužės pas Stugevičius bu-|V0 §jos ypatos: A. Bridžius, 
vo krkštynos. Svečiai suma- st. Storonas, P. Jurkonis,A. 
nė paaukauti po keliatą cen-| Čekanauskas, P. Bagdonas, 
tų parėmimui Rusijos revo^y. Vinclovas, A. Maurukas, 
liucijos. Aukavo šios ypa- j. Starkevičius, M. Bubnius, 
tos: A. Balaišis, K. Motiejų- p. Larka — po $1.00; J. Jo
nienė, K. Žukauskas ir J.Ju- |nikis, J. Meyer, O. Černaus- 
rėnas po 50c.; J. Grigalių- tfienė, A. Kondrackas, A. 
nas, J. Rakickas, J. Daukas, Arminas, M. Arminienė, P. 
K. Skilius, K. Survila, J.Mo- j Aidukas, J. Kundrauskas,T. 
tejūnas, J. Balaišienė ir J. Samolaitis, J. Ražis, K. Jur- 
K. Čiapas — po 25c.; T. M. Jonienė, J. Žvingilas — po 
D. 52 kuopos sekretorius — 50c.; J. Saugantis, Ig. Lato-

, Persiunti-! nas __ po 30c.; J. Pikelingis, 
J. Paulauskis, P. Storonie- 
nė, V. Rusaitienė, Ig. Čeka
nauskas, G. Ignaitienė, J.

J. Laškauskas, J. 
Derničius, K. Bendoraitis, 

Išėmus per- Urbanskis, K.Skaistis,M.

giausia, bet kurie atsilankė, 
prakalbomis likosi užganė
dinti. Buvo rinkta aukos

LAISVES SUNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

( 1227 E. Pina St
Protokolų raštininkas A. Ramauckaa, 

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

1237 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 89 10th

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pina St 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutinĮ pa- 

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
dain St, Mahanoy City, Pa.

St

St

LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiute, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm, p Katkauskaa, 
5823 Superior Av*

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

Fin, rašt, Ąntąnaa Baniai!*, 
1449 East 24at 8tr, 

Kasierua M Lavinskac, 
8120 Cory ave.r.

Kasos glob. O Sidabruti, 
2120 St, Clair Avo, 
V. KvedaravičiuR, ♦ 

*1543 Oregon ava. , 
Dainą rapoticijo* ataibana 

viena aėrėda, nua 7:30 vakr.
Schwab svetainėa, 6181 fit. Clair nv« 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka. 
trečią pėtnyčią kiekviena manosi* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab oro 
tain ės. 6181 St. Clair avo. Knygyną, 
randasi Nouros krautuvėje, 2047 Ha 
milton avo. Knygos išduodamos Ida 
kvieną Panodėlio vakarą, naa 7 ill i

<c

klek

7 c. Viso $4.07. 
mo lėšos 7 c. 5 
mitetui pasiųsta $4.00.

J. K. Čiapas.
Rumford, Me

136 kuopos diskusijose su
rinkta $2.17.
siuntimo lėšas, pasiusta R. 

£?R. R. K. $2.00.
Ansonia, Conn. — 5 d.

, gūžės L. S. S. I Rajono 
rengtose prakalbose aukavo

AETUVfŲ PASELPINES DR-STES 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai. *
Prezidentas St Melson

(84 Ferry st. Eeaten. Pa 
/ice prez S Masiulevičiene

820 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pri- 
iuretojas Alex Vituris s

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

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris

311J 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, 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton,676 Church st. Easton, Pa.
Susirinkimai itsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai. 
vakare, Anglų socialistų svetain. 481’ 
Northampton St Easton. Pa

— L. S. P. i Rūkas.

ge- 
su-

Lagūnienė, St. Vaitekūnas, 
St. Norbutas, M. Jonaitienė, 
P. Klimanskas — po 25c.

Smulkiu atiku surinkta 
$3.00. Viso laboK$23.85. Pa-

šios ypatos: J. Bieliauskas’slklst°s Rusijos Revoliucijos 
$1.00: V. Sleponkevičia, A. Rėmimo.Komitetui. 
Bražiūnas, M.Mureikienė, D^bliauskas.
K. Milinkevičius — po 50c.; Waterbury, Conn. — 10 d. 
P. Bieliauskas ir M.Austrie- birželio buvo prakalbos L. S. 
nė — po 30c.; P. S. M., A. g. 34 kp.; kalbėjo St. Michel- 
Valantinavičius, S; Taruska, 'sonas> prakalbose ąukavo 
J. Ullis, A.-Jakštis, S. Žiu-' §įos ypatę§: J. Sabutis, J. 
raitis, V. Ullis, A. Strepei- Kalvaitis; A. Kerutis, A. 
kis, J. Jankus, 
gienė,* M. Bujenauskienė, J.!
Balčiūnas ir R. Nainis — 
25c.; smulkiu 65 c.;
$7.50.

J. Bubliauskas.
Waterbury, Conn. — 10 d.

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

Viršininkų udrfesai:
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main gtr. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Avė.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

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

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

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

Susirinkimas atsibuna pirmą n*dil- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1019 
Main 8t., 2 vai. po pietą.

He.

Knygine Prana* Tumnean, 
1178 K. 71 St

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TE, MOLINE, ILL,

Valdybos adresai: \
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 av*.

E. Molina, III.
prez. M Dackua, 854—8th str., 

Molino, III.
sekretorių* S Rusteika,

1220J — 7th avė. Molin*, III.
Finansų sekretoriua W Vapsevich.

436 — 4th avė, Moline, Ill.
Iždininkam K Juška 325 —4th avė.

Molln*, III

Vice

Prot

Maršalka F. Barauskais
1220 į — 7th Ave.,

TM D-tė susirinkimus 
nedčldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, III.

Moline, III. 
laiko pirmą

B. Lamsar- Naudžius, J. Bulota, A. La
pinis, P. Motiečius, K. Miš- 

P° kinis ir J. Sakevičia — po 
viso 1.Q0; B. Baleišis, Urbanavi- 

čia, Baliūnas, J/Petkus, M. 
Juzikis, J. Zaleckas, J) Kaz- 
Jauskas, A. Eidukevičia, J.

j. Gi\- Trilikauskas, M. Karosas,

P. Austrą.

Brooklyn, N. Y. — J. Gri; Trilikauskas, M. Karosas 
galiaus vestuvėse tapo su- J- Karlonis, Pr. Cvirka ir J. 
manyta parinkti aukų Rusi-.Žemaitis — po 50c.; J. Ve-

v
MbU

LIETUVIŲ BROLIU DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų sekret. S Gelumbauskas, 
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavlčla. 
) 1915 Jay Eye See
Ižde Globėjai: A. Pukterie, 

444 Park View, 
" M. Kavaliauskas.

LBD. laiko savo susirinkimaa kas 
trečią nedėldienį kiekvieno ‘ mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St Raelao, Wh.

Wi*.

Ave.

Ave.

MM

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

gaus knygų už 50 c.

O® 
s'*'

te- -

ris atnaujins, 
Kas iš neskaitančių dar prisius už/ 
’’Keleivį” .$1,75 gaus knygų už 50 V. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25b, 
Kas prisius už “Kovą” $2,01), gauV 
<nygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų ifž 35 c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c.

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

oro
Sutaisytas ib formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo yiliino pilvo ir žarnų, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., cct., Sutai
somas išdirbįju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
eeno’ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AD. RICHTER & CO. 

14—80 Washington Street. New York.

MROl

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ......................... $1.06
Kraujo Valytojas...........................  1.00
Vidurių Valytojas .......................... 1.08
Vidurių Reguliatorius................... 50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVE,

BROOKLYN, N. Y. ,
f

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVI1KA

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

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkes 

226 Broadway, kamp. C StreaĮ
SOUTH BOSTON, MASS. *

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
C 
<u 
bJO

c
d

□

DAUNOROS trejanks yr® tikrai 
lietuviška. Saugokitčs padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
nrisiusdami 35c Oaiima siusti pačto prisiųsuami oou. 2tflrklo|iais (markCni) to

Vincas 'cJ.^DXunora.
' " APTIEKORIUS

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas 
Įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša-

* knų, žolių ir 1.1.
REIKALAUKI! rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 2SC. 

bus jums prisiųsta.

229 įB E D FORDįįĄV-ErSb 
_ ŪKAMPAS NORTH . 4L£.5 GATvĖS^l.

-ĮBrjč o k Nž w Yoiuįl:

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) MIXTURAS, labai geras ruo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS!* 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraupi Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokant męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

Pasinaudokit
GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
DABARTINĖMIS I JTITL'VIŠKOMIS 
DAINOMIS LABAI,WGIAI. KURU

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, paauk*suo- 
taiV4<raštais, mechanizmas gramafo- 
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.

Teisybe apie plaukus

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 3
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 1

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

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South bOth Court,
inansų rašt. V Shileikas,

1409 So. 4§th av*,
Kasierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court
globėjai:
O Elterman, 1533 8. 50th Ct.;
Z Gulbinienė, 1581 S. 49th Ct.
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

GEO LASEEVIčU

;ERI AUSTA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

771 BANK 8T, TeL 164-1

WATERBURY, CONN.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

Moksliškas, Pasekmingas gydymas 
visai dykai.

Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo ' syku su augščiau minėta iliuostruota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp- knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, j šiandien pas Union Labaratory, Bac 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieŠkok pagel- 
bos. Reikalauk inusų iliustruoto® 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes nęrime tav* pertikrinti savo 
Iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki- 
«a plaiakanas. aiežėjimą ir pradeda

engti plaukai. Mes jumss prisiusime 
j už $1.00. baklsuką Calvacura Nr, Ii,

545, Union, N. Y.
KUPONAS

Union Labaratory,
Box 545, Union, N. Y.

Čionai rasite 10 c, kuri* padč* pa- 
dejigt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskito. Taip 
gi parisiančiu 11.00 už kuri meldi!* 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščlaa 
minėtą knygutę ( Iškifpea - |dčk iitqį 
vilnoną)

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

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nė nedžidien} kiekvieno mėnesi* J. 
Neffe svetainėj, 1600 So. 48th avė,

1.4*4^ ifclUiiM

144 N. 5th SS
Brooklyn, N. Y. 

i 
I

Boll Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir (Chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 21 po plot. 7-9 
vakaro. Nodolioins: 9-11 rito 1-4popiet.

GRABORIUS. (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsainuoju ir laidoju numirusiu* 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Kari*- j 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir Šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT SI

C. Brooklyn, N Y 
Telephone 7867 Main.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR J J PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTE’ ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba hraziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi ^as’.ington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

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

VIETINES ŽINIOS

(Tafr

mujausi Columbia
Rekordai

Įsteigta nuo 1902 m.

N. Y.

se

nežinia.

Tikra 
Lietu viika 
Užeiga

' Kiekvieną
' PaKelevingą 

Priimam 
Gražiausiai

i- Ir visada.

TEISINGIAUSIA IltEIGa
253 WYTllrf AVE kamp. No. lat Si. 

BROOKLYN, N Y, 
(Telephone Greenpoint 5311.
i

Tel. Greenpoint

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

i irimą, priversta buvo užklau-

Pažiūrėsim.

PRANEŠIMAI.

E

E

E 3192

F 3193

3182

N. Y

lietu-
žinot? $1.00.

Kontr aktorius

Praneškit šiuo adre

J. Jakimavičienė.

(44—51).

Mb

vietą
N. Y

Brooklyn© Lietuviams!
Pirmas Brooklyn©

LIETUVIS.

Janis, 
.lley.

Adresuok: A P OWENS.
Dept, 42—E, 

157 E. 47th Street
New York City.

lynai.________
įtuoti.
$6.00 ir aukščiau 
$5.00
$1.50 Ir aukščiau
$5.00 už danti
$1.50 ir aukščiau 

SOc. 
50c.

Poliaus J. Jakimavičius

Telaphone 595 Groonpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas širdies Ir 

Plaučių ligą*
8—10 ryte 
12—2 po plet

raciją. šios prakalbos bus

Nue
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Štai 
E

F. KUDIRKA
Lietuvio Aptieka ir Savininkas
64 GRAND STREET,

Brooklyn, N. Y.

WOOD ROAD, GftEAT NECK,

Ištraukiu DVIČA! H Ir <2 
Dantis vai. kasdieną,

kad tuom parodyt, |o& Ištraukiu
BE SKAUSMO!

Minkšti robiniai prisisiurbianti smoftenis 
kurio tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žetna kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų ..
22 kt. auks. kepuraite
Pripildymas auksu..

.Tiltelio uždėjimas...
Pripildymas platina
Pripildymas sidabru be gydymo 

„ cementu ,, ,,
Dantis egzaminuoju dykai.

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

iwlhamr "Whiintf

I ja parodyti registracijos 
’• kortas. Dar nesigirdėjo nei 

vienoj šaįy tokios reakcijos, 
kaip kad dabar Amerikoj 
siaučia.

BROOKLYNO UNIJOS
PRIEŠ PRIVERSTINĄ

KAREIVIAVIMĄ.
Brooklyn Central Labor pr,c Brooklyno ekSpliozijos. 

unija, kuri reprezentuoja vi- Pereitame “Laisves” nu
sus Brooklyne esančius sky- mery minėjome, kad ivyku-'stj.
tins Amerikos Darbo Fede
racijos, nutarė reikalauti, 
kad priverstino kareiviavi
mo įstatymas būtų atmainy
tas. 15 d. birželio buvo mi
tingas, kuriame tapo išneš
ta tame klausime rezoliuci
ja. Rezoliucijoj taipgi rei
kalaujama, k~ad visi tie, ku
rie laike registracijos pasi
sakė esą sąžiningais karių 
priešais, būtų tuojaus pa- 
liuosuoti.

Priimtoji Brooklyn Cent- ti, sužeista. Cukernė, ku- 
ral Labor unijos rezoliucija p jo j e buvo ękspliozija ir pa- 
panaši Mą lezoliuciją, kurią skui sudegė, skaitėsi di

džiausia visame pasauly. 
Nuostolių padaryta virš mi- 

liono dolerių. __

priėmė Seattle Central La
bor unija.

iqp | . Pinigvs į Rusiją ir į Lietuvą s’unčiame, paprastai,
I ill ^lllTlllTTnSI C kožną dieną ir užtikrinam už greitą dastatymą. ir iš-
* VIVijllAlU MlUlllllllulOt mokėjimą pinigy. Taippat dastatom lopnos nlnkos pa

rašą, t.y. priėmėjo pinigų. Parduodam laivakortes į krajų ir iš krajaus. Jeieu neturit žinios nuo savo gimi
nių iš krajaus ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreipkitės pas

St

šioj cukernės ekspliozijoj
tapo užmušta nuo 100—150. Sako, būk jis rašęs tik tą, 
Vėliaus paaiškėjo, kad/žmo- kas buvę nutarta ir paliepta 
n ni z u o ,, pranešti Liet. Preserių uni-
vienas, mirtinai sužeistų — įjos 58 skyriaus. Ir vėl ne- 
5, lengviau sužeistų keli de-į teisybė. Preserių Uniją ne- 
sėtkai ir be žinios dingusių nutarė šmeižti Liet. Muzi- 
—26. Nežinia, gal tie, ku- (kantų Uniją, o garsinti len- 
riuos skaito be žinios dingu- fcų negyvuojančią, kaip kad 
siaįs, žuvo griuvėsiuose, bet Jakimavičius pasielgė. Lai 
valdžia ir kompanijos tą da- Jakimavičius perskaito 19 d. 
lyką slepia.

* Lietuvių, kiek teko pati r- 'skyriaus susirinkimo proto

New Yorko moterjs ir 
z registracija.

New Yorko ir Brooklvno
moterįs smarkiai pradėjo kad jisai stpjąs už žodžio 
bruzdėti prieš militarinę re- liuosybę ir ’kad jisai rūpin- 
gistraciją. po kuria ir jos sis, idant policija manda- 
paeina. Jos rengia mitin- giau elgtųsi susirinkimuose, 
gus ir svarsto, ar privalo re
gistruotis. Daugely vietų 

nesiregistruoti.

New Yorko policijos ko- 
misionierius Woods sako,

Reikalinga New York vai- 'įj 
stijoj farmerių ir ° karvių 
melžėjų. Gera mokestis. 
Atsišaukit. * r

Free Labor Bureau, 
15 Pearl St., New York City

, (49—53)

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKSTIS

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrūdytum, pirk skrybė
les vardu:

MANHATTAN 
HAT

nutariama
New Yorko žydelkos boiko
tuoja tas krautuves, kuriose 
randasi registracijos sky
riai. Tūlos moterų organi
zacijos rengiasi aktyviai iš
eiti i kovą prieš registraci
ją. Subatoj, 16 d. birželio, 
jau buvo moterų demonst
racija.

Brooklyno lietuvės mote
rįs irgi subruzdo. L. M. P. 
S. 1 kuopos ir Lietuvaičių 
unijos buvo komitetų susi
rinkimas. Nutarta sušauk
ti viešą ’moterų mitingą, ku
ris įvyks seredoj, 20 d. bir
želio. New Plaza Hall sve-

Lietuvių Apšvietos Drau
gijos pusmetinis susirinki
mas bus 20 d. birželio (Ju
ne), seredos vakare, 7:30 
vai. vakare, Tautiškame Na
me, 101 Grand St.,Brooklyn, 
N. Y. Atsilankykite, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

Sek r. A. Kubilius.

♦ IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS.
Išsirandavoja didelis su dviem lart*- 

gaiš kambarys dėl vieno ar dviejų 
vyrų. Švari ir rami vieta. Reika
laujanti atsišaukite į “Laisvės” Ad
ministraciją.

balandžio buvusio preserių ’ .
’ Naujos knygos mylėtojams muzi

ko*; ir dainų lietuviškoj kalboj,J,į.su- 
kolą, kurį pats užrašė. 'rinktos visokios notos (gaidoj/,'iš 

Ant galo Jakimavičius ra-1 įcu.rios £aįv T tojo, ant kokio tik nori instrumento
so nesąmones, buk L. M. U.' 
jieškojusi kokių ten streik
laužių, kurių esą ir pačioj u- 
nijoj. Jeigu Jakimavičius 
žino streiklaužius, lai ateina 
į Liet. Muzikantu Unijos o- 
fisą, 73 Grand St., B.*N. ir 
faktiškai nurodo, kurie yra 
streiklaužiai, o Unija juos 
tuojaus prašalins, nes ir 
Muzikantų Unijoj tie patys 
darbininkai, o ne kapitalis
tai.

Varde Lie tuvių Muzikan
tų Unijos Sekret.

M. Vaitekūnas.

.542 E. 14 St. New York City.
!’•. ? „ . COR. AVĖ. B

Pirmiau negu tu kur 
pj^ksi šiaudinę skrybėlę, 
ateik ir pamatyk musų 
gražiausias šiaudines ir 
•‘panama”skrybėles, ku
rios išstatytos lange. '

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

Ateik ir išbandyk!

arba dainavimo — $1.50. Prie- tos 
kitygos duodu dykai kitą knygą lie
tuviškų šokių ant kokio tik nori in
strumento. G. A. BARONAS, P. O. 
Box, G.*»D. McKees Rocks, Pa.

Manhattan
Hat Stores

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

Per tris dienas Rusijos re
voliucija paliuosavo 200 mi- 
lionų žmonių.

Per tris metus kapitalistų 
surengta karė išguldė 10 mi- 
li(^Tų žmonių. Kas geriau?

Priverstinas kareiviavi
mas įvestas be žmonių suti
kimo.

žmonės turi konstituciji- 
nę teisę siųst kongresui pe
ticijas, reikalaujant jo at
šaukimo.

naujausios dainelės
3188. Ant kalno karklai siubava.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuį.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina
3191 Ant marių kranteli®.

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

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

Reikalaukit augščiau paminėtų ra 
kodų pas

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

Telephone 4659 Greenpola’

U4TRYNIMAI, KARPOS, NUOSPAUUDOS, IŠNYK
STA PRIEŠ JŪSŲ AKIS. Mes šalin taip vadinamas už
trinų (karpų) gyduoles. Siųsk 50c. markėmis ar Money Orde
riu už OVVENS’O DEGINANTĮ PAIŠIUKĄ, kurį apmokėtu 
siuntiniu ar grįžtančia pačta apturėsite. Nėra laukimų, nėru 
neužsiganėdinimų. Jei jis negelbės arba jus nesate pilnai už
ganėdinti, sugrąžinkite paišiuką tuojaus ir aš tą pat dieną 
sugrąžinsiu jųsų 50 c. Reikalauju agentų. Adresuokit A. P. 
OWENS, Dept. 42 E, 157 E. 47th St., New York, N. Y.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINTUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
mas, yra pamatine priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...

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

Brooklyn, N. Y.

Moteris reikalauja, kad 
registracijų blrnkoso būtu i-

Svarbios prakalbos^
L. M. P. S. 1-ma kuopa 

ir Lietuvaičių unija rengia 
prakalbas Seredoj, 20 d. bir
želio (June), 1917 m., New 
Plaza Hall. Grand ir Have- 
meyer Sts., Brooklyne. Pra
džia 7>30 val. vak. Bus aiš
kinama apie maisto pabran-

dotas punktas, kur jos gale- girna ir apie moterų regist- 
tu išreikšti savom nuomonę 
kare< linkui, t. y., ar jos pri-|labai įdomios, todėl kviečia- 
taria karei ar ne. Dabar jų j me atsilankyti ypatingai vi- 
visai neklausia, sv- kaip ios ’ 
atsineša karės linkui. Tas 
reikalavimas jaiuyra paduo
tas gubernatoriui. Reikala
vime pasakyta, jeigu val
džia neįdės to punkto, tuo
met moterįs visiškai atsisa
kys nuo registracijos.’ Ką čiame visas nares atsilanky-

gaspadines ir merginas, 
įga dykai.

Komitetas.

L. M. P. S. 1-mos kuopos 
susirinkimas bus 21 d. birže
lio, New Plaza Hall. Kvie-

JOKŪBAS KANCTERIU8

Policija ir kareiviai darbuo
jasi.

New Yorke policija ir ka
reiviai darbuojasi nei kiek 
neblogiau už buvusią Rusi-

Ketverge, 21 d. birželio 
bus L. Labo Bendrovės susi
rinkimas, Palace Hall, 93 
Grand St. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare. Draugai ir 
draugės malonėkite atsilan
kyti, nes bus daug svarbių 
dalykų apkalbama.

• Sekr. G. Kudirka.

užkimštos
Mat, ant

sur užpuola ant mitingų, vi
sur areštuoja, skaldo buožė
mis galvas ir tyčiojasi iš pi
liečių. Pereitą savaitę East 
Broadwa"y ir ’ apielinkinės 
gatvės buvo 
“tvarkdariais”.
East Broadway randasi žy
du socialistų laikraščio 
“Forward” redakcija. Ka
da tame name buvo prieška
rinis mitingas, policija ir 
kareiviai apsupo visą namą 
ir neleido publikas į vidų. 
Kurie norėjo įeiti,juos stum
dė ir visaip tyčiojosi. • Į sve
tainę suėjo daugybė polici
jos, detektyvų ir atėjo pro
kuroras. Prieš pribūsiant 
policijai visgi spėjo nemažai 
žmonių susirinkti. Kalbėjo 

. Iii gos nariai kovai prieš pri
verstiną kareiviavimą. Ka
da žmonės ėmė skirstytis, 
nekuriuos policija suarešta
vo.

Abelnai, kareiviai vaikš
čioja po stubas ir reikalau-

! sis tuščia vieta dėl groser- 
Ines lietuvių ir lenkų apgy
vento j vietoj, New Yorko 
ar New Jersey valstijose, 
malonėkit man pranešti.No
rėčiau, kad sykiu būtų
gyvenimui vieta. Už gerą 
nurodymą $5.00 arba ir dau
giau, 
su:

Nepamirškite, kad L. 
Kriaučių Neprigulmingas 
Kliubas rengia pikniką Ne
dėlioję, 8 d. liepos (July), 
Washington Parke. Pradžia 
2 vai. po pietų. įžanga 25 
centai.

183 Roebling St- 
Brooklyn, N. Y.

Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
pentinu namus iš !a\iko, taipgi ir vi- 

ir daus.popieruoju, pleisteruoju ir ci- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiš- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo
431 RODNEY ST., Brookljn, 

K J. VASILIAUSKAS
i

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno 
vio namuose:

Inkvizicija, parašyta Gusev’o 
Apdaryta $1.25.

Pasaulių Ratas. čia aprašoma 
nujos patirtos paslantįs planetų.sau- 
čs, kornetu, žvaigždžių ir t t. 25c.

Mi ei ašini in gi žvėrys. „ čia telpa 
uikios istorijos apie atsižymėjusius 
lielaširdingumu žvėris. Kaina 20c.

Tos visos knygos geros popietes ir 
•u. daugeliu puikių paveikslų. Rei- 

alaujant kataliogo ar atsako, reikia 
risiųst už 2 centu stamna.

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

Telephone 2639- South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

pat puiki svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir B-lling

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
Antra užeiga: ‘

CAFE SU SVETAINE 
RĘSTAURANTU 

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

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

k ei ei vingus 
priimam ko- 

negražiau* 
šia ir visa
dos teisin
ga rodą.

Naujiena! Naujiena!
'♦(Pirmutinė Lietuviška Au

deklų Krautuvė, kurioje už
laikome visokių vilnonių au
deklų dėl siūtų ir overkautų, 
Materijas užlaikome nau
jausios mados. Labai priei
namos, kainos.
P. Pelkauskas ir

F. Markevičius.
168 Union Ave., Brooklyn,

Telephone H9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

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

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš patarnausiu kuo-

TIKRA IR TEISINGA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai,- są

žiniškai, su, didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei- 
kalayjž, 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.

Naujas išradimas i 
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- j 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. 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

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska- 

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

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

Atsakymas J.J.Jakimavičiui
“Laisvės’’. N41, Jakimavi

čius, atsakydamas į mūsų 
klausimus, kur randasi len
kų unija, kas jos valdyboj 
randasi, atsako, būk jis ne
užlaikąs informacijų biui^ 
ir jokių žinių nesuteikiąs. 
Liet. Muzikantų Unija žino, 
kad Jakimavičius neužlaiko 
informacijų biuro, bet ma
tydama jį neteisybę rašant, 
šmeižiant Liet. Muzikantų 
Uniją, o garsinant kokią ten 
lenkų uniją, kurios visiškai

OOOOVOOOOOOQOTO <

V U 
Philadelplujos Specialistas vyrų moterų ip 
nD WAQQI7D1WAM kuris £y(1° pasekmingai fit W AOOEIvlVlAli visokias ligas PILVO, SS
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, S? 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS. IŠGYDO S? 
TRUMPAM LAIKE, TAIP .KAD JREIKALAUJATE PER- SS 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YDO BE OPE- 
RACIJOS. z - 88

Turiu naujausios .mados mašinas dėl ištyrimo^“ligų. Taip- S< 
gi vartoju X-Ray mašiną, kuri reikalinga kiekvienam gydyto- gS 
jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar Sr 
galima išgydyt, jeigu negali...a, tai neapsiimu. O<

DAKTARAS WASSERMAN I 

1335 Arch Street, Philadelphia, Pa. I 

Ofiso valandos: Uj 9 ryto iki 8 vai. vakaro. gj
Nedėliomis nuv 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą ne- £3 

gydau. Galin susikalbėt lietuviškai. " ” 8>

KENO LA IK RODYS SUGEDO?
Brooklyno ir apielinkės lietuviai, 

jeigu jims reikalinga taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktu •' tai meldžiu 
atnešti į “Laisves” o są. Ten bus 
riimama ir perduot' ,na man, o aš 
tengsiuos atlikt r ;o darbą koge- 

riausia ir greičiu .ja. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise k s ketvergo vakarą, 
kada bus galim, darbą paimt arba 
sugrąžint.

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

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

Tel. Brųad 1459,

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

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

vargio, nustojitno vyriškumo, nemiegio, mo
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
gerinusį diržą, kokį pinigai gali ..uphkt. 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 supokavitno ir prisiimtimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iŠ 
•'uclos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ. negerumo, neuralgijos,

per 60 dienų. Tuomet, jeigu visiškai išgydytas, 
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 ii 
paėtos.

Mokslo Nereikia Jieškot>
[Wto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką <4 
fltaftuvilų kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokau 

„ Nurodymai Ir knygą DYKAI įdėk etempą. Adresas!
'Jrtavia KoreuroadencijiM Mokykla, 1327 M. Robey St< Ckioįę

4




