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VII METAS.

Rusija nusikratė carą 
ir gali virst respublika

Naujoji valdžia. Paskutinis caro

eliai paima šv. Petro ir 
Povilo tvirtove.

------------------------------  ■ ■ --------------------~~ ■—» 

vynę, taip privalo ją ginti ir 
tolinus, tuo tarpu Laikine 
Valdžia, kurią paremia visa 
žmonija, stengiasi Įvesti vi
durinę tvarką. Kiekvienai 
kareivis ir matrosas privalė 
šventai pildyti savo parei
gus fronte.”

Dabar Petrograde naujoji 
valdžia jau turi savo globoj 
apie 60,000 kareivių ir afi- 
cieriu. €

manifestas.0.---------------“______. .
pianeša kokiais pamatais ji
-lemsis.

1) Generališka amnistiia / u

jv’sems politiškiems, religiš-

Durna nuskyrė naują mi
nisteriją, kurią pripažino ir 
Petrogrado kareiviai ir a- 
licieriai. Pirmuoju ministe
riu yra žinomas žemiečių j

taigų veikėjas kunigaikštis1

Pirmutinis sukilėliu lai
mėjimas buvo tai paėmimas 
garsiosios tvirtovės, kuri 'F 
randasi ant salos upės Ne-1 Lvov, užsienių dalykų mini- 
vos, visai netoli ties caro Meris — Povilas Miliuko- 
pJocium Zimni dvorec. Tai vas, apšvietos ministeris — 
šv. Petro ir Povilo tvirtovė.'Profesorius Manuilovas iš 

prakeiktų carų vai- Maskvos universiteto, ka>*ės 
kankindavo laisvės ministeris A Gučkovas, jos
ios. Tonais daugybė jticijos — Kerenskis (liau

dį žmones, o vieton to sušan-'geriausiu Rusijos sūnų tu- -mes socialistas) žemdirbys- 
(dc savo aficierius. Tatai di-itx.'° Sukilėliams gana(tes --- Šingarovas.
(»žiai sustiprino revoliucio lengvai pasisekė paimt tą į Naujoji ministeįija pia- 
i *eriu eiles. Išaušo didžios jCaro tvirtovę, lenais jie rado nese, jog ji paliciosuoja vi- 

. .... ii evoliucijos valanda. ginklu,
hariumenc cina is- T()]iau ir daugiau puiku l'U<nn paskui naudojosi.
žmonėm. Rusijoj j-'ka,.civiu atsteakė šaudyt ii " ’

nauja Pildančioji . • •’.z?nones, ._____ .... ___
I 

senos valdžios, kareiviai ėjo 
prie žmonių, prie revoliucio
nierių.

Nubudo Rusijos milžinas 
liaudis. Petrograde revoliu
cionieriai ir durna paėmė į 
savo rankas valdžią. Keli 
senųjų ministeriu užmušta,' 
keli pasodinta kalėjiman, 
carienė randasi po ginkluo
tu areštu palociuje Zimni 
Dvorec, Petrograde, o caras 
pasitraukė nuo sosto.

Petrogradas ir Maskva 
r; ndasi revoliucionierių ran-; 
koše, 
vien su 
steigta 
valdžia.

• Tai ve kokios žinios, žai
bo greitumu atlėkė iš Ru
sijos pereito j pėtnyčioj. Ru
sijos revoliucija gali turėti 
didžiausias pasekmes nevien 
ant Rusijos gyventojų, bet 
ir visame pasauly. Ugnis,

mis ir caro paliepimais iš

visai atbulai.
Kareiviai atsisakė klausy

ti valdžios įsakymų. Pir- 
miasia susibuntavojo prieš 
v aidžią Volynsko pulko ka- 

•reiviai. Jie atsisakė šaudyti
ūžia t

įkiems prasikaltėliams pries'.1 .sv. . ■ , . / n

susirinkimų, draugijų!, uni
jų. streikų ir išplėtimas tų 

jliuosybių dėl kareivių.
| 3) Panaikinimas visų so
cialių, religinių ir naciona- 
liu susiaurinimu. C €

iinio susirinkimo, kuris iš 
konstituciją dėl atei-

( ARAS IR JO SŪNŪS AT
SISAKĖ NUO SOSTO.
Caras Mike antrasis savo 
savo sūnaus vardu pasi-

tuiuke nuo cariško sosto.
Kur dabar randasi caras 

n’eks nieko nežino. Buvo 
atėjusi žinia, kad kareiviai 
sustabdė caro traukini neto
li Petrogrado ir paėmė ne
laisvėn carą ir jo sūnų. Bet

Caras, pasitraukdamas

Ne tik

persimesti ir į kitas šalis ir 
niekas negali būti pranašu, 
kas įvyks už dienos ar ki
tos.

Darbininkų minios jau 
pakele savo balsą Petrogra
de. Jos reikalauja duonos, 
liuosybes ir taikos.

Kaip prasidėjo

daug kulkų, Nūs tuos kalinius, kurie ka
riavo su senąją caro val- 
dlžia. Taigi, kalėjimų 

Atsimesdami nuo (Nugiau kareiviu perėjo prie atsidaro ir kankiniai 
Kareivių pulkai'huosybėn.

N au j o j i mini ste r i j a 
'dėjo sušaukti įsteigiamąjį 
Lsusirinkimą, išrinktą ant 

lygaus, 
slapto balsavimo; tasai su
sirinkimas turės išdirbt Ru
sijai naują tvarką, ‘ naują 
konstituciją.

vieton tautinės rusu €•

ties

įseis

paza-

5) Panaikinimas policijo- 
i: jos vietoj įsteigimas tau
tiškos milicijos.

6) Miestuose i)' valsčiuose; 
rinkimai turi būti paremti 
visuotino balsavimo pama-

REVOLIUCIJA VISOJ 
RUSIJOJ.

Petrograde ir 
revoliucionierių 

viršus. Prie naujosios val
ono sosto, paskyrė regentu ežios prisidėjo Nižni Nov-' 
savo brolį Mykolą, bet pe- gorod, Odesa, Charkov, Ka- 
reitoj subatoj ir tasai alsi- /an, Caricin, Saratov ir 
sakė nuo regentavimo.

Tokiu būdu Rusijoj liovė
si viešpatavus Romanovų 
familija. Dabar, šiuomi (ar- 

’pu, Rusijoj nėra jokio caro 
;i. jokio regento..

/an, C?ricin, Saratov 
daugybė kitų miestų.

Maskvoj apie tūkstantis 
ipolicmanų pasodinta kalė
ki imam Charkove kareiviai 
susibroliavo su civiliškais
žmonėmis.

Saratove įsteitga visuo- 
dabar yra respublika ir. vei- 'meniškas apsaugos komite- 
kiausia ji liks ant visados.. |ias, kuris valdo visą mie- 

Jš Petrogrado ateina g**n- stą.

Rusicr
i’icierių tapo nužudyta. Pa jpamato. visuotino, 
ę,a liaus į durnos ir revoliu
cionierių pusę perejo ir Pre- 
o' režencu puikai ir grena- 
d’erai. Jie atėjo į durną, 

_------- įprisiekė jos pirmininkui ir
styt. Durna sušaukė extra p:,Sakū, jog klausys naujos 
posėdį 11 kovo ir atsisakė, valdžios.

Jubdašimčiai ir senosios
I valdžios šulai ilgiausia laike- 

ji do, kad jau ir kareiviai s Admiraltijos (laivyno) 
pereina prie žmonių, kad palociuje, bet pagaliaus 
senoji valdžia baigia savo tie tūrėjo' pasiduoti, 
dienas ir durna pasidarė 
drąsesnė.

Durnos pirmininkas mušė 
carui telegramą sekančio 
turinio: “jau atėjo valanda 
ir žmonių valia turi išsipil
dyt.”

Caras nieko neatsakė,ma
tomai, neatkreipdamas į tai 
atydos. luomet Rodzianka, {laiku norėjo parduoti Rusi- 
X <11 (le (lumOS, musė antią TO A/nVinl iini TVnvnivini r>n_

Durna atsisako pildyt caro 
paliepimą.

Caras Mikė, būdamas ka
rės fronte, parašo ukazą,

vo revoliucijoj ’liekasi I’et

Rusijoj įvesta liuosybė 
žodžio, spaudos surinkimų.

išsiskirstyt. Matydama, kad v V
tiso Petrogrado žmonės su-
ir rln Vari imi -i Ir n vi i '

PAMATAI NAUJOSIOS 
VALDŽIOS.

Naujoji Rusijos valdžia
ir išleido pranešimą į visus Ru

> sijos gyventoj

8) Kareiviai turi klausyt 
disciplinos, bet, kiek galima,' 
jiems turi būti pavelyta nau 
doties socialėm teisėm.

Naujoji valdžia tariasi sy
kiu su Petrogrado darbinin
kų komitetu ir kareivių ko
lai tetų, kurie stovi revoliu
cionierių pusėj.

das, kad mažasis carūkas 
jau mirė. Ar jisai tikrai mi
rė. ar jį kas užmušė dar nė
ra žinios.

kuriame

Seni ministerial kalėjime
DARBININKŲ KOMITE

TAS.

revoliucija?
Pereitame “Laisvės” .nu

mery mes jau pranešėme 
savo skaitytojams, kad Ru
sijos žmonės sujudo prieš varde durnos, mibšė 
savo barbarišką valdžią. į telegramą

Visnpirmiausia areštavo 
senąjį karės minister), gene
rolą Suchomlinovą. Tai tasai 
pats paukštis, kuris savo

Q-----------------
Petrogrado “Ochranka”

“Krėstų” kalėjimą darbi- 
n’nkai paėmė šturmu ir pa- 
1 mosavo kalinius.

CARO PASKUTINIS MA
NIFESTAS.

Caras savo paskutiniame 
manifeste atsisakydama^ 
nuo sosto, sako, kad reikia 
tęsti karę toliau. Petrogra
de žmonių sukilimą caras

Revoliucionieriai, kurio p’mlina atsiųsta dievo nelai- 
nugriovė caro valdžia, dali- ;iqc’v : 
naši į dvi dalis. Iš vienos karžygiška 
pusės eina — darbininkai, 

j vadovaujami socialistais,

irmija, laimė 
ateitis musu 

numylėtos tėvynės reikalau

I ją Vokietijai. Kareiviai no
rėjo jį nužudyt ant vietos.nurodydamas.

Apie vidurį užpereitos sa-^ dalykai eina blogyn, j j išgelbėjo durnos at- 
vaitės Petrograde ir Mask-Į^af^ senoji ministerija turi stovas Kerenskį, užtikrinęs, 
voj prasidėjo alkanu žmonių U aukties, o caras turi pas- ų Suchomlinovą nubaus 

Kilt naują ministeriją, pagal teismas. Apie vidaus dalyku 
numos nurodymą. i • - • •

Caras vėl nieko neatsakė.!
Matomai jisai tikėjosi kul
kom nuramint žmonių suki
limus.

demonstracijos ir streikai. 8 
d. kovo, ketverge, demon
stracijos labai išaugo, o 
streikas plačiai išsiplėtė.
Sustojo dirbtuvės, sustojo 
gatvękariai, nebeišeidinėjo 
laikraščiai. Moterys, vyrai, 
maži vaikai, išėję ant gat
vių, darydami procesijas, rei 
kalavo duonos. Vienur kitur 
išplėšta keptuvės ir miltų 
sandėliai. Badas, viešpats 
badas, vertė žmones sukilti.

9 d. kovo sustreikavo stu
dentai visų Petrogrado mo
kyklų ir prisidėjo prie dar
bininkų. Taip kad pėtny
čioj demonstracijos pavirto 
aštriu revoliucijiniu reikalą- 
vlmu.

Dūma, matydama 
betvarkę sukėlė valdžia, 
pradėjo smarkiau ir smar
kiau kritikuot valdžią.

Didžiausi mūšiai 
Petrograde

Nuo subatos, 10 d. kovo, 
Petrogrado gatvėse prasidė
jo didžiausi mūšiai, kuriuose

AMERIKOS ATSINEšL 
MAS RUSIJOS REVO

LIUCIJOS LINKUI.
Amerikos kapitalistai ir 

jų spauda labai užsiganėdi- " 
nę Rusijos revoliucija. Mat* 
jie mano, kad dabartinė Mi- 
liukovo ir kompanijos val
džia nesistengs sulaikvti 
karę, bet varys ją toliau ir 
Amerikos kapitalistai kaip 
gavo, taip ir gaus ant amu- 
i icijos naujus užsakymus. 
Taipgi kapitalistai mane, 
kad prie naujos valdžios 
Rusijos padėjimas žymiai 

'pagerės ir tuomet, žinoma, 
Amerikos kapitalistų pelnas 
padidės.

Jki laimingos pabaigos... Su- 
t kime su valstybės durna 
mes pripažįstame, jog turi-| Kajiitalistai ir spauda sa- 

miečiai nori ją tęsti Darbi- 11 e atsisakyt nuo trono dčl(ko. būk dabartinė revoliu- 
ninkų komitetas organizuo
ja žmones, kad išrovus vi
sos, senosios valdžios šaknis 
o du m iečiai sako, kad n 
1‘m ei j a jau pabaigta.

Neteisybė, revoliucija 
prasideda.

mos išrinkta ministerija
Darbininku komitetas rei-

ITNLIANDIJOS GUBER
NATORIUS AREŠTUO

TAS.
Baltijos laivyno viršinin

kas areštavo Finliandijos
• minister) Štiurmerį nėra ži-'gubernatorių Zeiną, bjaurų 
■nios. Vieni sako, kad jisai juodašimtį ir pasodino ka- 
, užmuštas, kiti, kad kalėji- Įėjimam Areštuotas ir sena-' 
ipe. Nėra tikrų žinių irįtonus Beratovinas. • 
apie Protopopovą. Vienas 
gandas sako, kad jisai

Visus seniau areštuotus 
už- meisterius (Suchomlinovą, 

muštas, kitas, kad į Švediją 'šreglovitovą, Goremykina,

jime. Tarpe areštuotu mini-

kovas. Esama ir daugiau 
suareštuotų.

Jie visi bus atiduoti teis-

ta Į šv. Petro ir Povilo 
tvirtovę, kur seniau kankin
davosi revoliucionieriai.

Finliandijos ministeriu pa

tik

SAKO, JR DVARPONIAI 
Už NAUJA VALDŽIA. 

< c

Būk tai jau ir bajorija

simpatiją naujai valdžiai.
Petrograde atpigo mais- 

t: s, kaip tik revoliucionie
riai laimėjo.

Jobo šalies.” ,cija iškilus todėl, kad nu-
Toliau caras paveda tro- vertus dabartinę valdžių, ’ 

na savo broliui Mykolui, bet

DŪMOS ATSIŠAUIMAS 
KARIUMENĘ.

komisija išleido atsišaukimu 
! visus armijos aficierius, 
kurie dar nėra po naujaja 
valdžia, prašydama jų vi-

kuri draugauja suVokietijos 
valdžia ir kad greičiau lai- 
ir ėjus karę. Apie tai, kad 
darbininkai eina visiškai ki
tu keliu ir prie kito tiksle, 
nei kapitalistai, nei jų 
spauda neužsimena.

Rusijos plati minia, dar-- 
bininkai, sukėlė revoliucijų 
ne dėl to, kad toliaus karia
vus. kaip kad Amerikos ka* 
I italistai mano, bet del to, 
kad nuvertus senąją valdžių 
ir sustabdžius karę.

žuvo (langiau,kaip 500 žmo- inan įvairias suktybes.
Ir caricnė Aleksandra, pa

gal kilimą vokietaite, yra po 
ginkluota apsauga žiemos pa 
Jociuje, Petrograde.

nių. Tie mūšiai tęsėsi su
pirš 3 dienas, pakol galuti
nas laimėjimas perėjo į liau
dies, į darbininkų ir durnos 

, , . pusę. Daliai kareivių perė- 
0 jus prie sukilėlių, valdžia 

liepė policijai šaudyt į dar- MINISTERIU NAMAI 
GRIAUTI.

KAIZERIS IŠSIGANDĘS 
DEL RUSIJOS REVOLIU

CIJOS.
Rusijos revoliucija ir nu

griovimas nuo sosto Roma
novų familijos kaip perkū
nas trenkė visoj Vokietijoj 
ir Austrijoj.

nerolų, kurie vadovauja ar
mija, išreiškė savo paklus
nybę naujai valdžiai.

NAIKINA CARO
TRETUS IR VISUS SENO-

POR-

siinėj tvarką ir ramumą. 
Atsišaukime apart kitko pa
sakyta : “Dabartiniame
momente, kada priešas gali 
pasinaudoti Rusijos laikiniu| 
silpnumu, reikalinga, kad ar iBXTRAIH 
inija nei ant valandėlės ne-

oriausiai. Dar nedėldenį.
Tuo tarpu, Mikės valdžia,(n kovo, senos-valdžios ran- 

kaip ir viuomet, taip ir.koše buvo veik visas Petro-
šį sykį nutarė duoti žmoni
jai iveton duonos — švino.

Subatoj, 10 d. valdžia lie
pė kareiviams šaudyti į žmo
nes, kur tik susirinks jų di
desnis būrys, o durnai caras 
liepė išsiskirstyt ir nelaikyt 
Išsėdžiu.

• Valdžia manė, kad kutyo-

g-ado vidurys. Policija iiT ta 
dalis kareivių kuri ėjo 
dar su senąją valdžia, buvo 
apginkluota mašininė m ka- 
i-uolėm. Didžiausi mūšiai į- 
vyko ant Liteino prospekto 
ir ties šv. Izaoko katedra. 
Ties Izaoko katedra susirin
ko visos-juodašimčių spėkos

Daugelio senu ministeriu Austrijos imperatorius Ka- 
padėkim rolius, kuris buvo Budapes- 

t< tuo jaus nulėkė į Vienna, 
kur jis turės svarbų pasi
kalbėjimą su Vokietijos 
kancleriu Bethman Holwe- 
gu.

Tūli buržujų laikraščiai 
rašo, kad Rusijos revoliuci
ja gali pavirst antra Pran
cūzų revoliucija, kuri sudre
bino visą pasaulį.

namai išgriauti, 
Suchomlinovo, Frederikso ir 
kitu.

Žmonės padegė daug ka
lėjimų, ir sudegino slapto
sios policijos dokumentus..

Kalėjimai griaunami ne 
vien Petrograde, bet ir Mas
kvoj. Ir Šlisselburgo tvirto
ves paliuosuoti visi 
kovotojai. i

Visur, visoj Rusijoj nai
kinami.caro portretai ir ki
tokie imperatoriški ženklai.

Petrograde, ant mūrų žie
mos palociaus, žmones pasis
tatę kopėčias, išskuto visus 
cariškus ženklus, žmones 
m nori nei mažiausio atmini
mo apie senovę.

Eina gandas, kad Rusijoj 
tuoj bus apskelbta respub
lika. Laukiama tik žodžio 
nuo kareivių.

x f \ ‘ BEGOKI.YNO IR NEW YORKOvusiųjų ant kares lauko sau-i lietuviams, 
kia mus prie Vienybės. Mes! Sj ularninką, 20 Kovo, 7 vai. 
turime padėti visas savo pa- kare visi bukitf McCaddin Hali, ant g 

Berry Ten bus Šventė—prakalbo* 
•“5" pasveikinimui Rusijos revoliucijos. 

t Kalbės Kapsukas, Pruseika, šaltas, 
į Bus revoliucijos dainų ir RetikevK 
čiaus muzika. įžanga 10 c, / ■

1 ėję ginkluotą jiegą.“
Dūmos pirmininkas 

siuntė telegramas Baltijos ir 
ĮJuodųjų juriu admirolams, 
vyriausiems kariškiems va
dams visų fronto ir virši- 

ipinkam general, štabo prašy 
damas juos, kad stengtųsi 
palaikyti armijoj tvarką. A- vyko didžiausios džiaugsmų 
part kitko telegramoj pas 
kyta: “Kova su išlaukiniais 
priešais nesulaikyta ir nenu- imperatoriškus ženklus de- 
silpninta. Flotas ir armija |gina ant gatvių. J
kaip iki šibl gynė savo tė- Prancūzai eina pirmyn. }

Caras išvažiavo j Krymą.
Submarines nuskandino tris , 

. l ikos laivus. .
Naujoji valdžia Rusijoj stipri.
Nedėldienį visoj Rusijoj į-

demonstracijos.
Caro portretus ir kitus
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Inauguration Day
4 ir 5 kovo buvo Washingto 

ne didžiausios iškilmės, nes 
Suv. Valstijų prezidentas 
Wilsonas prisiekė “žmoni
jai”, kad ištikimai tarnaus 
ir pildys jos norą. 4 d. kovo 
buvo taip vadinama šventė 
“Inauguration Day”, o 5 d. 
kovo

ko prakalbą, pavadina juos 
šios šalies ištikimais pilie
čiais, sargais tėvynės ir, 
prieš juos prisiekia, kad per 
keturis metus ištikimai tam 
liaus ir pildys “žmonių“, t. 
y. kapitalistų norą ir va-

pradėjimas naujos 
tarnystes, ant kurios Wilso- 

. nas likosi antru kartu išrin
ktas.

Iškilmės buvo didelės, ant 
jų išleista labai daug pini
gų. Bet kur čia žmogus ne
leis, juk Wilsonas kapitalis
tams labai brangus žmogus 
-— kaštuoja 6 milionai dole
rių. Ant pirmos tarnystes 
Wilsono išrinkimas kapita
listų partijai kaštavo 2,500,- 
000 dolerių, o ant antros — 
3,500,000 dolerių. Todėl da
bar kapitalistai ir suvažia
vo apsidžiaugti juomi, pasi
žiūrėti, kaip jis kalbės ir 
duos prižadą per keturis me
tus pildyti “žmonių” norą!

Išrinkimui prezidento ka
pitalistai dėjo pinigus, o su
rengimui tų iškilmių —val
džia; vadinasi, čia jau buvo 
eikvojama žmonių ,. .. . . . v.u .-j , \ • citavo darbinikus balsuot uznes ir prezidentas, pagal pri ę .
imtas taisykles, prisiekia ne1 ' llson^ dah"° . dal.'hln'n- 
kapitalistams, bet žmo-!kiĮ!>!s. 7^'^’
nėms. Todėl ir nesigaili tu.'g1; 1 Paskųs khubus ba- 
yinigu. Ir kokiems paibe-ig.'^3 Kapitalistai is- 
liams‘gailėtis! Washingtono “ >,askl”p!als Unklm!»s 
valdžia kasdien išeikvoja po ' 0,0000 0111,1’
S milionus dolerių ir vis jų U'1 dar gavo po stiklą alaus 
yra. Ir jeigu eikvos po G mi-! 1 Pasnllldusj eigai ą, Vadi- 
lionus į dieną, taipgi nepri
truks, žmonės sudės.

Tik vienas New Yorko 
valstijos gubernatorius 
Whitman paskyrė iš valdi
ško iždo 10 tūkstančių dole
rių dėl inauguration Day”, 
o kur kitos valstijos? Iš 

_"New Yorko važiavo į Wa
shington^ 750 delegatų apsi
džiaugti savo žmogumi. Iš

damas, neveidmainiauja?
Juk jis prisiekė, kad šventai

į

l

i, bet formališkai “Kovos” | 
redakcija paprastai aiškin- ir

|Į)ėl soc-patr. ėjo diskusijos vieta. Ateinančiais
’ • seniau, tik jos buvo ra- mais ant demokratų tikieto

“Laisvę”, kad ji už-

♦ * * ♦ ♦

Ponui Gerardui paskirta 
rinki-

, y e . ........... " ’* TY-—..........j -------------------- T?*----------— ---- f I

jungos organą”; 2) “jau nu-’i J jokiu principu, o tik tak- tesnieji gi apsidžiaugė ne- Įvavo diskusijose deljtnter- [ir atmintu. Bet dabar? pi 
stojo begimę privatiniai soc. tiką svieto valdonų (to ne- sutikimų obuoliu, -J 1 x "
laikraščiai.” Atsakau: r užtikrinu čionai, nes tas geležėlę radę. 1914 m. vaka- demokratas” tuomet nekar- ir Hoboken.

klausimas dar nestudijuo-: ra ginčai įgijo aštrios for- tą gyrė L„L, ji .... , . . - -j.™
tas). 'mos drg. J Šukio filipikose imanti gan teisingą pozici-'Amerikos kapitalistam rupi

I 2) Ką “Kova” sako, kad prieš “Naujienų” red. ‘Ko- ją krizio klausimuose. Visai ne Hobokenas, o tie Vokieti
■ ‘ .................... ......... ................ so-jos laivai, kad užgriebus.

ugė ne-’Įvavo diskusijose del inter- j ir atmintų, net uaoar^jj 
tarytum nacionakh Škotijos ’ “Social- spauda, Hoboken, Ho4"1

- •. «.««■ a W — — - ■ ■ į .'/il'1 ,5 V'
—— . "5 ' * +,

Ar žinot kodėl taip? Mat,
1) Visai ne tos šnekos tą 

(padarė. Tuomet “Kovos“ re- 
nleif centra/ vis^'np'man? neva del šnekų “jau nu" vos” red- ncužgm5 tuose ik’aidinga manyti, kad 
n- not nonoroio nino-ti lis stol° Negimę” privat. soc. [ginčuose savos pozicijos. Ne cialpatriotiz.mą” atsigabeno 
c.^..'laikraščiai, tai ne tiesa. Nėr mums spręsti kodėl tai jvy-’su savim drg. V Kapsukas.

Buvo redakto-T'in?.rl°’ 5?1' 1:0
kur tiesa. Nėr kas aiškinti, i . ,

Kad “spėkos” pradeda ar- davosi, kad ji nenorinti ]>yk- mesnės ir patsai klausimas, bus renkamas New Yorko 
tintis prie LSS. organų, tai ties su “privatiškais” laikra-’mums Amerikos socialistam, 
tik dėka: a) tos pačios tie- ščiais, kad druagiškumas su buvo tuomet dar tik disku- 
sos; b) dabartinės tų orga- sandoriečiais suvaržęs jai sijų fazoje. 
nų redakcijos, kuri netik ne- liuosybę veikti, kad ji esan- 
atsisako pakviest kitus rašy- ti supančiota.Taip vadinamų 
tojus, bet da pati savo ini- 
cijatyva 'juos kviečia. Tas 
prasidėjo su 
ne”, pradžią padare pirmu- lusią nelaisvėn. Vat, šitame kiekviena 
tinis jos redaktorius 

i Grigaitis. Nors tie 
ciate editors” ir tie bendra-'metais tūli 
darbiai beveik tik ant ])O])ie- šnairavo į Sandorą. Jiem «u-‘mo drg. Kapsukas galeji 
ros buvo, bet visgi šį tąreiš^kėsi galvoj mintys apie ko-pamatyti, kaip išrodo Ame 
kė: artino prie savęs, o ne 1 ' ' ' 1 ' " ’* 1 ’ ‘ J
atstūmė.

Kas sakytų kad šitie ma- Dalykas buvo tame, kad ta- 
v ‘ nurodymai me klausime “Kovos” red.

savo pažiūros neturėjo, o

sklaidė jas.
rius, kurs stačiai atsisakė 
ką-nors kviest parašyti šj- 
tc j gegužinį “K.” numerį; 
aš pats gavau tokį pakvieti
mą nuo administratoriaus,

pildys žmonių valią ir norą, kurs ten pat atsiprašė, kad 
tuo tarpu pildo kapitalistų‘ne į savo reikalą kišasi. Be 
\alią. to prašymo bučįa ištikro ne

rašęs tada, nes pirmiau, ka-Wilsonas pasielgė teisin
gai ir prisieką davė ne void- (ia buvau pradėjęs rašinėti, 
mainingą; jis žino Suv.;Pamačiau, J<a(^ ten esu

nes tuo 
kur 

viens, dar tuomet menkai 
protą apsivalęs draugas kė-

n, ainingą prisieką baudžia
ma, todėl ir jį už tai nu
baustų. Bet jis žmonėmis 
skaito tik kapitalistus ‘nesėsi inane išjuodint kai]) po- 
jiems prisiekė. Darbininkų uaitį. O jpkio pamato tam 
jis neskaitė ir neskaito žmo-‘neturėjo ir jie tai žinojo,^

v. Valsti- *ka(l neturėjo. Ot, kas sklai- 
jis nieko dvasiškas spėkas nuo L.liti minia taipgi

bendro neturi! Juk jo iš- 
J’ rinkimu rūpinosi ne darbi

ninkai, o kapitalistai. Ir jei
gu darbininkas už jį atida
vę savo balsuotai čia ka])i- 

Jnini^’i',|taHstU nuopelnas, nes jie a-
I.. knloii/J i

pams už balsus apmokėjo, o 
dabar Wilsonas privalo ka
li tai istų klausyti ir jiems

laike rinkimu.*

Dabar kapitalistai parei
kalavo, kad Suv. Valstijos 
pradėtų su Vokietija ka
riauti ir prezidentas Wilso- 

4.u.v5u«u. r-as šventai pildo jų norą ne- 
visų valstijų suplaukė kapi- siklausdamas žmonijos, ar 
talistai ir jų atstovai, norėda reikalinga karė. Jeigu pre- 
m: atiduoti jam garbę ir pa- Įzidentas būtų prisiekęs ne 
sakyti: “Tavo išrinkimas kapitalistams, bet žmonijai, 
mums lėšavo brangiai, da- tuomet jis butu ir paklau- 
bar irgi njes išleidome ne- sęs žmonijos ar ji reikalauja 
mažai pinigų, bet kada tu į karės su Vokietija, 
pradėsi pildyti savo tarnys 
tę, tai mums atlyginsi, i 
pasiliksi skolingu!”

Ir štai Wilsonas pasirodo kai]) jam kapitalistai liepia, 
ant tribunolo, priešais jį 
daugybė “žmonių” 
nėra nei vieno prastuolio. 
Visi'kapitalistai bei jų at
stovai, visi žmonių išnaudo
tojai ir skriaudėjai, visi 
veidmainiai. Wilsonas pasa-

ai- ne, 
e'jis būtų karės klausimą pa

ne- Lides nubalsuoti pačiai žmo
nijai. Dabar gi elgiasi taip,

; jį | Kaltinti prezidentą, kad 
, bet ten Jis “Inauguraton Day” veid

mainiavo negalime, nes jis 
prisiekė tik kapitalistams, 
kurie jį išrinko ir buvo nu- 
\ ažiavę į Washingtona.

švenČion iškis.

ŽVILGSNIS Į DABARTINĘ PRAEITĮ

miesto majoru, o jeigu tą . 
nelaimės, tai ant guberna— ,■. JU 
toriaus. Argi taip bus, kad ■'/ 
Mite h ei i s su Whiteman gau- J' 
tu atstauka?

Žiūrėsime.
*****

Biednas Wilsonas, 5 vai. 
sakė prakalbą atstovam, pra 
šydamas, kad Ameriką įveL 

’doriečiai nepakiša jam kojos Ji karėn (apsiginkluoti nuo

“Kova” drg. K Vidikui ją 
redaguojant, nebuvo nus-

]<rivatiškų laikraščių priešai t įimta “užpakalin”. Jai, kar
tais, trūko pastovumo, bet

|i((l., kaipo j kankinę, papuo-'juk taip gali atsitikt su
redakcija. V K.

drg?tai ir yra patsai ‘point”, pristojus prie “Kovos”, san-
isso-.kodėl pastaraisiais keliais

draugai taip ir laike Chicagos suvažiavi-1galvos iki kojų). Po tos di-
I .... 1 TZ_________________________ 1- • *TZ ____________________________1_______

žiūrėti i “Kovos t

dalykas buvo visai ne tame

ro žvilgsniai ir
yra prasimanymai?

’’Keleivis” atkreipė atydą neturint pažiūros, paprastai,
1 1 'SS. organo ir net nuo kitų 
“eentralinin” veikimu. Bet,. . n. J .
visi tie draugai savo'vietose’} mano Pa.ludintus principus yra patogiausia nuversti be 
visgi darbavosi tarp draugų 
socialistų ir visai nesklaide 
jų spėkų: nė per nago juo
dymą nepastumėjo į kokią 
kitokia sriove, arba frakci
jų. Visi sąjungiečiais pasili
ko ir tokiais yra, nors “Ko
va” be apsimislijimo juos 
š m i s 1 i o j a “ soc i ai,]) a t r i o ta i s“ 

ir “oportunistais”. Žinoma, 
šitie, yra tik žodžiai, ir jie 
mums nesidaro kurni, jei 
prie to nėra darbo. “Kova” 
turės darbu parodyt savo

o rikos lietuviai socialistai ir 
Ijų judėjimas — produktas 
,1 endro darbo Sąjungos ir 
laikraščiu.

L. Pruseika.

•ir bandė juos kai]) nekaip da ant “kito.
nagrinėt. Kiek atsimenu, 

i tos rūšies principai niekad
tarp mus neatsistojo “šon- Susitvei imas Darbininkų Li- 
kauliu”,'kaip sako rusų pa-1 te ra tu ros Draugijos davė

1915 metais neužsitikėji-
JEIGU NE TOS SUBMA- 

RINOS....

Pradžioj šių metų Euro
poj ir Amerikoj tik ir šne-

Pažiūrėsim kitame j‘amato įvairiausiems užsi- keta apie taiką. Taikos no- 
|].‘uoliniams. Prieita prie to, reta Vokietijoj ir Austrijoj.

1 agitacija už taiką augo An- 
iglijoj ir Franci jo j. Taikos 
reikalais rūpinasi Amerika.

Jau bus, jau bus taika— 
girdėjosi ore. Wahsingtone 
daug kas tikėjo į taiką, čia 
buvo varoma smarki agita-

’’Laisvės” num.
Balsas iš Minios?kad ką lik būdavo , daro 

ar net pasako “privatiškas” 
laikraštininkas pradėta žiū
rėti su neužsitikėjimu ir jie-“SANDORA

B R

remsimės žodžiais, tai tas 
ką “Kova” pavadino social 
patriotu (kad, girdi, 
tėvynę ginti), dabar 
siau kalba prieš karę 
tėvynę, riegu kai-kurie 
t -socialpatriotai”. Galit tai 
matyt kad ir socialistų dien
raštyje.

nori;
gar-

ir
“an-.

1913 metais, laike Lietu
vių Soc. Sąjungos Suvažiavi
mo Philadelphijoj, Pa., už
simezgė lietuvių Soc. laikra
ščių Saudo ra, prie kurios
pristojo ’’Kova”, “Keleivis”, 
‘Laisvė”, “Pirmyn”, ir “Lie
tuvių Žurnalas”, tuomet dar 

• Suvažiavi
mas pasveikino soc. laikraš
tininkus, suėjusius idėjinėn 
vienybėn. Sandoros narių ti-

ėjęs ChicAgoje.<

“Kova” betgi nebando iš-J.-slu buvo pasitarti įvairiais 
aiškinti, ką ir už ką ištikro bėgamais reikalais, pasiin- 
ji vadina socialpatriotizmu, formuoti ; “ 
socialmilitarizmu ir oportu- f,,Pmą pakeisti 
lūžimi. O aš tik dėlto sakiau ,pova/ 
nesuprantąs tų žodžių, kadi Socialistų spaudos solida- 
juos imtų aiškinti tas, kas|rumas pirmiausiai apsireiš- 
juos platina tarp vadinamų- k(- laike Basanavičiaus-Yčo 
ju “minių”. Aš minia. Kiti kelionės po Ameriką, kuo- 
draugai, visi darbo žmonės, įp^et “Pirmyn” ir “Keleivis” 

y,s(stojo apgyniman užpultųjų 
“Kovos” ir “Laisvės”.

Pirmutinis ginčas, kūriau 
Įsikišo Sandora buvo tai gin
čas tarpe “Laisves” ir “Ko
vos” dėlei moterų numerio, 
kurį 1913 m. rudenį išleido 
“Laisvė”. Koks tai “Kovos” 
bendradarbis apkaltino 
“Laisve” sėbravime su išda- 

pasiremdamas tuo, • 
Bet tai [kad ’’Laisvės” moterų numJ

nors organizuoti, bet 
minia. ’’Kova” tai]' sakė. 
Kaip gali šviestis, jeigu 5 
žodžiai sudėti į 3 eina ant 
vienos galvos ir jiaženklina' 
ją vienokiu brūkšnio? Mes 
nenorim kalti nereikalingų 
žodžiu. Kas juos kala, tas 
1 rivalo aiškinti juos, 
tiks, mes priimsim.

’’Kova” ima ilgą citatą iš vikais, 
mano straipsnio.

Jei

aštrią kritikos
i principiale

vu. * 
Ar buvo tam pamato? 
Sandorai užmetama tris 

mirtini griekai, būtent: 1) 
kad jos veikimas 
Sąjungos ir jos įstaigų vei
kimą; 2) kad laikraščiuose 
išnyko kritika viens kito ku
rią pakeitė koketavimas, 
pertai buvo nuostolio princi
pams; 3) kad “Kova” buvo 
nustumta užpakalin.

Mano nuomone, tie užme
timai be pamato. Sandoros ! 
moralei įtekmei auganti

J (kas visupirmiausia apsirei- L .
škė augime įtekmės kiekvie- iUausia Pearson ° reciakto- 
no jos nario i r bendrame gy-^!usP- F’,1įarns “ ?leks "e 

'nimesi nuo priešu) Sąjungos zlno-,°’ nebez>no. lik 
itekmė nepuolė, ‘ bet augo. I“s dalykas aiskus> kad 
ii913-4 metai buvo labai geri į'0 d.lenP saus,° U?, . ',atl 
L. • • . biogiausia diena vokietiiosSąjungos gyvenime, geri ne . „
snaudimo dvasia, bet prog- J 
lesyviskame jieškojime nau
jų kelių. 1914 m. pabaigoj į-Į

Į
i laivo kita kokia priežastis, 
ibct submarines nepriartino 
laikos valanda, o nutolinoV z
.ie-

Submarinų klausimui pa
aštrėjus, Anglijai ir Franci- 
jai atsirado nauja viltis 

i laimėti. Joms vaizdinosi A-

ei j a.
Pearson’s Magazine (už

nustelbė '^Hlandžio mėn.) rašo, kad 
pijau ir Britanijos ambasado- 

Irius Washingtone pritaręs 
taikai. Perspektyva taikai 
buvo labai šviesi.

Bet štai, atėjo kaizerio 
įsakymas išduotas 
sausio: submarmos 
dins be persergejhn 

ivo griausmas 
iesioj dienoj.

30 d. 
skan- 
. Tai

Gal Vokietija atkirsta nuo 
svieto, nežinojo, kai]) užau-

“Juo įdomesnis tas “bal-;pado prisilipinau vaistų, pa- menkesnės vertės vietą ji tilpo raštai J O. širvyc 
sas”, kadangi jisai stengiasi \ ydale socialistų laikraščių pataikė paimti — apie soc. kum J Tumo, kaipo ats 
bešaliai kalbėt ir toli gražu Sandoros kritikos, tai ne laikr. Sandorą, kuri jau vos mai į tam 
nepalaiko musų pozicijos..." 
Jis “duoda labai įdomų at 
sakymą”...
(N 8) apie
irios”, buvusį “Laisvėje”.

“Keistas Balsas
monės” 
sta”, —

.9 ir 10. ------ ------ , —............ . .—c - --------Y ~
Jau kad šitaip dviem sa- šnekos” ėjo apie privatinius tydą atkreips į tą nurodymą, 

vo draugam skirtingai aš soc. laikraščius ir tt. Aš kad kova : 
išrodau, kad vienam stoviu tai]) pasakiau dėlto, kad per'soc. laikraščiais 
pačioj geriausioj vietoj, “be-Jas šnekas neprieita prie uos, visai nėra socialdemo- 
šaliai” ir ant abiejų kojų, o tikrųjų svarbiųjų principų, kratiška, tariant 
kitam — ant galvos., notoje kurie yra ir kurie ilgai, ii- rialistiška

į . prasmėje, kad galva (arba’gai da nepersikeis. “Kova” ka.” Taip aš rašiau. Taigi, 
j protu) remčiasi, o tik toje,'to mano nurodymo nejudi- pajudinau vieną svarbiųjų

kad kone visai be galvos,— *na. Ji tik sako, kad tos šne-principų. O “Kova” apie tai(bilizuojant jai draugus 
Z jau kad taip, tai nežinau nė(kos nebuvo tuščios nes 1) ;— : " 
; ką manyt apie tokias dvi “neleido sąjungiečiams visi- numerio 
, mano šalis. Galėčia sakyt: škai išsklaidinti savo spėkų]suspėjo.

Vienam, turbūt, užstojau ant po įvairius soc. privatinius principus mini, bet tiktai a-jisai skleidė ne vien raštu, o tika.
AH/Ina Vi irt 4 VI 1n*V«*nSXiiia iv htirlii mi- nip IčfirP Rpf Vnrp vieni nova iv rrtrvii zrnrlaiii "Dmiicrai i<prl

I taip skaudėjo; galėčiau tat tegyvuoja, o pati ”K. 
pavadinti gal kokiu vardu, r —----

” k 
seniai palaidojo savo nepai-

■■

džiosios prakalbos —sakoma 
— net apsirgo.

Pa k u ta ir Woodrowui.
♦ ♦♦♦♦

Talkininkai muša turkus 
ir artinas prie Jeruzolimo. 
Kunigijai su Rymo “papa” 
džiaugsmas neišpasakytas.

Neveltui jie šventina gin
klus ir agituoja už karę.

*****
Ant Charles Chaplin kra

tomųjų paveikslų kiekvienų 
mielą dieną atsilanko apie 
5,000,000 vėpsotojų, bet pa
sakykite, ką tie vėpsotojai 
žino pavėpsoję?

* * * * *
. Bilionierius John D. Ro

ck c f e 11 e r i s “pe rsi muf ino”
gyventi į naują palocių ant 
tūlo laiko. Jo šuniukui nau
jas palocius nepatiko ir jis 
pabėgo atgal į Tarrytown. 
J D. Rock, paskelbė, kas su
ras jo šuniuką ir pristatys 
atgal, gaus $1,000,000. Žmo
gus tuojau, kur ten apie 
Tarrytown, tą šunelį pagavo* 
ir pristatė jį RockefeleriuL 
Už sugrąžinimą šunelio žmo 
gus gavo $10.

<

\

l

Ašara.

MARGOS 
<: MINTIS&

“Naujienų” kalnaverčiui 
labai nepatinka šauksmas 
‘lauk iš partijos”, norints 

j tasai šauksmas adresuoja-
mas žmonoms Russelio tipo.

Tai dar būtų pusė bėdos, 
jeigu tokius Russelius kal- 
naverčio dienraštis smagiau 
pakritikuotų. Bet kur čia > 
'lūs vietos Russelių kritikai, 
kad reikia ginti Kautskį ir 
i takuoti kairiuosius.

Bėda, kada žmogus nori 
i būti bešalis, o mato tik vie
na akia ir girdi viena ausia.*****

Ir lietuviai turi vieną a- 
viatorių — orlaivininką — 
tai Aitvaras.

Mūsų tauta garsi savo 
senove. *****

Tautininkai ir klerikalai 
•au džiaugiasi, kad A Bulo
ta važiuoja į Rusiją.

Nesidžiaugkite perankstL

'me, ypač ačiū agitacijai 
“privatiškųjų,” galutinai, ne 
vilkinant, nutarta eiti per Į 
Rubikoną i Socialist Party. 
1915 m. ta reforma įvyko. 
Jį tik todėl Įvyko taip pasek- 
Imingai, kad nesudrebėjo so- 
( idariškumo principas, kuris 
buvo padėtas kertiniu akme- 

■niu mūsų judėjime 1913-1-5 j 
metais.

ja, kai]) tas skęstantis, grie
biasi ir už peilio.

Ištiesu, jeigu ne tas pare- 
Sąjunga netik pergyveno (iynlas įj 30 sausio, šian- 

sunkius laikus, bet sustip.rė- |(]jen pasaulis butu jau arti 
jusi, 1916 metais jau įsteigi? prie taikos. Iš Europos atei- 
“Naują Gadynę” ir Chiea-in;l galingas žmonių murme- 
gos suvažiavime užbriežč jį,nĮls visuose kraštuose. Tai 
visą eilę nauju reformą. ku-;į.ene svarbiausias faktorius, 

vedąs prie taikos. Ištroškusi 
duonos ir taikos Europa,

tikra anketa 
’’Pirmyn” tuomet palaike 
“Laisvės” pusę, o ‘Keleivis” 

Tai buvo pa“Kovatbet— kas iš vardo? Eisiu, syme. Stebiuosi, kam da da--— ’’Kovos”.
bar paiso, ką aš apie tą prastas laikraščių ginčas, 

pų — mažų ir didesnių, nes Sandorą pasakiau. Rašyda- |kurių veik negalima išven- 
“Nesą- “tuščių” šnekų gana prišne- mas tą straipsnį “Laisvėje” gti.

(Nr. 15 š. m.), aš maniau, 
“Kovai” nepatinka mano kad “Kova” šitą dalyką tik persikėlus j

I pasakymas, kad

rašo
“Balsą iš Mi-[velyk, tuojaus prie princi

“labai storai kly- kėjo kiti, 
sako ‘Keleivis”, N

t 4 V I V Z 1 4 I 1 , l\ll ,

rili tikslas buvo padidint'
------—... —------------ - . ----------  , ......... o'tuiti Sąjungos įstaigų auto- (;(1(,nOs ir taikos Europa, 

“tuščios biskį paminės, o didesnę a-'Chieagoje užgimus “Naujie-'ritėtą ir kompetentiškumą. ];n()nla. peršoks ir per sub-
I marinas, eidama prie savo 
tikslo, bet submarines žy
miai suklude prisiartinančią

1914 metais, “Laisvei 
Brook. \‘i,

Jeigu kas ir kenkė ir truk
dė Sąj. Įstaigų veikimui, tai

inėm” santikiai sandorieču • . . Isu privatiniais tarpe sudrutėjo, bet., pra-
t “man ro- džioj 1914 metų “Kovoj” pa- tradicijos iš tų laikų, kilo

si rodė A Baranausko straip
snis apie privatiškus laikra
ščius. _____________ _
vo patenkintas “Kova” bet 
ažuot raginęs ją taisyti, mo- 

. - . Y . - . - L?“ ..
nė žodžio! Laukiau kito sai pradėjo paniūromis žiu- čia atnešė savo vaisių.

j Neteisybė, būk Sandorai 
Savo mintis esant, išnyko pamatinga kri 

. Dabartinė “Kovos” 
Draugai red. puikiai žino, kad ir 1915

no m atė
nė marksistiš-

p 11 v u. ncm no m 1i <<.- j i1 e i nesapnavo.
. A Baranauskas nebu-’ Pastebėsiu dar, kad 1915- 

1916 m. ypač užaugo LDLD. 
i- L. Moterų Prog. Sus-mas. 
Salidariškumo principas ir

ŠMOČ1UKAI.

Europoj — Deutschland 
uber allies.

Suv. Valst. — Hoboken 
uber America.

Jei Hobokene nebūtų vo
kiečių laivyno (šipų) ver
tės apie $120,00ę,000, kas gi kui.

Kokia tai Kuršaičiu te ra
šinėja “Naujojoj Gadynėj” 
ir pasirašo Medicinos Dak
taru.

Sakau jau, tik dyvai. Vi
sus soc. daktarus 
bet apie tokią negirdėjau.*****

Tai Jurgis Spurgis/ , vėl 

 

atsirado. Lai jam sekasi ge
riau, negu Universal « • *

čiru Vir*.

žįstu,

Ssi& I

- sakiau, gal ne- rėti į “Naujienas”, “Laisvę” j 
Nėra ne žodžio, ir “Keleivį”. t

o ki- laikraščius ir tuo budu nu- tpie karę. Bet karė visai nėra ir gyvu žodžiu. Draugai red. puikiai žino, kad ir 1915 iapie j

prie marinti silpnai stovėjusį Są’musų principu; ji nėra, galjpradėjo skersakiuotis, karš- J metais soc. spauda jau daly-Į apie tų “dortiną” miestukui
skaudesnio  jo “korno , 
tam gal stodamas
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Paaiškinimai
Švenčioniškis

AR TURI TĄ NAUJ

407

Meiles Laipsniai
Jų išsivystyme

apvesdindavo. Anglijoj ir da-
- vaikas sulaukęs pilnu trv- 

vienuolikos metų amžiaus, jeigu tik

cnoves įpročių.
neturėjo supratimo apie ly 

j gadynėj ir vėliaus atsirado to

na menkyn; vietoj augti. Ne
gana, kad kūdikis turi būti 
gana liuosas laike miego, 
reikia da bent porą sykių 
dienoj ji visai nukloti ir 
paliuosuoti, kad galėtų blaš
kytis antflovos.

A. Montvidas.
S15 No. Ashland avė. 

Chicago, Ill.

Jokiose kraujo ligose 
(lipnumuose) negalima ti
kėtis kiek nors vertu pasek
mių iš kraujo transfiuzijos 
dėl viršuj išdėstytų priežas
čių, t. y. kad svetimas krau
jas neatlieka darbo ir dar jis 
gali sunaikinti kūnelių to 
kraujo, į kurį liko įleistas.

' reikia žinoti, jog

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

kraujo ligos atsiranda dėl 
tam tikrų priežasčių kūne. 
Jei tos priežastįs randamos 
ir jei prašalinamos, juk ir 
paties ligonio kraujas atsi
taisys. Jeigu svetimas krau
jas ir pilnai atliktų darbą 
(ko jis nedaro), tai visgi 
kūnelių amžius yra trumpas 
ir už keletos valandų ar 
mažiau jų nei vieno neliktų. 
Tik savyj nuolatos gimdomi 
ir nauji kūneliai gali atlikti 
darbą. Jei kas vartoja 
kraujo transfiuziją kraujo 
ligų gydymui, tai visgi ste
bėtina. Gal tūli gydytojai ar
ia nežino, ką parodė bandy
mai arba turi savotiškus iš
aiškinimus.

Bereikalingas butų aiški
nimas apie transfiuzijos 
būdą, kada ji veik niekur 
nevartojama, bet visgi nors 
žodžiu - kitu prisiminsiu a- 
pie tai. Pirmiausiai gauna
ma ypata, kuri duoda krau- 

k r au j a s i šegz a m i n u o - 
kad nebūtų ligųT”Ap- 

pati ypata, kad

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

Abelnai, dabar visuomenė i lytišką klausimą žiū
ri visiškai kitaip, negu kad pirmiau žiūrėjo.

Mes jau matome, kad šeimyniškoj gadynėj i lyti
škus jausmus žiurėjo kaipo i piktos dvasios pagundą 
ir kiekvienas dievmaldingas žmogus privalėjo apsi
saugoti nuo tos piktos dvasios pagundos, t. y. nedasi- 
leisti prie lytiškų jausmų; taip bent mokino Rymo- 
katalikų bažnyčia. Dabar gi žmonės žiūri bei atsi
neša į lytiškus jausmus, kaipo į normai j gamtos apsi
reiškimą, be kurio ir žmonija negalėtų platintis ir eg
zistuoti.

Pirmiau augščiaųsiu žmogaus idealu skaitėsi ab
soliutiškas susilaikymas nuo lytiškų susinešimų ir kas 
susilaikė nuo lytiškų susinėsimų, tas turėjo ryšius su 
dangumi. Dabar gi tokius jau pasmerkia, kaipo ne
normalius sutvėrimus arba prasižengenčius prieš gam-

Telepnone iyou u r e en point.

Dr. H. Mendlowitz
□ 71 Berry Street

(lydau ligonius {vairiomis ligomis, 
o ypač mano specials

ttii moterų ligos.

Gerai jsitemykit adresą:
L) R. H. AIENOLOWITZ 1 

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
c Kampas So. 1-mos gatves. •

TRANSF1UZIJA.
Žemaitukas iš Detroit, 

klausia: — Ar yra leidžia
ma kraujas iš vieno žmo
gaus j kitą, jei tas kitas lie
ka pripažintas turinčiu ma
žai kraujo (silpnu), Jeigu 
taip, tai kokiu būdu?

Atsakymas. — Kraujo lei
dimas iš vieno žmogaus į ki
tą vadinasi transfiuzija. Se
niau ji buvo vartojama tan
kiai, ir tik pastaraisiais ke
liais metais ji pradeda eit iš 
mados, nes netoli tik senie
ji daktarai bevartojo ją. 
Mat, seniau tikėta, kad visų 
žmonių kraujas yra vieno
das. Da ne taip seni laikai, 
kada nematyta skirtingumo 
taip atskirų gyvumu veis
lių. Dabar yra gerai ištir
ta, kad jei avies kraujo i- 
le’st i kraliką, tai arba kra- 
liko kraujas turi išdirbti 
medžiagas, kurios sunaikys 
avies kraujo kūnelius, o jei 
ne, tai kraliko kraujo kune- 
1 ai naikinami ir jis miršta. 
Del tos priežasties negalima 
vienos veisles gyvūnui leisti 
kraujo iš kitos veislės gyvū
no. Bet išrodo, jog tos pa
čios veislės gyvūnuose tran
sfiuzija negali kenti. Da- 
leiskime, jei žmogaus krau
jo Įleisti i kitą žmogų. Tie
sa, tos pačios veislės ar gi
minės gyvūnuose kraujas la 
bai panašus visais žvilgs
niais, tečiaus yra kokia tai 
ypatybė kiekvienos ypatos 
kraujuose, kuri netinka ki
tom ypatom. Bandymai pa
rodė, kad iš kito žmogaus 
Įleistas kraujas nepasilieka 
čelu veikti paprastą kraujo 
darbą: svetimo kraujo kū
neliai sutrupa ir sunyksta 
kraujo skystyme ir tik sa
vieji kūneliai atlieka darbą 
(Skaitytojai jau yra girdė
ję, jog kraujuose yra balti 
ii raudoni kūneliai). Tokiu 
budu visai nėra svarbos lei
sti i žmogų svetimą kraują, 
jei jis yra tik tiek vertas, 
kiek ir paprastas vanduo su 
druska ar kokis kitas tin
kantis skystimas. Todėl da
bar yra daroma ne transfiu 
zija, o infiuzija, tai yra tin
kamo skystimo įleidimas i 
ligonio kraujo sriovę. Tai 
daroma kraujo nubėgi urno
se, kada jis tiek sumažėja,

Specialistas įvairių li
rų. o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
Of FISO V A LANDOS: nuo 8 Iki 10 T. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po pitt; nu© 
C iki o v. vuk. N.-dėlioj iki 12 ryto.

(Tąsa)
Dabar jau žmonės elgiasi kaip tik atbulai. Vyras 

ir moteris prieš apsivesiant pradeda draugauti, susi
pažįsta su keliomis bei keliais ir tik po ilgo draugavi
mo ir patyrimo vienas kito, susieina į porinį gyveni
mą. Dabar manoma, kad “pirmoji meilė”, kaipo jau
nų, nesubrendusių meilė, gali būt labai klaidinga. J. 
Eiliotas sako, kad jaunų, nepatyrusių vienas kito, ap- 
sivedimas gali turėti tokį pasisekimą, kaipo poeto 
pirmos parašytos eilės. O juk mes žinome, kad ir ge
riausio poeto pirmos parašytos eilės tankiausia nueina 
i gurbą. Todėl norintieji apsivesti, būtinai pirmiau 
privalo susipažinti, gerokai padraugait ir vienas kitą 
gerai patirti, kad paskui nepadarius klaidos.

Ir štai dabar jau įvairiose šalyse, ypač Anglijoj ir 
Amerikoj, išsidirbo gana charakteringas įprotis taip 
vadinamo flirto; šis įprotis apsireiškia tame, kad jau
niesiems prieš apsivesiant duodama liuosybė “patirti 
vienas kitą pirmiau, negu amžinai susivienyti.” Tas 
daroma todėl, kad jiedu, užrištomis akimis, nešoktų į 
nežinomą ateitį. Suprantama, moralistai, prisilaikan
tieji senovės įpročių, ne tik pasmerkia tokį įprotį, bet 
ir kovoja prieš, nes jiem rodosi, kad tas veda jauni
mą prie ištvirkimo ir doros peržengimo. Nėra abejo
nės, kad mergaitei, išauklėtai senoviškoj dvasioj, flir
tas išrodo pavojingiausiu žingsniu, todėl ji niekados su 
tuo nesutiks. Bet naujas apsivedimo būdas reikalau
ja, kad jaunimas būtų aklėjamas naujoj dvasioj. Rei- 
1 .alinga, kad išmažens jau vaikams būtų aiškinama a- 
pie tokiu dalykus ir kad jie paaugę jau galėti i tėmyti 
vienas į kitą.

Dabartinėj gadynėj daugelis apsiveda iš meilės, 
bet paskui pasijunta nelaimingais. Žmonės, prisilai
kanti senovės įpročių, pasakoja, būk tokie apsireiški
mai atsitinka todėl, kad vaikai prieš apsivesiant ne
klausia tėvų patarimo, bet pasielgia taip, kaip jiems 
geriau išrodo. Girdi, jeigu vaikai klaustųsi tėvų, 
tuomet ir šeimyniškas jų gyvenimas būtų laiminges
nis Kad iš meilės apsivedę pasijunta nelaimingais, 
to niekas negali užginčyti, bet čia ne tame kaltė, kad 
tėvų neklauso, bet tame, kad jie neatsakančiai išauk
lėti, nemoka prieš apsivesiant gerai vienas kitą patir
ti ir padaro tokias klaidas, kurias tik vėliaus, apsive
dę pamato. Bet kaip mes nekalbėsime, visgi turime 
pripažinti, kad apsivedimas be pašalinių pagelbos yra 
atsakantesnis ir tarpe tokių porų galime rasti daugiau 
laimingų, negu tarpe tų, kurias tėvai arba artimesni 
giminės apvezdina, nes pastarieji visuomet pirmoj 
vietoj stato ne meilę; bet ekonominius išrokavimus.

Seniau viešpatavo įprotis būtinai pirmiau išleisti 
už vyro vyresniąją dukterį. Taip, pavyzdžiui, Jokūbas 
įsimylėjo į Lavano jaunesniąją dukterį Liją, bet tė
vas Lavanos apgavingu būdu duoda jam ant pirmos 
nakties vyresnę Rachcllę. Kada Jokūbas ant rytojaus 
pasijuto apgautu ir ėmė Lavonui skųstis, 
pastarasis gi atsakė: “Juk tu gerai žinai, kad jaunesnę 
dukterį pirfniau vyresnėsios negalima už vyro išleisti.” 
Sis įprotis dar ir dabar tamsesniuose kampeliuose už
silikęs; bet tarpe apšviestesnių žmonių jau to nėra. 
Seniau tėvai ir kūdikius 
bar gali vesti kūdikiai 
likos, o mergaite
nuo tėvų arba globėjų gauna pavelijimą. Vienok tokie 

9 įpročiai jau neatsako dabartinės gadynės dvasiai.
Vestuvinės ceremonijos bei apeigos taipgi žy

miai persimainė. Pirmiaus buvo keliamos didžiausios 
puotos todėl, kad jaunavedžių tėvai susieidavo i gimi
nystę. Dabar jau ir puotų kėlimas pradeda išnykti. 
Daugiau susipratęs vyras skaito pažeminimu išstato 
ant parodos būsiančią savo moterį ir puotauti per ke
lias dienas.

Meilė ir apsivedimas yra dviejų ypatų dalykas, i 
kurį neprivalo kištis trečia. Todėl dabar vis daugiau ir 
daugiau šaukiama,kad apsivedimas būtų privatinis vy
ro ir moteries reikalas, ir kad į jį nesikištų ne tik tėvai 
ir globėjai, bet ir bažnyčia su valstybe. Ir dabar jau 
daugely vietų žmonės nusikratė bažnvčią, gali apsives
ti ir be jos; reikia tikėti, kad greitu laiku nusikratys 
ir valstybę, — apsivedimas pasiliks vyro ir moteries 
liuosa sutartimi.

Dabar ne prošali bus paminėti ir apie persiskyri
mus. Seniau bažnyčia ir valstybė pripažindavo, kad 
pliubas turi būti amžinu, t. y., vyrą su pačia gali per
skirti tik grabo lenta. Dabartiniame laike irgi baž
nyčia pripažysta šliūbą amžinu, bet valstybė jau da- 
leidžia persiskirti, jeigu yra svarbios priežastys, dūlei 
kurių vedusieji negali sugyventi. Teisybė ir valsty
bė bei valdžia stato visokias kliūtis, kad nedaleidus 
prie persiskyrimo ir reikalauja aiškiai prirodyti tas 
priežastis, kurios verčia persiskirti. Bet toks val
džios elgimasis irgi neatsakantis ir neturi jokio juri
diško pamato. Juk daugelis porų yra nelaimingų ne 

. todėl, kad vienas jų turi prasižengimus bei priežastis, 
dėlei kurių valdžia pavelija persiskirti, bet todėl, kad 
vyras su moteris netinka poriniui gyvenimui, negalį

THE MAGIC SHOP,
Pirmas Amerikoj lie tu vys uM4jo inafBos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuk© daikte*/Jti 
nori kauti itukų kataloge, pritepk ataoiM 

ir tuoj gausi. A dresuoti te ^aipi
TMK '

F. O. SOX *4*. HOLMMMK. majMK 
Wu—. ,n Maiiy. ll|Ųii»į|į^įįl i

AR VERTA BŪTI TEISINGU!
Visada yra žmoniy, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

Žemaitukas iš Detroit 
klausia: — Ar kenkia kūdi
kiui tekis ankštas suvystyk 
mas, koki musu moteris-mo- 
tinos vartoja?

Atsakymas. — Pilnai ken
kia. Vienintelis kūdikio su
varžymas gali būti varto
jamas — tai raikštis apie jo 
pilvą, t. y. nuo krutinės apa
čios iki pilvo galo. Nors 
ir tam tuli daktarai priešin
gi, bet žinant kaip tankiai 
kūdikis verkia ir jog yra 
lengvas galėjimas pasidary
ti Rylai (rupturai), žinant, 
be to, jog konvulcijos kūdi
kiam užeina tankiai ir ap
juosimas šiek tiek sulaiko 
nuo vėmimo — taipgi del 
šių ir gal vienos kitos kitų 
priežasčių aprišimas aplink 
pilvą išrodo neblogu daiktu. 
Bet visai nėra reikalo suvy
nioti kūdikį kaip koki ski
landi, kaip daugelis moterų 
daro. Kūdikiui sunku kvė
puot, tirpsta kūno dalis nuo 
stabdomos kraujo cirkulia
cijos ir jis negali pasijudi- 
dint, kad išdirbus savo rau
menis 
dikis verkia daug bereikalin 
gai, nes jam sunku gulėt 
ir neparanku, arba apserga 
tiek, kad visai nustoja verkt. 
Taip suvynioto kūdikio vi
duriai neina gerai, jis yra 
silpnas, liguistas, neretai, eį-

jamas 
žiūrima 
nebūtų su tokiom ligom, ku
rios gali pereiti į tą, kuris 
gaus kraujo. Po visti nu- 
mazgojimu ir apšvarinimu, 
kraujas paprastai imamas iš 
rankos arba kojos. Žinomos 
venos yra išskirtos, apačioj 
užveržtos, kad nebėgtu 
kraujas, ir padaroma įda
vimas i kuri įkišama stiklinė 
triubelė, pritaisyta prie min
kštos triubeles, kurios ant
ras galas irgi via su stikli
ne triubele įdėjimui į antro
jo žmogaus vena. Ta triu- 
belė paprastai yra pilna sū
raus vandens arba ji gali 
būti sutaisyta taip, 
oras iš jos bus išstumtas, 
kada kraujas eis. Pas tą 
žmogų, iš kurio kraujas lei
džiamas, vena yra atrišama 
apačioj ir užveržiama vir
šuj, pas tą, kuris gauna 
kraujo, apačia stovi užverž
ta, o viršus liuosas. Yra Į- 
vairių prietaisų kraujo 
transfiuzijai, tuli kiti daly
kai pas ypatų, iš kurios eina 
kraujas ir į kurią eina krau
jas. Platesnio aprašymo ne
duodu, nes tai tik gydytojų 
darbas, kuris tečiaus eina 
iš vartojimo.

mažas ir gresia kraujo tekė
jimo (cirkuliacijos) sustoji
mas arba kiti tuli pavojai. 
Kraujo nubėgimas gali atsi
tikti susižeidime, gimdyme, 
gyslai plyšus, operacijose. 
Infiuzija daroma su tikslu 
padaryti gyslose tiek pat ar 
netoli tiek pat skystimo, 
kiek jo buvo pirma. Jei nu
bėgimas nėra perdaug dide- 
’is ir jei ligonis nemiršta 
nuo kokios ligos, jo kraujas 
atsigriebia. Svetimo kraujo 
įleidimas reiškia tik tiek, 
kiek ir kito tinkamo skysti
mo įleidimas. Kamgi tad 
laukt, kol rasis ypata, no
rinti duoti savo kraujo? 
Duotą kraują prisieina tyri
nėt, ar hera jokios ligos, ja
me ir gali liga likti perduo
ta ypatai, kuri priima krau-

tos nuomone 
yra žemu ( 
veik visi 
pirmiaus vyras 
tylios”, o dabai 
rakterį, palinkimu

Panašiai 
kinimu vi 
gus jauči 
geriau, m

roj, juo tarpe jų bus didesni nesutikimai. Tuo tarpu 
jeigu jiedu persiskirtų ir paskui susirastų atsakančius 
draugus, su kuriais susieitų į poras, abudu taptų lai
mingais.

Pirmiaus vyras ir moteris privalėjo gyventi po
roj ir tuomet, kuomet meilė jau buvo seniai iš jų tar
po išnykus, o jos vietą užėmė neapykanta. Kadangi 
tais laikais vyrai skaitėsi viešpačiais, o moterįs vergė
mis, tai meilei išnykus kiekvienas gali suprasti, koks 
galėjo būti moteries gyvenimas. Suprantama, pirmiau 
ne tik moteris, bet ir vyras buvo mažai išsilavinęs, 
todėl apsivedant abudu prisiekdavo vienas kitam iki 
mirties gyventi poroje, visai nepamislydami, koks tas 
bus jų gyvenimas ir ar galės jiedu sugyventi. Dabar 
jau kitai]) žmonės protauja: susipratę jaunikaitis ir 
mergaitė niekados neišdrįs apsivedant prisiekti, kad 
jiedu iki mirties gyvens poroje, nes abudu supranta, 
kad be meilės gyventi poroje, — yra ne kas^kitas, kaip 
t'k prostitucija, pjovynės ir amžinas kankinima- 
sis. O kas gali užtikrinti, kad ta meilė bus visados? 
Gal ])o apsivedimui ji tuojaus išnyks, kaip rytinė rasa 
saulei užtekėjus. Neužtenka to, kad tarpe vyro ir 
pačios, išnykus meilei, nebus sutikimo, bet ir kūdikių 
auklėjimas bus neatsakantis. Kur tarpe vyro ir mo
teries nėra meilės, nėra sutikimo, kur kasdien eina 
pjovynės, ten ir kūdikių auklėjimas negali būti norma
liu. Pagalios, kada kūdikis paauga, pradeda viską 
suprasti, kaip jis gali tuomet jaustis laimingu, 
matydamas tarpe tėvų nuolatines pjovynės? Jau ne
paisant tėvų nesutikimų, bet norint išauklėti sveikais 
dvasioj kūdikius, būtinai reikalinga reformuoti šliū- 
bus, t. y., nevaržyti persiskyrimų.

Meilė ir apsivedimas bei šliūbas privalo būti pri
vatiniu vyro ir moteries dalyku, kurie sutaria sueiti 
į porinį gyvenini:!. Į tai neprivalo kišti nosies ne 
tik bažnyčia, bot ir valstybė. Tuo tarpu valstybė 
turi daugiau rūpintis, kad kūdikiai būtų atsakančiai! 
išauklėti. Ellen Key yra pasakius: “Meilė ir apsivedi
mas yra privatinis žmonių reikalas, bot kūdikių auklė
jimas — atbulai, visuomenės reikalas.” Ir suprantama, 
jeigu kūdikiai bus nesveiki, neatsakančiai išauklėti, 
tuomet nukentės ne tėvai, bet visuomenė. Todėl, jei
gu iki šiol valstybė rūpinosi tik šliūbais, kad amžinai 
surišus vyrą su moteria, o vaikų auklėjimą atiduoda
vo tėvams, dabar privalo kai]) tik pasielgti atbulai: 
Šliūbą palikti liuesu, o rūpintis kūdikių auklėjimu.

Persimainė žmonių pažiūros ir nelegalių kūdikių 
linkui. šeimyniškoj gadynėj ir vėliaus nelegaliai 
kūdikiai buvo skaitomi svetimais, jų visi neapkentė, 
persekiojo ir tokiu būdu labai tankiai padarydavo 
juos kriminaliais prasižengėliais. Motina nelegališko 
kūdikio buvo laikoma didžiausioj paniekoj, pajuokoj, 
visuomenė prispausdavo ant jos savo antspaudą, kad 
visą amžį galima būtų ją pirštais badyti, todėl daugu
ma tokių motinų laike gimdymo nužudydavo savo kū
dikius. Tuo tarpu apie tėvus nelegalių kūdikių nei 
lapė nesulodavo, — jie pasilikdavo “nekaltais avinė
liais” ir nešiodavo nesuvytusį “rūtų vainikėlį.” Bet ir 
dabar valstybės suteikiančios beturtėms motinoms pa
seliną, neišduoda jos nelegalių kūdikių motinoms. Va
dinasi, nors visuomenė jau atsineša link nelegalių kū
dikių ir motinų geriau, vienok dar vis laikoma panie-

Senovėj našlių likimas buvo apverktinas: vienur 
jas degino ant laužų, kad padarius ant visados ištiki
momis įnirusiems vyrams, kitur mirdamas vyras pa
likdavo testamentą, kuriame nurodydavo už ko ji 
privalo ištekėti ir tam panašiai. Visuomenė gi buvo 

antras ir trečias moteries šliūbas 
irbu ir ji turėjo to vengti. Dabar gi tas jau 

Kai išnyko ir našliui niekas nepaniekina. Mat, 
lodavo didžiausia svarba ant “nekal- 
susipratęs vyras žiūri į ypatos cha- 

iška tobulumą.
yra ir su geda, nuogumu kūno, panai- 

usiaus, liuesu šliūbu ir tt. Visame kame žmo- 
asi Ii tiesiau ir elgiasi tai]), kaip jam išrodo 
^paisydamas 
senovėj žmones 

ą; šeimynišl 
kuri visą 1

matoma skraiste, po kuria viešpatavo didžiausias iš
tvirkimas, vedantis'žmoniją prie išsigimimo. Dabar 
palengva ta skraistė ])radeda slenkti žemyn ir sykiu 
neteisingoji gėda nykti. Dabar draugystės kovai su 
lytiškomis ligomis, į kurias įeina ir moterįs, viešai sa
vo susirinkimuose kalba tokius dalykus, apie kuriuos 
keliatą desėtkų metų bijojo ir užsiminti ir jie buvo 
atspausdinti specialiuose leidiniuose ir skaitomi slap-

GYVENLMĄ?
J ei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.
Apie tos knygos naudingumą pa

klausk ty, kurie jau ją turi.
Knygos vardas

Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Paradyta žinomos lytišky dalyku 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišky organy išsivysty
mas, jy veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir Jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, sayi- 
žagystė ir daug kity jdomiy dalyky.
> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI'DAINAS? .

Štai nauja dainy knyga, kurioj ra
si daug tokiy dainy, kuriy niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai- 
ny. Tarp kity yra nemažai senoviškų, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c.

Dfi. BUKKIS,

Medikališkas Institutas 
vra atidarytas 
tokiomis die- 
nomis ir no- / / 
dčldieniais nuo / į
9 vai. ryte iki/ J
S vai. vakare. I f |

s I(lydimas y- i • •<< .
ra ynat iškas. \ v ' į

Kalbame an- 
gliškai, len- 
kiškai ir rusi- 
škai

Europos gydytojas, duodu 8»W 
padarytas gyduoles.

BUKKIS 
Medical Institute.

8th St. New York, N. Y.
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ATSISAUKIMAS 
į Amerikos lietuvius,—jų draugijas, 

kuopas, kliubuf, unijas.

Streiklaužių karalius.
.....  1 ,

Visiems žinoma, kokią ro
lę sulosią streiklaužiai, kuo
met darbininkai išeina kovot 
už savo būvio pagerinimą. 
Taipgi jau žinoma, jog 
st reiklaužiu pristatymas yra 
drūčiai organizuotas, kuomi 
rūpinasi tam tikros streik
laužių agentūros. Apie tai 
savo laiku buvo rašyta 
ir ’’Laisvėj”. Bet pastarųjų 
L ikų nuotikiai pradeda dar 
labiau tai nušviesti. štai 
neseniai laikraščiai patalpi
no reporterio Laito praneši
mą apie Amerikos streik
laužių karalį — Waddel’a.

Kas yra tas Waddel? Jis 
yra tikras Amerikos “džen
telmenas” ir gabus speciali
stas tame darbe. Jis nesiva- 
dina streiklaužiu, — toks 
vardas tokiam ponui ir ne
tinka — bet darbo spėkos 
parupinimo inžinierium. Jei 
kur iškila streikas, tai tas 
“inžinierius” pavartoja "isą 
Skvo gabumą, kad streiką iš
ardyti. Bando perkalbėti, 

"dafO visokias sutartis, bet 
jei tas negelbsti, tuomet pa
vartoja ginkluotą spėką. Jis 
supranta savo biznį. To biz
nio varymui, jis yra sutvė
ręs tam tikrą organizaciją, 
kuri pajiegia pasukti strei
kų bėgį kiton pusėn. Jo 
žinion randasi daug gerų 
mechanikų, kurie esant rei
kalui sutinka už gerą mo
kestį streiklaužiauti. Jis 
turi'New Yorke nuosavą 
ginklų sandėlį su 1000 šau
tuvų ir kazarmes, kuriose 
mokinama ir lavinama 
streiklaužiai, kad rekalui e- 
sant butų ir geri kareiviai.

• Jis užlaiko ir spaudos biu
rą, kurio užduotis yra išpla
tinti kuodaugiausia žinių, 
kas pakreiptų streikierių ir 
publikos mintis kapitalistų 
pusėn.

Tai yra labai pelningas 
biznis. Kąda gelžkelio dar- 
bininkai pradėjo rengtis 
prie general-io streiko. Wad- 
del turėjo Chicago j priren
gęs 13,000 mašinistu ir ki
tokių gelžkelio darbininkų, 
ir gavo nuo kompanijų už 
kiekviena 5 dolerine nv|)a 
sykiu 65,000 doleriu per din- 
rą. Beto jis dar gauna 10-1 i 
nuošimti už perkamus pro
duktus ir kitokius daiktus, 
kas reikalinga dėl streiklau
žiu. Sulyg jo patios išnasa- 
kojimo, tai laike vieno 
streiko jis nrinirkes visokiu 
daiktų už 168,000 doleriu, o 
tas streikas tęsėsi tik 13 
dienų, taigi iš to vien turė
jęs pelno 16.800 doleriu.

Kuomet New Yorke buvo 
paskelbtas gatvekarių gene- 
ralis streikas, jis užmokėjo 
8500 doleriu už speciali trū
kį, atvežimui streiklaužiu Iš 
Chicagos, beto išdalino 500 
doleriu dovanu gelžkelio 
darbininkams, kad pasiekti 
New Yorką 10 vai. grei
čiau, negu nuolatinis ekspre
sas pasiekia.

Štai kaip daroma puikus 
pragyvenimas, geras biznis 
kapitalizmo gadynėj. Darbo 
žmonių skurdas ir vargai 
esti puikiausiu pasipelnimu. 
Ir toks Waddel nėra vienas. 
Daugybė žmonių naudojasi 
ir bjauriausiomis progomis, 
ką suteikia dabartinis surė
dymas, kad tik pakilti, pra-

“ ; ^svetiniu triųsu gyven-

Vakar vakarą dar nepagarsėjęs dainius 
peržiūrinėjo paskutiniąsias korektūras pir
mosios savo knygos, čia pat beesąs senas 
autorius urnai griebė jauną žmogų už ran
kos ir tarė:

— Nežengk paskutinio žigsnio! Neleisk 
šitų eilių į žmones!.

— Ar jos tamstai nepatinka?
— Aš jų neesu skaitęs ir skaityti neno-

spauzdink jų.
— Kodėl gi?
— Dėlto, kad nuo tos valandos, kaip 

ta knyga išspauzdinta pasirodys, tamsta

— Baidyklė?
— Taip.

dyklė, brangus mokytojau?
— Žinoma! Ir viena baisiausiųjų, nes 

ilgiau už kitus rašau eiles, romanus ir dra
mas.

Nustebęs jaunas vyriukas išplėtė akis, 
o senis kalbėjo toliau, šian ir ten lakstyda-

į

nuoti ta stebėtina gražybė, o ausyse man 
skambėjo Ronsaro sonetai. Prisiartinda
mas prie jos, aš buvau tikrai sujudintas, ir 
dar stengiaus padidinti tą jausmą, nes to
kiame padėjime “neliteratiška” ramiam 
būti. Ir aš sumaningai vaidinau sceną su
sitikimo Romeo su Džuljetta. Belo, dunk
stelėjo man į galvą, jog šita scena dabartį-4 -----
niame teatro įtaisyme, su veikiančiais, ap-( pCr pustrečių metų siau- 
vilktais mados drabužiais, galėtų labai pa- te ta pasiutusi, kruvinoji 
tikti... ir aš paskui įdėjau ją į vieną savo skerdynė, kraujo ežerus iš- 
komediją. leido, lavonu kalnus sukro-

Atėjo susidėjimo diena, stebuklinga 
diena, kurią atmindami, džiaugsmingai nu
sišypso labiausiai panurę senuoliai. Ta, ku
rią aš taip beprotiškai mylėjau, kurios ,aš 
taip ilgai veltui laukiau (kentėjimas vertas 
tikros dramos), bus galų gale mano! [ 
svodbinį kambarį įeiti, tai į rojų įeiti. O, 
brangus lizdeli, apgaubtas vilnimis puikių 
karbatkų, papuošta lova, taip pat skęstan
tį atlošuose ir karbatkose! Visam tam ap
rašyti reiktų nesulyginamo talento Teofi-

ležia ir ugnim sunaikino. 
Žmonių milionai buvo išžu
dyta ir koliekomis amžinai 
palikta. Jų moters ir vaikai

ikru baudžiava buvo j vesta.

;nagus suleido į darbininku 
ku na. L

Ir, matydami tai, mes no-

vo rankas valdžią. Kuomet 
caro valdžia liepė išsiskir
styt durnai, ji nepaklausė ir, 
gatvės revoliucija pasirem
dama, išrinko Tainlaikine

skerdynės, kuriems tikrai 
rūpi Rusijos, Lietuvos ir ki
tų šalių laisvė, skubinkit^ į 
t; Iką Rusijos revoliucijai. 
Mūsų draugų, musų kovo
jančių ir žūvančių del dar
bininkų klesos geresnės a- 
t( ities brolių vardu, mes 
kreipiamės į jus ir prašome 
paramos. Mes negalime su 
jais kartu kovoti, tai bent 
ištieskime jiems savo drau
gišką ranka, bent pinigais 
paremkime tą ju kovą. Sku
binkimės, Draugai ir Drau

sti sukilusių jgčs, nes kiekviena pravilkin-

't kovojančių draugų likt
ine.

Tegyvuoja Rusijos ir kitur

žodį parodyti visus tuos stebuklus, visas 
tas šviesybes ir šešėlius, visą tą mainymą- 
si blizgėjimo ir varsų ant tamsių apmu
šalo šilkų ir mašastinių gauruotų divonų. 
Aš apkabinau pačią, ir mano širdis kuone 
šoko iš krutinės — tarsi išsireiškimas, žino
ma, perprastas, bet tikras: tai kodėl ret-

jaugi tie žmonės, tie milio-į
na i nors karta nepakels su- . .
Enkusio savo‘sprando? ne-

džiai sutvėrimai, neš

džia jau pradėjo veikti. Ca
ro ministerial
kareivių pagalba liko areš- H a diena sunkiai gal atsiliep- 
tuoti, kai kurie, sako, už
mušti.

Jau skelbia laikraščiai,
kad revoliucija Rusijoj lai- kraštu revoliucija!
n ingai pasibaigus. Dabar į Tegyvuoja demokratine 
reikalinga esą lik vokiečius Rusijos respublika!
simiušt. Bet tai netiesa. Ku-;
sijos proletariatas neatiduosj 
trip lengvai buržuazijai sa-j

Jis kraują!

V. Rudaitis.
jaučias valstybes (Vokietiją -b. Iii. 1917.

J J-kas tarnavo Fort Ha-

Ji veikiausia 
persimes ir i kitas kariau

J. d. sausio š. m. mirė, 
hilipinuose velionis nebuvo^

F. Beniulis.

PRIE J JOKUBAUSKO 
MIRTIES.

’’Laisvės” N r. 16 buvo pa-

riems rupi darbininkų kle- 
sos reikalai, kuriems rupi j 
atsikratyt nuo tos baisiosios'
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Keturių aktų drama, parašyta garsaus rJųsų lasytojo 
MAXIM GORKIO

tau 
ir duoda

uAi '* Z caU

šia sutaisomi 
lietuviui.

A plieka ir akių offisas randa i: '

500 GRAND STREET,. . . . . ’ ni""Ita"kl5.n> N y.

šalin karę!
Tegyvuoja taika! 
šalin kapitalizmą!
P. S. Sudėję pinigus pa

liejo, o buržuazija nori to'si.’skite Lietuvos Socialde- 
vaisiais pasinaudoti. Tai]) n okratų Partijos Atstovy- 

įdarė per visas paskutines bes iždininko vardu: L. Pru« 
!; evoliucijas buržuazija. Ir scika, 183 Roebling st.<\mojo kapitalo reikalu? ne

jaugi namie likusieji dar il
gai be jokio pasipriešinimo 
r. irs iš bado? Ne, tai]) ne- 

Kada gi baltas atlasas pamažu žemyn galėjo amžinai būti. Turėjo 
i iš laimės, j įžmoniu kantrybes tau- 

ič, ir ji plyšo. Išpradžių pa
sirodė įvairiose šalyse riau
šės, atskiri darbininku susi- z v

, , rėmimai su valdžios tar
mes nusi-dos salone, kad veiksliau matytųsi paveik-’naįs> ant ga]0, pakilo tikrą

sias. Ak, menkas oeproti! Laukinis iš Vidu-! į audra.

Nenuostabu, kad ].)irmiau-

mostaguoda- karčiais nepasinaudoti ir juo? Aš pajutau,
kaip neišreiškiamas pagavimas, lyg maloni 

dovingi, garbingi, neabejoju, likerio šilimėlė, žaibu lekia per mano gįs- 
Prie?- 29—30 metų daugelis rašytojų buvo Jas.... i 
pripratę skolintis po nedaug pinigų neati- nusileido, aš galvos nebtekau 
duotinai, išvažiuoti iš būto, nepasiskelbus Džiaugsmingai katutes plodamas, kai]) gi
namų savininkui, ir niekados nemokėti ]įai tikįs prieš stebuklingą šaukiamos šven- 
kurpiams ir j’ūbiams. Jaunų dienų beproty- tosios apsireiškimą, aš nejučiomis atsitrau-

- Mes

Jė ’...Paskui “Jaunąją Pranciją“55 išnyko ir kiau keletą žigsnių atgal, taip tai daro paro r?;
i 1 . T • r _ . _ J_________ ______ * 1 — 4 .   ! • i i i i • i i • . < • • i ibohema. Literatūra surimtėjo; i...., ...... u,
kirpome ilgus savo plaukus ir įvedėmė tvar- l si 
ką į savo reikalus; liovėmės vilkėję raudo-11............   £___
nomis liemenėmis, o sargas prie vartų su vietoje. Aš pats savęs gėdėjaus ir pasitai- 
pagarba mums lenkiasi,nes jam arbatai duo Sęs buvau pats save per veidą išmušti. Ne

galvok gi, ne ‘‘girk,” nelaimingasis! Buk

i-ines Afrikos laiihingesnis butų buvęs mano

jo pirmiausia ten kilti, kur 
karės pasekmės yra bai
siausios ir kur caro valdžia 
bjauriausia slėgė ir plėšė 
darbininkus ir visus darbo 
žmones, už nieką laikė ka

reivio mandiera apvilktus jų 
brolius. Ir vėl, nebepakelda
mas savo naštos, sukilo tas 
milžinas, Rusijos proletaria
tas ir vėl sustojo fabrikai ir 
dirbtuvės, ir vėl darbininku 

. . . v ■ .. . - v .. . rrinios išėjo i gatvę ir iške
po kartačių kriusa, kuhpkų švilpime sten- k- raujona revoliucijos vė- 

akeliu keliaujančios ko- ^iius atJnti l>.avt->ikslus didžkJ ga>- Havą. Iškilo augštyn išba- 
■ ’ ; slll piaeties poemų. dėjusių moterį] kumštis ii'

išdžiuvusios rankos prieš 
nutukusius dykaduonius ir 
tortingus rūmus. “Duonos,

dame nemažiau, kaip ir bakininikas iš be-j
letžo ar notaras iš antrojo augšto. Geri te-i bepročiu, buk įsimylėjusiu, gyvenk!.. Tą 
vyn.čs sūnus, geri vyrai ir tėvai, taisomos naktį aš parašiau 5tąjį aktą dramos, kurią 
puikiausias epitafijas. Imk kad ir mane, visi pripažino geriausiu mano veikalu. At-, 
Aš drąsiai mušiaus per paskutinį karą ša- menate susižadėjusių dijalogą?
lip Anri Renjo; aš turiu pačią, kuriai aš 
nėkuomet širdies neuždaviau per visą musų Aš jau sakiaus tamstai gynęs tėvynę irneKUomet suuies neuzuaviau pei visą musu _ muš . tikriau sakant kovos lai. 
sugyvenimą; as pats mokinu istorijos ir - Į visi jie bu.

..r. l/nrli /ino l/HVIHAa OC *' 1 Mgeografijos tris mūsų kūdikius, kuriuos aš 
auginu literatūros neapkentime. Bet tai 
dav nevisa: nesenai pasitaikė man (koksai

vo persiėmė savo darbu. Aiški jų akių 
liepsna, tikslūs krutėjimai, — viskas reiš- 

. . v .v, x, iv J kė viena mintį, viena ketinimą; užmušti ar-‘ 
atsimainymas visoko zemis o). pasw in numjrti. Bet aš (kad ir pirmose eilėse)1
(•>,000 frankų savo dėlei, nedideliam gelžies

medi jantes. Vienu žodžiu sakant, mos geri 
vaikai,' visiškai korektiški ir padorūs. -Bet 
sakau tamsta, mes —baidyklės.

Nes, tirai, argi ne baisybė nebūti to- 
kmo pat žmogum, kai]) visi kiti?negaJėti nė 
mylėti, ne neapkęsti, nė džiaugtis, nė ken
tėti, kaip kiti žmonės mvli arba neapken
čia, džiaugiasi, ar kenčia? Mes to negalime, 
ne, ne. jokiame atsitikime, niekados! Pa
matę, svajoti, tyrinėti, pažinti ir analizuoti 
visus musu pačių ir kitu jausmus ir palin
kimus; patykoti, kaip jie pražįsta; sekti,

apsiginmo karas vertas šlovės ir iškilmin
gas, — mintijau. — Kaip galingai siaudžia 
rimti šaukiančiu trimitų balsai. Apie tai

i i i 1 • j • - i • — * UAId • —Z7 MViTlllUv II UI v.me tarpe, kada kiti ne neatmine, jog gerai. - * ■’
yra už savo tėvynę mirti, aš kalbėjau sau, I Matyt, galinga buvo 
jog tai gražu; atsiminiau, jog man, atsiti- banga, kad ji vienu už 
kus galvą kovus lauke padėti, iškels pui- jimu nušlavė senąją va

sekreto
riaus vardu: V. Kapsukas, 

tą kovą mes greitai išgirsi- 229 N. 6th St. Philadelphia, 
me. !Pa.

Rusijos revoliucija nepasi-i Lietuvos Socialdemokratų 
baigė, o du tildai prasidėjo.Tartiios Amerikos Atstovy- 

greitu laiku be: V Kapsukas, L Prūsei-

ir kitur). Mes stovime pra
džioje didžiausių atsitiki
mų. ’’šalin karę! Šalin to
kias kares gimdančią kapi
talizmo tvarką!” — tai ko-'minėta, kad F Beniulis gavo 
kius obalsius neša Rusijos .telegramą iš Philipinų apie 
i evoliucija į Vakarų Euro-'J Jokubausko mirtį. Kadan- 
pą ir Ameriką. Ir juo galim gi korespondentas neteisin- 
gesnė bus Rusijos revoliu- gai aprašo tą dalyką, todėl 
cijos banga, juo greičiau ji priverstas esu atsilieptu 
persimes į kitas šalis, ir ta
na mes greičiau atsikratysi- milton. 1916 m. sykiu su ki
mo ir nuo to slegiančio mus tais buvo pasiųstas į Pana- 
\ isus kruvinojo karo slogu-'mos kanalą. Pereitais me
čio. Ir Lietuvos, ir kitų kva- .tais, liepos mėn. jo tarnyste 
ŠLį laisvė pirmiausia pri- 'užsibaigė ir jis dar ant metų 
klauso nuo tos revoliucijos pasiliko liuošnoriu. Netru- 
gahngumo ir pasisekimo. kus susirgo džiova, todėl ta-

Dėlto, Draugai Darbiniu- po nusiustas į Fort Bayarct 
ikai ir Darbininkės, visi, ku-iNew Mexico ligonbutj ir ten. Į t • • i i i 1 r • 1 • v • -

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

lavinasi ir krenta: įsidėmėti veiks
im iie iššaukia, ir kalbą, kurią prime- 

• n es pabaigtinai užmarname savo 
ima ivinrastm iausti, nustojame teisės* 
laiminėmis ar nelaimingais. Pergv- 

vendami ka nors, mos nebegalime vien tik
tai jausti. Mes analizuojame, svarstome 
savo vilt; ir ilgėjimąsi,, savo kentėjimus ir 
Pagavimus: mes sekame pavydo kančias, 
graužiančias mus, kad ta, kurios mes lau
kiame. noaleina susitiktu; prakeiktas mu-' 
«u sugebėjimas kritikuoti apsvarsto visus 
nasibiičiavimns ir pasimvlavimus. sulygina 
juos, paeina arba papeikia, ir sprendžia; 
mos randame, kad mūsų džiaugsmo paga
vimai. mūsų didi kentėjimai stinga esteti
kos: mos ramatiškasias Ivtis dedame prie 
meilės ]>• ansigordami nežemiška laime, į 
nu<-i mvlimaiai šnibždame taisyklingai su
taisei us, gražiai apskritintus sakinius.

Literatūra, literatūra, tu tapai musų 
i-ii dimi, mūsų jausmais, mūsų kūnu, mūsų 
balsu! Mos pergyvenamo ne gyvenimą, bet 
nuoma ai’ba romana arba dramą. Ak, ko- 
kiuo noru visa savo earsinguma, kurį įgi- 
iam ilgu literatūros darbu, pakeisčiau su
gebėjimu verkti karčiomis ašaromis, nesus- 
tabdant savo minties prie to verksmo!.

Su savo pačia pirmą sykį pasižinau 
nokilvie. Ji buvo nuiki savo pilkom akimi 
ir pūkiniais, truputį garbanotais auksiniais 
plaukais. Žinoma, aš, tik pažvelgęs, tuoj ją 
įsimylėjau, ir tuopat laiku iš galvos man 

, ,s skambios e^s, kuriomi8reiktųapdaį-

na J<t

plevėsavo trijų varsų vėliava? 
.sveikinančios palaikus kritusia

cionierių pusę. Kiti ink

.Literatūra persekiojo, verge, prarijo 
(visą mano gyvenimą. Begalo buvau nusi
minęs, mirus levui; bet drauge kankino 
mane mintis, jog mano nulitidųnas negana 
kartus, jog jis ne toksai, koksai parodyta 
gerose knygose. Ašarotom akim spauzda- 
mas rankas susigraudinusių lankytojų,, iš
reiškia visą mano nusiminimo galingumą, 

j-ir atminiau vieno savo draugo, ak! taip-pat^ 
įrašytojo, žodžius:— Kad mus ištinka didis,jįT 
susigraužimas, — tarė vieną sykį jisai, — d 
reikia eiti į gerą aktorių—vaidintoją, kad į į

Matydama tai, ir

azija, kuri nieko tai]) nesi
bijojo, kaip revoliucijos. 
Perėjo, kad pačiupus i savo 
rinkas revoliucijos laimėji
mus. Ir ji jau sučiupo i sa-

•j akių ir akinių specialistą: 
. MEDOl’T'Ą, o jis suteiks 

papelbą, Jo a pliekoje, teisingiau- 
geriausius patarimus kiekvienam

Ir taip, nė įsimylėjęs, nė patrijotas, nė 
sūnus: tiktai artistas, .amžinai artistus.! 
Štai delko aš neapvežu prakeikto meno, už- j 
mušančio visa paprasta. Štai dėlko užkei
kiu tamstą, jauniki, nepaleisk į žmones ši
tos knygos, nežengk paskutinio žingsnio 
ant pašlitos lentos, per kurią augšfyn nėka- 
dos nesikeliama. Būk akmenų Skaldytoji!, 
knygų aptaisytoji!, plaukų kirpiku, banki
ninku, notaru, prijaukintoji! laukinių, dip
lomatu, kuo nori; tik nebūk rašytoju, jei 
nori tikrai verkti, tikrai juoktis, mylėti, 
kad norisi mylėti, kentėti, kad reikia ken
tėti, žodžiu — gyventi! Ir saldžių susitiki
mo valandų nėkados negaišink svarstymui 
sudėtinių jų gramatikos formų ir sudarymui 
pienų naujiems yęiWams<^

H
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M4XJM GOMTT.

Dudley Opera House Teatre,
Dudley street, boston, mass.

toriaus vardas, kurį visas civilizuotas pasaulis žino, 
kaipo gabiausi rašytoją. Lietuvių kalbon veikalą verte 
taipgi gabus musų literatas VAIRAS. Veikalas atvaiz
dina gyvenimą žmonių, kuriuos ši draugijinė tvarka 
nugramzdino gyvenimo dugnan. Nors tai drama, bet 
humoro jame labai daug, taip, kad publika gali iki aša 
rų prisijuokti. Dėlto kviečiame atsilankyti, nes toks 
didelis veikalas pas mus Amerikoj da pirmu kartu 
statomas. Prasidės lygiai 8 valandą vakare.

’ * •
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LAISVE
vienbalsiai priimta protesto 758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTU 

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

sausio, 1917 m. ant laivo ”New Amsterdam” per vi-

j tuvius į vokiečių bažnyčią norima lietuvių vardą 
—— ———============ I jr ten cine vieton dūšių do-'kelti, o kad tą atlikus,

VSV torius krapštyti. Kada savo .kalinga kliube užlaikyti
i ■ ivvJlxLfOr vlWLl 1 VlJVFkJ y j atliko, vėl iškeliavo (svaiginančių gėrymų. O juk zidentui Wilsonui
I I_____ Ii---  ______ į savais keliais. kiekvienas gerai supranta, | Pertraukoje rinkta aukos'siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za

*----------- --- ------------------ ----- -------------------------- Nenuostabu, kad ėjo į baž- kad kliubą pavertus į kar- dėl cukernių streikierių. Su
SO. MANCHESTER, CT. kams turėti laisvę, nedarant r.yčią ir nešė savo centus to- čiamą, lietuvių vardą taipgi rinkta $10. Nutarta $5 pa 

skirtumo kokia būtų vai- k:e žmoneliai, kurie dar pa- galima “iškelti” gana augš- siųsti Philadelphijos strei- 
džios forma. Kalbos bran- skendę prietaruose ir be jų ’:tai. Mūsų tautiečiams dau kieriarns ir .$5 — Brooklyn! 
duolys buvo maždaug toks: 
Amerika žinoma, kaipo lai
sva, turinti pilną neprigul- 
mybę šalis, bet darbo žmo
nės laisvės neturi. Laike 
streiku jie šaudomi, kemša
mi į kalėjimus taip, kaip

rei- rezoliucija prieš karę ii 
ir pasiųsta Suv. Valstijų pre

Lietuvos Nr. 7 tilpo iš 
mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje tūlas vietinis ap
rašo LDLD. 80 kuopos buvu
sias prakalbas. Su p. Vieti
niu užvesti kritiką neapsi
moka, bet visgi prisieina 
atsakyti, nes jis jau kelintą

k:e žmoneliai, kurie dar pa- galima “iškelti” gana augš 
skendę prietaruose ir be jų ■ tai 
negali gyventi, bet labai nuo 
f:tabu, kad atsirado ir tokių, 
kurie save vadina “laisvais”, 
o bigo pas kunigėli. To
kiems jau būtų lyg ir gėda.

Mūsų tautiečiams dau kieriarns ir .$ 
niekas ir nerūpi, kaip 

[tik pakėlimas lietuvių vardo. į 
j Daugelis kliubiečių moterų, 
jau gerai atjaučia tą darbą 
ir vaikščiodamas keikia narii 
fkliubą ir jo įkūrėjus 

■ Ar negeriau būtų,

streikieriams.
Toliaus sekė neva draugi

škas pasikalbėjimas ir tapo

Nors išsyk mažas 
skaitlius narių prisirašė, bet 
reikia tikėtis, kad greitai

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

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptu 
šame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdrukuoti, 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir nbrite 
dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu: L

r kitose neprigulmmgose 
šalyse. Jeigu tokia neprigul- 
n.ybę gautų Lietuva, kokia- 
g: nauda iš to būtų darbo 
žmonėms, kuriais yra veik 
visi Lietuvos gyventojai?

Mums, darbininkams, 
s' arbu turėti laisve, nežiū
rint kokia bus valdžios for-1pagarsino laikraščiuose

SCHENECTADY, N Y. 
Kur dingo ’’Liet. Dienos” 

apyskaita?
dau penktas mėnuo slen

ka nuo ’’Lietuviu Dienos”, o 
mūsų komitetas dar neišda- 

ne- 
au-

r mino nariai kuo nors nau- kuo 
dingesniu užsiimtu, bet ne kils

4 ’ 4. '

svaiginančių gėrymų naiki
nimu? Argi ne gėda jums, pavyko labai gerai, 
vyrai, kurie per naktis sė
dite tame savo kliube, o mo
teris vienos namie verkia ir

Abelnai, šios prakalbos

publikos susirinko neperdau 
giausiai, bet užsilaikė ra
miai. Kalbėtojas publiką 
taipgi pilnai užganėdino. ■

nias, šmeiždamas vietos LD. 
LD. kuopą. Neperseniai tas 
pats korespondentas rašė, 
būk LDLD. kuopa susitvė - 
rus tuo tikslu, kad pasmau
gus TMD., kuopą. Tuo tar
pu LDLD. 80 kuopa nesikė
sino ir nesikėsina ant TMD. 
kuopos gyvasties. Jeigu ji
susitvėrė, tai, matomai, bu- atsiekti? Mūsų tauti-‘miau buvo tarta tą padary- 
vo žmonių, kurie simpatiza- ’ninkai turi lengvą būdą, jie ti.
vo tai draugijai, bet nesiren- ra^0 deklaracijas, siuntine -1 
gė prie “nužudymo” TMD. ; - • . .
kuopos, kaip kad vietinis įsi- (tikisi įgyti 
vaizdiną. i

4 d. vasario buvo prakal- trali duoti Lietuvai ne
bos LDLD. 80 kuopos. Kal
bėjo L Pruseika. Vietinis ir 
čia prirašė visokių nesamo 
tėu. Būk kalbėtojas kas syk 
vis didinos ir didinęs skait
lių LDLD. narių. Išsyk ša

Dabar nekurie kolektoriai 
-y ambasadoriams ir tuomi turi daug nesmagumų. Mat, 

i.._. neprigulmybę; 'prieš ”L. Dieną” buvo un
itai tuščia jų svajonė. Kar- tarta eiti po biznierių įstai-

prigulmybę, kad padarius ją tų, kurie aukuos nemažiau 
kaino slenkstį tarpe Rusijos 25 centu* Biznieriams buvo 
ir Vokietijos, bet ta nepri- aiškinama, kad aukuotoji! 
gulmybė nebus tokia, 
kios mes norėsime, bet 
kia, kokios tos valdžios 

kęs, kad ji turi 3000 narių, Kad įgijus laisvę 
o po valandėlės jau pakėlęs žodžio prasmėj, mums 
iki 4000. Tuo tarpu kalbėto- p:a šviestis, organizuotis 
jas nieko panašaus nesakė; tvirtas darbininkų organiz 
teisybė, paminėjo, kad da- cijas ir sykiu su kitų šalių

' dar LDLD. turi daug narių darbininkais nuversti da- 
iv kas dien eina didyn. .kartines valdžias. r““

Toliaus korespondentas mot įgysime ir Lietuvai lai-’

ko- pavardės tilps laikraščiuose, 
to- Dabar kolektoriui pasitaiko 
no-'nueiti pas tą patį biznierių 
to h- jis tuojaus užklausia “Ką 

rei- padarėte su mano penkine, 
į kad aš nemačiau niekur pa

garsinta?”
Jeigu dar komitetas nepa

garsins aukuotųjų pavar- 
Tik tuo- dzin tuose laikraščiuose, ku- 

1<A'- riuose pirmiau buvo tarta, 
sako, būk kalbėtojas liepes svę,kuria galės naudotis visi tuomet kolektoriams viešai 
socialistams slaptai kovoti 'darbininkai, o ne saujalė a?’prisieis užprotestuoti. Rodo

si, tą privalėjo atlikti “Liet.
Po prakalbų Bulota atsa- Dienos” komiteto sekreto- 

, su ku- rius, nes jis ir pasižadėjo.
Kolektorius.

prieš TMD. Reikia stebėtis’r:stokratų. 
iš korespondento žioplumo, |
kuomet jis negali atskirti kinėjo* į klausimus, 
kapitalistų nuo TMD. Kai-Iriais tautininkai manė 
kėtojas pasakė, 
socialistai, bet abelnai visi 

. darbininkai privalo kovoti 
prieš kapitalistus, kurie da
bar nori šią šalį įtraukti į 
Europos karę. Na, o Vie
tinis rašo, būk kalbėtojas 
liepęs kovoti ir dar slaptai 
prieš TMD. Ar tai reikia 
didesnio žioplio?

Bet kas keisčiausia, kad bučių išmeta, 
i-* pats Vietinis nepriklauso; žemaitė sk<r 
prie vietos 
kurios reikalais taip “susi
rūpinęs.”

Manchesterietis.

su- 
bet 

į 
is, 

kain jis sakė. Antrą vaka
ru kalbėdama Bulotienė nu-

kad ne tik bombarduoti kalbėtoja, 
(Bulota jiems atsakinėjo 
jklausimus net su procentai

CLINTON, INI).

ATHOL, MASS. GIRARD VILLI
3 d. kovo buvo prakalbosLiet. Darb. Susiv. (šv. 

Juozapo) buvo prakalbos, 
su. engtos tuo tikslu, kad 
sutverus koop, bendrovę ir hane, kuris dalyvavo Airijos 
atidengus valgomų daiktų revoliucijoj. Kadangi prakal 
krautuvo. Kalbėjo kun. Ke- bos buvo su įžanga, tai ren- 
mešis. Koop. bendrovė tapo gėjai išanksto stengėsi iš- 
sutverta ir po 10 mėnesių vi- parduoti kodaugiausia tikie
si nariai turės pinigus su- tų ir tas jiems pavyko, nes 
mokėti. prieš prakalbas spėjo išpar-

***** duoti už amžinai .$11 tikietų
5 <1. kovo blaivininkai už-'l’i'akalbomis išėjo atbulai —

ika’iavo mūsų miestą; nuo l^tsilankė tik 25 žmonės, tar
ti. gegužės Athol’is jau bus pe kurių buvo pusė lietuvių, 
“sausas”. Blaivininkai viršų] 
pašmč tik 2G .balsais. Dabar,8;™0 parapijomis laiko di- 
girtuokliai labai susirūpinę 
ir “dii’ba viršlaiki” — saliu-

Mat, vietos airių klebonas

džiausioj dvasiškoj vergijo; 
ir ką jis pasako, tą parapi- 
jonai ir pildo. Tai]) buvo ir 
dabar: kaip tik išgirdo, kac 
čia rengiamos prakalbos ir 
kalbės dig. Lehane, dalyva- 

300 areštų ir tarpe jų 49 lie-iv?s Aijy rev°bucijoj‘, tuojau 
tuviai. Vadinasi, nors čia 
lietuvių mažai randasi, vie
nok areštuose jie pirmą vie
ta užima.

Gavome jaun<? kunigužį

Lietuviai irgi pasižymi gir 
tuokliavimu ii\ areštais. Pe
reitais metais čia buvo viso

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

- DYKAI! DYKAI!
A3 iStrankiu dantis bu skausmo ir voltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėli.

Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- 

i timis sunktam atsitikimo, tankiai siunčia <>as
' :—< Bpecialistą. Dr. CFas Teschbertf yra gerai ži

nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki
muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok ifiegzaminuot. InformacijosdykaLManokarunostrtO- 
t u kai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainoa pri
einamos. Mokestis ant nedšliu. Guzas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėtnyčtoms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
Nedūliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., lietu»iškas OentiStM 
«5()O Orand St., kampas Union Avenue, Eir-ooklyr»t IN.Y.

Kalba Lietuviškai, Ix-nkiSkai.Rusiškai Telephone Stagjr 3698.

y

Naudai nukentėjusių nuo karės eina 50 procentas

DRAMATIŠKOS DAILĖS DRAUGIJA 
l

po vadovyste ARTISTO

A. VITKAUSKO
Stato scenon geriausią lietuvių originalę 5aktų

drama

“BLINDA”

6 d. kovo buvo prakalbos, 
LSS. 101 kuopos. Kalbėjo J 

i odinėje, kaip klerikalai, po Stilsonas, LSS. sekretorius, 
priedanga šelpimo, stengia- pirmiausiai nurodė apie

siskai ir laisvesnius visai]) kapitalistai, apie maisto 
pei^ekioja ir net iš bendra- 1 vangumą ir tt. Paskui ra- 

išinofn, gino lietuvius prisirašyti

užsakė per pamokslą, kad 
nei vienas jo parapijonų nei 
tų klausyti tų prakalbų. 

| Todėl neatsilankė ir tie, ku
rie buvo įžangos tikietus jai' 

Petraitį, kuris dar kleriku LUWirkę.
būdamas pasižymėjo savo Neis žmonių mažai buvo, 
“pamokslais” ir prakalbo- iPokalbes atneše naudą, 
mis. Senasis išvažiavo į ,,es stls11 inkusieji anglai im
ki ioštoriu.

Parapijonas

Svieto lygintojas (Žemaičių Razbaininkas).

Ned., 25 Kovo-March, 1917 A
LIETUVIŲ ŠVENTO JURGIO SVETAINĖJE, 

180 New York Ave., Newark, N. J.
Pradžia lygiai 8 v. vakare. Duris atdaros nuo 7 v.

Tikietai: 25 c.; 35 c ir 50c.
REŽISIERIUS A. VITKAUSKAS.

Kviečia KOMITETAS

TMD. kuopos, “Davatka”. Vaizdelis paim- .traukoj deklamavo keliatas 
tas iš laiku tik karei prasi- n ažu vaiku ir mergaičių, kuvo parengęs kaukių balių 
dėjus. Kunigai, su pagelba Garbė tėvams, kad ' savo 
davatkų, draugijoj nukentė- kūdikius lavina išeiti vieštio- 

Ijusiems nuo karės šeplti pra ye susirinkimuose, 
į šalina pirmeivius ir išrenka j 
-.komitetą iš “savųjų 
antrą vakarą ir 1 
žmonių buvo per abu vaka-1 
ru pilna salė, taip, kad ne
buvo vietos visiems susėsti. 
Publika užsilaikė labai ra
miai nėr abu vakaru, išsky
rus mažuosius. Aukų surin
kta per abu vakaru del LŠ. 
F. 110 dol. Dėl “Žiburėlio” 
— 27 dol. ir 3 centai. Viso1 
sykiu 137 dol. ir 3 c.

Dar prieš “Lietuvių Die
ną” bažnyčios skiepe tautie- 

Prakalbas rengė LŠF. čiai paskelbė bažnytiniam 
vietos komitetas. Apan pasauliui, kad socialistai be- 
prakalbų buvo dar ir pamar- likę vos kokie 9 ir jeigu pir- 
ginimų; 
dainavo keliata
Pirmą vakarą Bulota kalbė- būsią bėdos. Jie skiepe jau- 
jo apie karę, aiškino, kodėl Tesi dideli, bet dabar mūsų 

karė baisesne, negu pir- tautininkai visai nusigyve- 
miaus buvusios ir kokius ji no, smuklininko “burdingie- 
nuostolius padarė Lietuvai, iriai”. A Martus turėjo 
Bulotienė aiškino apie Lie- j 
tuvoš moksleivių blogą pa
rėjima laike šios karės. Že
maitė pasakojo atsitikimus 
: 3 pabėgėliij gyvenimo, kurie 
w_2Ateko matyti ir girdėti, 
kas labai gilų įspūdį ant 
publikos padarė. Antrą va
karą Bulota kalbėjo apid 
Metiką. Jia nurodė, kad

ROCHESTER. N. Y.
Kovo 6 d. TMD. 52 ir A. 

;I TS. 21 kuopos surengė pra
kalbas. Kalbėjo A. Martus. 
Kiek teko patirti, aiškino, 
kaip jis pabėgėlius nuo ka- 

net 7000, 
Smolensko.

16 dol. su
Žmonių buvo apie

vedęs net už 
"Aukų surinkta 
centais.
30-40.

ICovo 
Bulotai

♦ ♦ ♦ ♦ *
10 ir 11 . kalbėjo 
ir rašytoja Žemai-

'kuopa.
| LSS. 79 kuopai surengi - 

NEWARK N. J ,mas prakalbų lėšavo - apie 
3 d. vasario Lietuviu Jau-,^?’ °G,ufz tikietus surinko tik 

nuomones Politiškas kliubas al)ie )e^ u^tal tapo su-

šu dovanomis. Vakaras nu
sisekė gerai ir kliubas turės 
pelno. Bet komitetas, kuris 

Atiku Sąjungos namui su- buvo išrinktas paskirti mas-
- Nors ' j-’nkta $35? karadninkams dovanas, ne-

EASTON, PA.

FITCHBURG, MASS.

čius, J Džiugas, J Kajackas^ 
'J šlikas, A Mikšis, S. Kelia,

11 d. kovo buvo prakal-'A Dočkus, P G. Aleksynas, 
bos ‘LPD. Laisvės”. Kalbė- P Kutra, F Raškevičius, S. 
jo J Perkūnas iš New Yor- Bužinskas, A Selskis, K Šir- 
ko. Žmonių susirinko apie vinskas, F Alvikis, B Kru- 
porą šimtų ir kalbėtojas \ elis ir J Suveėdis po 50 c.; 
juos pilnai užganėdino. Po A Margis — 30 c. J Straž.- 
prakalbų buvo uždavinėja- nkas, J Dragūnas, A Kar-

6 d. kovo tūlas lietuvis mi klausimai, į kuriuos kai- sukas, K Kinderis, J Dagis,, 
burdingiei'ius atėjo girtas ii’jhctojas nuosekliai atsakinu- A Dovidaitis, K Bernotaitėj 
pradėjo triukšmą kelti. Gas-

“Aido” choras su- meiviai neprisidėsią prie 
dainelių..’’Lietuviu Dienos”, tai mažai

užganėdino.
kelintas klausimu, i kuriuo

mblika pilnai Teisingai pasuyre. b J. r. 
Buvo užduotaĮklinbas laikytame mėn. su- 

išnešė viešą pa

pavyko labai ])uikiai.
* -4: + * -f:

Čionai buvo
’’Jaunuomenės

(V širvinskaitė, J Januševi- 
risi rašė Godliackas, P Rulis^ 

Auku Juška, J Rulis, A. Užbuo- 
. ..... - •- padengimui lėšų surinkta jL A Šimonis — po 25

]>adines, tai tarpe jų iškilo doleriai su centais. Viskas ,c’: Senulis— 20 c. ir
pavyko labai puikiai. smulkiais 20 c.

sirinkim
peikimą dovanų skyrėjams toj-ikan. Kadangi bur-Lpje jų naujų narių
ir pranešame visuomenei,da- /ougiejlus nepaklausė gas-
lyvavusiai tame vakare, jo-

susitveręs 
Lavinimosi!

■ partyviu”, bet neilgai tegy
vavo, nieko nenuveikes mirė.
Mat, pirmiaus pasėjo “vai- į 
sius”, o paskui tarpe savęs! 
pradėjo peštis, kam tie vai
siai priklauso ir viskas pai- i 
ro.

J Jeigu vietos jaunimas ir 
toliaus tomis pačiomis vėžė
mis važiuos apšvietus linkui, 
tai niekad nenuvažiuos.

Elijos Ratai.
30 

j publikos ir 16 dol. aukų, tai 
ir visa suma. Tai tik n i kšt li
kai prieš pirmeivišką visuo
menę.

LOWELL, MASS.

Pastaruoju laiku atgijo

klaidas prašalinti, burdingierius jo žmoną nu- 
vki malonėkite atlei- veikia, pagriebė buteli su 

sti už Įvykusią klaidą. ! k,1,li ir dl'ožo burdingieriui
Sekantis susirinkimas LP.

KP. kliubo Įvyks 26 d. kovo,
P Plikaičio svetainėj, 103

■Jackson st. Todėl malonėkit
ikoskuitlingiausiai atsilanky-

buotis. Kad 
riauni nkus,

ir pradėjo dar
nu malšinus ka-

Eastonietis.

ROCKFORD, ILI

kieriarns.

Viso $28.05. ,
Be to visi pasižadėjo ir 

ant toliaus renit ir duoti to
kius įnešimus ir į kitas dr- 
jas. Taip jau Dram. Giedo- 
rių Dr-ją ’’Kanklės” paau
kojo iš iždo 10 dol., o nariai 
pasižadėjo greitu laiku au- 
kuot ir galbėt, kad darbinin
kai tą kovą laimėtų. Pini
gus, 10 dol. pasiųs pati val

>agelbos; pastaroji' Kovos 4, Sūnų ir Dukterų 
burdingierių sua- Dr-jos buvo mėnesinis susi- 

i '.ūkimas. Apsvarsčius dr- 
jos reikalus, prisiminta ir 

imas; Burdingierius užsimo- upie Philadelphijos cukernių 
ikėjo'$10, o gaspadorius .$5. streikuojančius darbininkus. 
| Tai matote, kaip musų lie- Kadangi ta kova negali būt

_____  j tuviai elgiasi ir kokiems rei- laimėtas be paramos darbi- ’privalome šelpt 
9 d. kovo SLA. ir LDLD. balams savo pinigus eikvo— ninku minios ir kadangi ta 

77 kuopa suvienytomis jie- ja.
gomis buvo surengusios pra; H d. kovo buvo diskusi- 
kalbas. Kalbėjo L Pruseika. jos LDLD. vietos kuopos.

LJKP. Kliubo raštininkas, i'osiavo.
P. Beeis.I Ant rytojaus buvo tei

CLIFFSIDE, N J.

.Lietuvių Ukėsų, kliubas, ku-i Pirmiausia kalbėtojas aiški- Diskusuota klausimas: “Kaip. 
Visur Esantis. rjs keli metai atgal buvo su-Ino, dėlei ko yra rengiamos greičiau galima įvykdinti so

----- sitvėręs. Pakol tas kliubas 
SCHENECTADY, N Y. buvo apmiręs, tai niekas nie- 

------- - ko apie jįxnežinojo, ir nię- 
čionai buvo--- atsilankęs,kam jokios blėdies nedarė,

j mušti miestą dūšių gaudy- ^Bet dabar, atsigaivinus, jau

kova yra už visus darbinin- 
1 us, todėl susirinkimas 
vienbalsiai nutarė paaukuot 
iš dr-jos iždo 10 dol. ir 
Venbalsiai nutarė padaryti 
susirinkime kolekta.

Ales, darbininkai, būtinai
; streikuos.;.

jaučius darbininkus, nes
prie dabartinio brangaus

ri pelną. Taipgi nurodė, kad mu, ar revoliucija?” Daugu-j Aukojo šios ypatos: 
šios šalies kapitalistai taipgi (ma išsireiškė, kad revoliu- B P. Diliunas .$2.00: 
rengia skerdynes, iš kurių cijos kelju galima bus grei- Audeckas, A Mažeika, 

pelno.
A. Jt

įVeženas, ir B Varakojienė 
- po 11.00; S Dargfcavi-po 11.00

pragyvenimo ir dirbantiems 
tiek vargo, o ką jau be
sakyti kurie nedirba—strei- i
kuoja. Todėl visi ir visur šel- 
pkime juos, tuomet tik jie 
sunkią kovą laimės, o jų lai- į 
mėjimas, — bus ir mūsų w 1 
laimčjimu.
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JOHN KOLBOM.
291 Wythe Ave., Cer. 8«. 1 ok. 

BROOKLYN, N. Y.
'•I ?<‘.i Greenpoint.

toje negalima

ėmiau vai 
nuo inkstų

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Gyvasties Baisumas) 
organizmų ir 

vidurių sukietėjimą. 
— aptiekose.

Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso-

dažniausia gema nuo ink
stą betvarkės. Del nuo- 
snvans gero yra reikalin
ga, kad i tokias slogas 
butu atkreipta dhlelė doma.

Vi EN ATI N i5 A UTO M O BI LIU 
MOKYKLA.

galima gauti visur apthkoso. 
Keil-.alauk liktai tikrų “Sevc* 
ros’’ gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie-

it sit iltiniuose, 
ipsunkinto ir 

no kojų suputimo, geltligės 
$ 1.00.

gjevera’s
Kidney and Liver Remedy 

(SEVERUS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
verta yra pasinlvti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 

skausmingo šia pin i- 
ruk.štumo skilvyj. Kainos

MU

iKįB
A

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas

Dr. J. Russell Price Co.,l.iioo-o so. cunton st., Chicago, di..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmoksta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir No
Ml

uWiv. yrį-v'. $ 
/■ ' ,< " y*'- įT'/. •;

.J./ X' V i’.'’ J. ė’S “m'

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartini mis lietuviškomfa dainomis, labai 

gial, kuris kreipsis pas mus.

PROTESTAS. kad jis puikai nusiplovė.
Nashua N H. _  11 d .Vadinasi, su socialistų pa-

kovo kunigužis per pamoks- P'lba, kun. Ežerskis, tapo 
lą mus išvadino mužikais, 
mulkiais, nieko nesu p ran
tančiais sutvėrimais už tai, 
kad mes gavėnioje valgome 
mėsą. Būdami vierni katali
kai, taipgi pilni blaivininkai 
ir turėdami supratimą, kad 
dabar silkės brangesnės už 
mėsą ir ne visur jų galima 
gauti, o jeigu kur gauni, tai 
pavalgius silkių reikia tuo
jaus bėgti į saliuną ir išgerti 
kelis skunerius alaus, kad 
numalšinus troškuli , todėl 
protestuojame prieš, kuni- 
gužio tokį pamokslą ir rei
kalaujame viską atšaukti.

Varde viernų ir supratly- 
vų katalikų pasirašome lai
kinis komitetas:

Alkoholaitis, pirm.
Byraitis, prot. šekit.
Viskaitis, iždininkas.
Stiklaitis, iždo sekrt.

antruoju Krislu.

puikiai nusiplovė, tuomet 
jam geriau tiktų vardas Pi
loto, o ne Kristaus.

A. B.

daktarą ir sako:
I — Vakar mano vyras iš-
I v »

agentas, norėdamas tuos lai
kraščius išreklamuoti, gar
sina sekančiai:

“Skaityk, sustok ir pa
Caro blusos pastipo.

Rusijos caras išvažiavo į 
frontą, tuo tarnu Petrogra
de ir Maskvoj iškilo baisi 
revoliucija ir revoliucionie-. 
riai paėmė viršų, karo mi- 
nisterius sukimšo i kalėj i mą 
ir tuomet jau pranešė ca
rui, kad jie šeimininkauja.

Caras, perskaitęs tokią 
žinią, persižegnojo ir sušu
ko:
‘ “Viešpatie, tu esi galin
gas, visuomet mane saugojai 
nuo priešų, todėl meldžiu ir 
dabar apsaugok, stebuklin
gu būdu sunaikink visus 
mano priešus!”

Vos caras spėjo šiuos žo
džius ištarti, kaip visos jo 
blusos pabalo ir staiga pasti
po.

Vadinasi dievas stebuk
lingu būdu galėjo carą au
gint tik nuo blusų užpuoli
mo, o ne nuo revoliucionie
rių. A. B.

Žinoma, “safety first”.
Tai kokiu balu 

kare, užmiršdami 
first.” Dzidorius.

Karalius rūpinasi apie 
ateiti.

Miunchen, Bavarija (tele
grama pypkių cibukų agen
tūra). Karalius Liudvikas.

Kytras karalius. Jau i 
inksto pratinasi prie atei
siančio gyvenimo.Susilaukė m c antro Kristaus. :

Nors katalikai socialistu 
baisia neapkenčia ir juos 
keikia, kaip įmanydami, vie
nok socialistai tankiai kata
likams ir daug gero oadaro. | 
Štai kad ir dabar, j i ne so
cialistai, katalikai nebūtų 
turėję antro Kristaus, bet 
socialistai pagimdė. arba, 
geriau sakant, kimi gūži A. 
Ežerskį iš Cicero, III. per
dirbo į Kristų.

Mat, tas kunigužis labai durias ašaras 
keistą turi atminti: paimti šiame laiške, 
niekad neužmiršta, bet ati-'atiduokit Ka 
duoti — absoliutiškai užmii 
šta. Ir štai, kada jis paėmė čiui, o ketvirtą Pruseikai. 
surinktas aukas sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės, tai 
visiškai užmiršo, kad jos 
reikia atiduot^ O juk kuo
met žmogus užmiršta, kad 
reikalinga atiduoti, tai gi ne 
mesi ta daikta i sąšlavas.

Iki šiol viskas ėjo lai 
gerai, bet štai socialistų lai
kraščiai ėmė šaukti. būk 
kun. Ežerskis tas aukas pa
sisavino. Suprantama, kuo
met jau socialistai paleido 
savo birbynes, tuomet ir 
kunigėliui atmintis sugrįžo 
ir prisiminė, kad reikia jas 
atiduoti kitiems.

Na ir ką, ar manote, kad 
Ežerskis daug nukentėjo? 
Visas nesmagumas, turėjo 
‘‘užmirštas” aukas iškrapš
tyti iŠ kišeniaus. Bet už tai 

draugas” jį apkarunavojo

Laiškas redakcijai.
Malonus pone rodą 
au! Kad jau tos soči

as nežinau
Aš nemokytas 
legaliu pamokint ponus re-

nei kas daryt.
žmogus ir

!1III

Tavo Skaitytojas.

ir prisiunčiu 
Viena ašara 

šilkui, antrą 
Michelsonui, trečią Grigai-

Jeigu mano ašaros nieko 
nemačys, tada bandysiu pa-

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašaipu .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12,00 i savaitę.

Moksleivius, Politiškus Kanki-ęELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lųctuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su iliu
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

et
OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros
Norėdamas

c*

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose.
prisirašyti, kreipkis prie-vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu :

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITV

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEŠKOT JUS G1ML 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų (dekite Htumpą »ž 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus n«s per man® 
Banką galit* siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, • tikrai nu

eis.
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Ras norite atsiimt savo gimines j Ameriką, kreipkitės prl® mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - Š1FKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai ai moku 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotoa, per New Yorko ateitą, užtat J0» 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokumentiis-raštus ir išjieškati dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, Ir tt 

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui , t;?

BANKER JOHN KOVACS
*ilia: 158 CLINTON AVI.,36 Gi and Stieet, maspeth, l. i. n, y.

Borough of Brooklyn.

I

GERIAUSIAS DIDŽIA DMA* ‘ 
IR SVARIAUSIAS 8AIJ®. <

NAS VISAM BO. ’ 
BOSTONE.

tttfld Ir užkandžiai. Patarnuvi- Ję 
x»Ax prielankus. Atsilankykite, JĮ1 
a p<r«Itikrin«IU.

JONAS M ATBUS | 
(Li*tuvlv ^aviniukai) X 

842—Mi W. Broadway f 
80. Boston, Ma»®. f 

(Dftifnatn žingsnių nu® Lietuvių « 
Labdarystės Draugijes «ani«). X

Tel. RSS Granupelet.

Pko mnw tfalltu gauti ska- 
alnaala alaus, puikios ttagtl- 
a J r ir skanaus vyn®. Pa- 
ta marina a 11 pnlkiauKias, 
•Iklta, • persitikrinsi La.

§1 S. 2nd St
BROOKLYN, M. 7.

v . ” -T-y a-v-fl

DYKAI
1000 adati

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonan tik 20 
tlja ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
įduos užmokėsite prie atsiėmimo. Grs— 
fafonas su didele triuba, pauk ••otAW 
kraštais, mechanizmas grafafon# <•- 
riausios konstrukcijos, kurj liM»» 
užsukti laike grajinimo. Tinka ra» 
kordai įvairaus didžio. T Įsą išdaa- 
da čystą, kuris girdėt balsiai Ir aii^ 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti |> 
musų krautuvę, kuri atidaryta aa»»

dol. BU

katalogu muzikališkų instrument! «L

GREATER
110 Grand Str., New York. N. Y.

A drenuokite 1
NEW YORK PHONOGRAPH, C

Dept. L.

JOHN KULBOK
CAFE

Didvlfa hot«lla, t«r* vieta 
krleivlnglema, kamber’ i 
•yti pxgal nu*Ją madą, h 
huidt užganėdinti

ft4j.

vis dar tarpe mus 
vergų, 
at''tu

šavo darbo beširdės 
> LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei- 

lr tas yra jūsų pareiga 
įlies savęs ir savo šei- 
tai vis atlikti, 
skaudėjimo pilvo ir žar

nų. kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės mtraukimui j save 
apiiiafvj.,mini dusulio. .>uo gal
vos ausų skaudėjimo; ect.

niurni nuo

M

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU. MES PERKAM!
(r SILPNUMAS.

Joi jautiesi netekęs spėktj, 
silpnas, bo noro vldgyti, arba jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severais Balsam of Life
(Severus

Sustiprina jis 
prašalina 
Kaina 7

Kryziaus 
skaudėjimai

SEVER09
GYDUOLES

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

SERGANTIEJI!
J____________________________ Diena po dienai, metas po metui 

užsiimi gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžius, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas. kreipkitės pas gerai supran
tantį

Šita mokykla gyvuoja nuo 1906 
r duoda lekcijas jūsų prigimtoj kai 

boj. Alės turime stadalą prie mokyk 
os kur galima sustatyt 20 auto

mobilių. Musų ilgametinė praktika b 
geras sutvarkymas, duoda proga 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimas 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au 
tomobilių. Musų mokytojai turi dip 
omus apie savo mechanišką išsila 

vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai 
gus mokyklą duodame rekomendacija* 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau 
na skirtingą diplomą, vadinamą ui 
rubežinj. Ateikite ir persitikrinkite
NTERNATIONAL AUTO SC1IOOI 

147 E. 40 st. New York City.

pardaviin", iniamc visokius pro 
vas sužek-irdo (kolestvas) ir 
įvairias kriuiiriališkas, ajirupi- 
nnme gori a u s in is advokatais ir 
išpildomo 
einamo 
k i o. e r<

Panas
kaluo>e.
Ms reikalais kreipki- 

:',uis, o užtikriname, 
pilnai užganėdinti.

ite ?nus adreso:

Street, Brooklyn.

•t <

442 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Starr 86S4.
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kia esąs )š geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardaviyio— jye. už bonkutę.

• tr.at :/’()<>, P.idugos, Neuralt- 
<..'b:no, Apšliibiino. Dantų- 
. Iia-ifliu ir .SkaioiCjimo Km-

• . nuo visokiu kitu Filina- 
naudoki

PAIN-EXPELLER
kaipo senų ir uztikAtinrj drausk Šelmy- 
tios p, r pu*. kindiiM'^io. Tik 25c. ir 
5i><. I,<>nkut«*: g-dima Kauti visose ap- 
lakose jrba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER A, CO.
74—80 Waihingtoa Street, Naw York.

&2
0

Dyspepsija ir Ne virinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prisivarius, Raudonosios Gyslos Jiemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai trali 
na m uosi

gydomi Ta nustos

Tinus pasakyti apie musų, 
iiio gydymo lokiu smarkių 

a i p Syfilis arba Kraujo užnuodi
jamas, Odos Ligos, Gonorca, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Štriktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

mištu, kad mano vyrai 
sitaisytų, nes baisiai pi 
barasi ir barasi.

— Ar tu jam nieko nesa
kai, kuomet jis pradeda 
bartis? — Klausia kunigė
lis.

— Kur čia, kunigėli, ne
sakysi! Kaip tik jis prade
da bartis, tai pakol žodį iš
taria, aš jau spėju dešimtį 
pasakyti.

— Tokiu būdu privalai 
duoti dar ir ant kitų mišių, 

tA' m' <«.* *•

J
(laktara ir specialistu
DR. LEONARD LANDES 
jums be pinigų patars, ką da- 
kad išgelbėti gyvastį ir paaiš- 
apie ligą. Gydau per 20 metų 
ias ligas su didžiausiomis pa

sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimų^ už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir 11.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligi) 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidčliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

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

3rd Aveį,t New York City

ryti, 
kins

kad >in<»ti) kas afc esu-kuomi aA < mi—ka aš 
ūsu padarus praci(\ jc Ir ka i žinotų apie pia-

meti). Mano plaukai dabar yra pab.i'ę dėlei 
mano ilsi) metų mokslo, tirinųjii..;) ir patiii- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas. chroniškas, giliai jsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktniai 
taip mažai žino. AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš items teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu, Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

ivgos šiandien. Joje pasa- 
nustojc kalboje. Ji yra 
inl‘01 mari jas ir patarimus, 
ris turėtu žinoti ir sekti— 

apsivesti. Jeigu norite 
z.inta jūsų senų laikų sval- 

kata, stiprybė ir gyvingmnas, jus įmitę tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patilti faktus apie tokias 
n< gales. Ne-iųskile mums pinigų—siuskite tiktai savo.

Lyta ant dykai duodamos knygos* 
... ...... .............................. „linkiai uždirbtus

\.'imt’.is. bet skaitykite šitą brangu vadą į svet- 
pataiimais. Jus patirsite savo 

ali Imti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

kupono.

katą ir pasinaudokite 
kcbtyiiiuŲ priižaslis i

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitą greitai.
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ORGANIZATORIUI PRA 
KALBŲ RENGĖJŲ 

ATYDŽIAL

susirinkimui; 15 geg 
O. prakalba; 18, 19, 20, 21 
geg. Rochester, ir Schenec-

Akron J ri prisipylę pančekas pinigų 
Gi mes, prasti darbo žmo
neles, galą sūrio sugraužda- 
mi, pupų pakrimsdami, duo-

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

laiškus iš vakari- abiejose vietose, o dvi dienas 
valstijose gyvenančių ,tų miestų draugai pasitarę 

: J J Adams, S K Le- lai sunaudoja artimuose 
iš San Francisco, Cal.;'miesteliuose. 22 geg. grįšiu į 

ir J G. Bendrick iš Tacoma, Philadelphiją.
Wash. Visi draugai, kaip | Manau, kad šis maršruto 
vienas tvirtina, jog į vaka- planas jau nereikės mainyti. 
Tines valstijas keliaujan- .Kai kurių vietų draugams ši 
<*iam organizatoriui i ----- 
moka važiuoti. Tad 
^Čiu paklausimus da 
ile, Raymond, ir 
(Wash.) draugams, 
•damas jų nuomonės. Atsa- šč jog pas 
kymo jie jokio neprisiuntė. skaitliavimo 
Trisiuntę laiškus draugai 
•sako, kad el. org. padary- LSS. K ei. 
•siąs išlaidas, jei pas juos — .. 
važiuosiąs, o naudos busią į^ąjšKAS I: 
■mažai — nepalyginamai ma- k J
žiau. Tad prisieina Kel. Or
ganizatoriaus maršrute da- kaip mėgsta, juokus provy- 
Tyti radikalių permainų. Per ti iš savų priešų 
Tnainos įvyksta sekamos:

Vieton paskelbtų vietų J v.
«dabar kalbėsiu sekamose ({l’ouą panašią i 
vietose ir sekamomis dato- . 
mis. Baigiant su St. Louis, J1 ,st()Vet! 
Mo., 14 d. kovo, į Hart-,<a. . 
«horne, Okla, nevažiuosiu mi
nė j vieną tų tolimų koloni-Į 
jų. Vietoj to maršruto eis 
šitaip: 16 d kovo — Benld, i 

. III.; 17 kovo Herrin, Ill.: 181 
l<ovo Johnston City, III.: 19 
kovo Benton, Ill. 
"Christopher, Ilk; 
Royalton, Ill.: 23 
Trankfort, Ill.: 
Harrisburg, Ill.: 
Westville, Ill.:

neapsi-’permaina gal padarė daug 
pasiun- nesmagumų, bet kitaip gi 

nebuvo galima padaryti.

klaus

26
27

nhi valstijų draugai prane- 
juos nėra iš-

J. V. Stilson.
Organizatorius.

Daug apie tai nerašysiu.

“laisvus”
franeuzai, buk šieji jau visi

kėkią”.
šieji laikai neno- 
ant vietos, tai 
ir tam pačiam 
prisieina trum-

nes tas dažnai pasi-

Jau buvau rašęs, kad čia 
•kas eina brangyn. Da

bar cukraus 1000 gramų pre 
kiuoja 175 santimų, ir to pa
ties trūksta. Pulkai vargšų 
pas kromus laukia, kad gau
ti 1000 gramų... Pasirodo, 
kad šieji gaivalai iš didelio 
‘‘laisvumo” tyčia tik ir per
ka tai, kas brangu, ir ko 
bepritenkama, nes šieji su- 

įtvėrimai nedirbdami jokio

20 kovo 
22 kovo 
kovo W. 
M kovo, 

kovo 
kovo

Spring Valley, Ill.: 28 kovo 
Kewanee, Ill.; 29 kovo Mo
line, Ill. Visose pažymėtose 

, ■vietose sakysiu prakalbas. | 
31 kovo ir 1 balandžio busiu 
Cedar Rapids, la.; sakysiu 
vieną prakalbą ir vienas va
karas bus kuopos reikalų 
tvarkymui, 2 ir 3 balandžio 
Des Moines, Ta. dvi prakal
bos: 4 balandžio So. Oma
ha, Neb., prakalba: 5 ir 6 
balandžio Sioux City, Iowa 
prakalba, o kitą dieną, ką 
tos vietos draugai ras reika
linga surengti, 8 balandžio 
Minneapolis, Minn, prakal- | 
ba; 10 ir 11 bal. Sheboygan, 
Wis., 1 prakalba, o kitą die- neturi laiko stovėti po 16 
ną, ką draugai ras reikalin-|valan(lij ii’ laukti 2 svari; 
ga surengti. 12 bal. Mihvau-'cukraus, ir dagi trigubai 
kee, Wis„ prakalba: 13 bal. brangiau mokėti. Tai užtė- 
Racine, Wis. prakalba: 14 myjo valstybė, ir vasario 1 
balandžio Kenosha, Wis., M- išleido tam tikrus lape- 
prakalba; 15 bal. Waukegon liūs, km'ie išduodami ant 6 
III.; prakalba: 17 bal. Beloit, mėnesiu. Vienas asmuo ga- 
Wis., prakalba: 18 ir 19 bal.jės gauti 750 gramų per mė- 

. Rockford, Ill. viena vieša nesi neturintiems lapelių — 
, .prakalba ir viena prakalba l,ns uždrausta parduoti

kuopos susirinkime; 20 ba- Kaip matome, tai ir pas

bes iždo pašalpą tik ir laukia 
išauštančios dienelės, kad 
eiti stovėti pas kromus, ir 
saldžius plepalus tauškėti su 
kaiminkoms. Yra ir tokiu 
kaiminkų kurios . pasigiria 
turi prisipirkusios po 50 ki
logramų cukraus ir laikan
čios ji atsargiai... Už tų 
tamsuolių tokio pasielgimo 
turi nukentėti ir visai nekal
ti — neragauti visą laiką 
cukraus. Dirbantis žmonės

- - - - -- - . Kaip matome, tai ir pas
landžio De Kalb, III.’prakal- mus ,iau l’° truputį prade-
ba; 21 balandžio Aurora “laisvę” ir men-
III. prakalba; 22 liuosa. Prie kuolai žngsniai jau bus ga-
Aurora yra arti Joliet, Ill. 
Jeigu Auroros draugai ga
lėtų ką-nors Joliete sureng-

Įima žengti prie tikros lais

Taip, turime dar užtekti-AV I IXC* 11V1 O tlVllvlV 0U1 | • 7

ti 22 bal., tai galėčiau būti visokio maisto, ir galime 
Joliet, gal pasisektu atgai- valgyti kiek tik kas norime, 
vinti kuopą. 23, 24, 25, 26, nors tiesą tarius, visas yra 
27, 28, 29, 30 balandžio Chi-H 
<?agoje.Chicagos draugai tas .
8 dienas malonūs išnaudoti, 
kaip galint geriausia, prisi
laikant jau pirmiau paduoto 
plano. Skirtumas tik datose.
1 d. gegužio E Chicago, Tnd. 
prakalba; 2 d. geg. Indiana 
Harbor, Ind.; prakalba; 3 
geg. Muskegon, Mich, pra
kalba; 4 ir 5 geg. Grand Ra
pids, Mich, viena vieša pra
kalba ir viena prakalba kp. 
susirinkime; 6 geg. So. Sa
ginaw, Mich, prakalba; 7 
8, 9. geg. Detroit, Mich. 2 
prakalbos, o trečią dieną su-

baisiai brangu; už tai dabar

nute uzsigarduouami va
žiuojame tokiais jau pat 
gyvenmo ratais, kaip ir vi
suomet.

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskaa. 

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Maa*

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu-

rinktos visokios notos (gai(ios) iš ku
rios gali išmokti notas tie mokytojo,

ant kokio 
dainavmo

8va..

tik nori instrumento, arba 
$1.50 parduodu tik už $1, 
ir daugams. Adresuoki! G 

, P O Box, G. i) McKees

LI ET U VIŠK A A t J TO MOBILIŲ 
MOKYKLA.

galime tave išmokinti 
automobilių į 3 dienas, 
dar neužtenka. Reikia 

gerą supratimą apie au- 
mašiną ir ją pa-

Mes 
valdyt 
bot to 
tu rėti
tomobiliaus 
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

mieste. Lekcijas duoda goriau
si ekspertai. Gvarantija šofe- 
riams-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite must} mokyklą, 
pirm negu pastosi kiton. Įren
gimas dėl studentų gyvenančių 
kitame mieste. Klauskite smul
kesnių paaiškinimų.
Nemokėk pinigų, pakol negausi 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L TYCHNIEVICZ
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

231 W. 50th st. New York, N Y.

ŠILTOS KOJOS
ELEKTROS VOLTINTS PADAS už-

aiko jūsų kojas šiltai, sausas ir lino- 
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio, ne
uralgijos ir reumatizmo užpuolimų 
Stebėtina pagelba prieš mėšlungį’, 
skausmų ir gėlimų šlaunyse arba ko
jose iš priežasties prastos kraujo 
cirkuliacijos Prašalina tą “nuovar
gio” jautimą. Sulaiko blogą kvapą ir 
prakaitavimą Jie suteikia mušimą 
viso kūno, maloniai palengvina tekė
jimą per visą sistemą ir padidina 
cirkuliacijų kraujo, gaivindami ją 
nauja gyvybe. Nerviškas silpnumas, 
galvos skaudėjimas, inkstų keblumai, 
nugaros skaudėjimas, nemiegojimas, 
vidurių ir kepenų keblumai esant 
priežasčia prastos cirkuliacijos, nega
li būti kuomet ELEKTROS VOLTI- 
NIS PADAS nešiojama Bet nepirk ne 
tikrų “Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparsiduoda krautuvėse) 
Kaina krasa $1,00 Jeigu neužganė
dinti, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
jūsų pinigus, Atsiųsk steinpas arba 
pinigus. Duok čeveryko inierą. Adre
sas: A P, OWENS,

Dep’t 42 S. Nr 190 Quincy st.
Brooklyn, N Y.

APLA 
nos

DR-JOS CENTRO VALDY 
R KUOPI! SEKRETORIŲ

žiūrėtojas A Staravlčia, Box 1180 
Melrose Park, 111. 

Fin. rašt. W. Strumilia,
1314 So 50th Ave. Cicero, Ill

Park, Ill. 
Box 675

Iždininkas F. Lapinski,
P. O. Box 1109, Melrose 

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

/ naudot, kam kuopa ras nau
dingiausia; 11 geg. Toledo, 
Ohio, prakalba; 12, 13, 14 
-geg. Cleveland, O., dvi pra-

Hoffman’s Bitter Wine
DEL JAKNŲ Ui SKILVIO.

Jos specialiai yra sutaisytos nuo ligų 
paeinančių nuo neveikimo jaknų, skilvio, 
kaipo nuo nemalirno ir širdies skaudėjimo.

Jos veikia labai gerai TIKRAI ant jak
nų ir skilvio paliuosavimo. Taipgi jos vei
kia ant nervų ir viso kūno. Jos geros nuo 
visokių nesmagumų, paeinančiu nuo nedir- 
bjmo jaknų, skilvio ir vidurių Tos gy
duoles kaip dėl moterų, taip del vyrų ir 
vaikų. Tos gyduolės yra ne koks tai pa
pustas išradimas, bet pasekme, ilgaus ty
rinėjimo ir sunkaus darbo. Jos turi gerų 
skonį ir priduoda sylosT^Nęmnk nei jokių 
kitokių, kurios užvaduoti! jas Pasakyk savo 
kaimynui apie tai. Reikalauk laptieko- 
riaus ar pardavėjo jų, jeigu netu/i, reika
lauk stačiai iš mus. $1.00 už bankų, arba 
6 bankos už $5,00, Siųsk Money orderį ar 
įtampomis,

PARTONAL DRUG CHEMICAL CO . 
231 New Main st., Yonkers, N. Y.

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas,

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J. 
2)35 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K.

J 2 and Carson st. Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh,
J I Alexis P O Box 344 Diamond

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1331 Penn Ave.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

Fran. Pikszrius 1331 Penne ave.
Pittsburgh, Pa.

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

A Žvirblis, 2228 Forbes str,
Pa.

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Rūkas 
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa.

Varašis,

Pa.

Pa.

Pa.

ia,
2

4

8

Pa.

k P.

k p,

kp.

10

Pittsburgh, 
kp A Paliucis. 2123 Wrights st. 

Pittsburgh, 
kp, A Budzinauskas,

P O. Box 312, Creighton, 
i kp. John Shopis, 713 McKean

Donora,
I’ Aini

12

Fa.

Pa.
avė
Pa’

Courtney, Pa.
kp^ J Kindaris, Ambridge, Pa.

L AIS V Ė S S U N Ų D R A UG Y STR, 
MAEANUK CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. Iseda, 

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

1025 East Pine Str.
Finansų raštinin. P. H’etčiulis, 

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., W. Simniškis 1227 E. 
hanoy avė.

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedėlį kiekvieno menesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
dain St., Mahanoy City, Pa.

Ma-

Pa 1

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

631 Ferry st. Easton,
Vice prez S Masiulevičiene

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

223 SoxMaple St. Easton, Pa. 
Finansų rašt. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Kasįerius F Vituris

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

Maršalka P Urbienė
676 Church st. Easton, Pa 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
’ėtnyčių kiekvjeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

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

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno mėnesio, 1019 £>•. 
Main St., 2 vai. po pietų.

■t.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1116 Mound avė

Raštininkas A. Vegela 
1029J Lockwood ava. 

Turtų sekret. S Gehimbauska*,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Ave.

Iždo Globojai: A. Pukterls, 
444 Park View, 

M M. Kavaliauskai.
LB D. laiko savo susirinkimu*

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racina, Wi*.

vais.

kas

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

Viršininkų Antrašai.
Plrminnkas P Kardokas, 122 Court st.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkie, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauske* 

232 Front Str.
iždininkas j. Juzapaitls, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutiena*,

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Second *t. 

Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park,

P. O. Box 849, Melrose 
Protokolų raštininkas Ir •

Purk

III,

Ill 
pri<

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

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIU NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

Pirmininkas — A Petriką,
327 Pearl st., Brooklyn, N. Y.

Vice-Pirmininkas — T. M Lisajus, 
183 Roebling st, Brooklyn, N Y, 

Susinešim!) sekretorius — V J.
Gedvilas,

442 Greenwich St. New York' City.
Fin. sekrt. — MJ. Iškauskas,

373 Grand st, Jersey City. N J.
Iždininkas —A Pietaris,

93i Ferry st, New York, City. 
Draugiškai A Petricka,

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA. 
Pirmininkas J. čebanauskas,

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pagelbininkas, P. Papeika, 

424 So. Chestnut Str.
Nuatrimų raštininkas, A. Dzidolikas, 

358 E. Wiekliff av«.
Finansų rašt. F. Skamaraka*, 

416 Wiekliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiek’ < mene

sio 1-mą ir 3-čią nedėldie t, 1-ma va
landą po pietų, Sallel salėje, kampa* 
E. Main ir N. Morrison ^olTns 
ville, III.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERĮ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų 
St., A

111.

III.

III.

Liuosybės svetainėj, 801—8th 
Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

JLTI). DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiute,
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasierus M Lavinskas,
8120 Cory avė.,

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

“ V_ Kvedaravičius, 
1543 Oregon avė. ,

Dainų repeticijos atsibuna klek 
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. ant 
Schwab svetaines, 6131 St. Clair nve 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka, 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesi* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab «▼» 
tainės 6131 St. Clair avė. Knygyną* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton avė. Knygos išduodamos kie 
kvieną Panedėlio vakarą, nūs 7:M v 
vi kare.

Knygių* Pranas Tumoras, 
8570 E. 72 8t

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis,, 1314—13 St.

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

Moline, III.
Rusteika, 
avė. Moline, III.
W Vapsevich. ■
avė. Moline, III.1'

Prot sekretorius S
1220J — 7th

Finansų sekretorius
325 —4th

Iždininkas K Jušką 325 •—4th avė.
Moline, I1Ų

TM D-tč susirinkimus laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno menesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th avė.

Moline, III.
AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

Pirmininkas A. Mačalti*,
109 Grand Str. Brooklyn, N Y 

Protokolų raštininkas J. A. Bekampi*
183 Roebling *t. Brooklyn, N. Y 

Finansų raštininkas VI. Jiečlns,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y, 

Tidaiakas Kazimiera* ftimkai.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. TffiL 
Myrtle nve. Brook- 
lyn N. Y. T**'®

Waltz, Two Step, / jOj
Foxtrot, One Step / 
ir įvairus naujausio* į ■yRS' 
mados šokiai moki- 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokesti* 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių, 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Mo
vai.

TREJOS DEVYNER1OS

TREJANKA
DAUNOROS trejanka yra tikrai 

lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. ’‘.'"p*1 1 ženkleliais (markėm)

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądeiis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
kiui, žolių ir t. t. t

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

22 9 B E D FO R D _~Av E *
j į; KAMPAS NORTH. 4Tfi.«GATvĖ9įS_ ^

įC • vBrook ;,v in . Ne w You k

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Aluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Haas 

■•eonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mu« randasi lit*- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gera* nuo kosulio vaikam* Ir dld»> 
liems, l>onka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bra
ke 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, b&ksa* 25 ir Me. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC*A8. •) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumra ir 
vi.okių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytoja* — bonka $1.00. Mūsų aptiek*. 
•e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atailaa- 
kytl. Visas persiuntmo lėšas apmokame mę*. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba įtampomi*.

I. SHAPIRO, Lieti vii k ai Aptiekorim
419 So. 2nd Street, kampai Union Am

Skyrių*: 745 Drlgg* Avė., kampa* 2nd 8t., Brooklyn, N. Y.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? fjįį" dt^at^

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

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

F. MASIULEV1ČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y*

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
Daktaras D. Waserman. kurie pasekmingai gydo ligas pilv®, 

• širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus gum
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi slap
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas.
Jeigu kenčiate kokią nore ligų, tuojau klauskite mano rodoe, 
kurią suteikiu dykai, taaa galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant klek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jum* pagel
bėt.

AŠ GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mane 
ofiso įvairioms mašinoms, duona progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuris 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausit* sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Broad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakare; 
šventadieniais: nuo 10 i Žval po pietų. Egzaminavimas dykaL 
Rodą dykai. Kalbam* lietuviškai.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. ’"ARTINAITIS
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. ¥<

■4

Mokslo Nereikia Jieškotl
EMto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką 
ilM4uvių kalbos gramatikų savo namuose i luošam c laike. Visi išmokai**

Nurodymai ir knyga DYKAI, įdėk stempų. Adresas: ■
Hhtaviu lorespoidenciįme Mokykla, 1327 N. Robey S L Ckioįi



Išeiviai iš Rusijos subruzdo cialistams simpatizuoja, da 
lyvauš toj vakarienėj., Liet Dramatiškos Dailės Draugija po vadovyste 

ARTISTO A. VITKAUSKO '
Guriausia pirmufriika «M|a

Visame New Yorke di-Kapsukas, V Rudaitis ir L GEO LASKEVIČIĄ

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišia
tižiausias subruzdimas. Visi Pruseika. Nutarė išleist at- 
Rusijos, išeiviai nekantriai skšaukimą į. Amerikos lietu- 
laųkia žinių iš Rusijos. Ru- vius, kuris telpa šiame “Lai- 
sai ir žydai, finai ir latviai J svės” num., ant 4 puslapio, 
lenkai ir estai džiaugiasi Ru Skaitykit tą atsišaukimą ir 
sijos revoliucija.

Redakcija socialist iško
*‘Novy Mir” mušė telegram
dūmos atstovui socialdemo-,'t< 
kratui Skobelevui, klausda
ma ar gali revoliucionieriai l adcaro valdžios ambasado- 
grįžt namo. Jeigu galima, 'rius Bachmatjevas

veikite.
New Yorko rusai turėjo 

savo susirinkimą ir pasiun- 
pesveikininio telegramą 

naujai valdžiai. Jie sako,

Wash-

“Novy Mir visuomet buvo 
Re-Jierna.s caro valdžios ir nau- 

f’aktorius Leo Trocki suko,;ją valdžią jisai negali atsto- 
kad tai dar tik revoliucijos vaut.
}>radžia ir kad revoliucija I Žydai taip pat sujudę. Ko- 
persineš ir į kitas šalis, 
Vokietiją ir į Franciją, 
paskui ir Į Angliją.

Pirmos lietuviu prakalbos. rž< pabaigt 
kur kalbėta apie revoliuciją, naujoj Km 
buvo Brooklyne pereitą pot- .bus liuosos 
ryčių. Daugiau. kaip 300 ! New Yoi 
žmonių su didžiausiu atydib kupini žinių apie Rusiją.Bet 
mu klausėsi kalbų. Brook- tose žiniose yra daug netei- 
Ivne bus ir daugiau prakal- J-ybių. Didžiuma kapitalbti- 
bų.

Drg. Nuorteva, finas so
cialistas. telefomioja, kat- i 
Finliandija prisidėjo ])rie 
r«*voliucios. Tonais įsteigta hams. Bet vargiai taip bu 
nauja laikinė valdžia.

Pereitą pėtnvčia Philado1-J iuinkai ir kareiviai lieti <a- 
] hioj buvo susirinkimas A - 
inerikos Atstovybes Lietu
vos Socialdemokratu Parti
jos. kuriame dalyvavo V.

i bu n, redaktorius socialistų 
|”Forwardo” sako, kad revo 
ibucija turės įtekmę ant ka-

tautos

'škų laikraščių išveda, kat’ 
, Rusijos revoliuci ja sustipri
na karę su Vokietija ir to- 

idčl bus naudinga talkinin-

(Vargiai panorės sukilę dar-

lizmą. Revoliucija eina ne-

drią ir prieš tyronu

AMERIKOJ. N. Troc-

Tarpe gelžkelių kompani- daros nuo 3 vai. i 
jų ir unijos darbininkų at- Vakarienė prasidės lygiai 
stovų sutartis neįvyko. Kom vai. vakare.
) anijų atstovai atsisakė

po pietų.

8 Programas susidės 
deklamacijųvesti astuonių valandų dar- p pakalbu 

bo dieną ir gelžkelįų unijų ruUzikos. 
atstovai apleido konferenci-. Kul.ie’negavote per

su- Lis oficialių užkvietimų. 
. ai y i. seidami is kon-.taj])r.į nlaionėkit dalyvauti, 

įerencij os pasakė, i—i — ■ ° J
nuosprendis apie apskelbi- 
rcą gelžkelių p--1 ~----i— L
sireiko pasilieka pilnoj ga
lt j. Vadinasi, 17 d. kovo, 7 
vai. vakare, nekuriu gclžke- 
lių darbininkai privalo iš
eiti j streiką. Vienok mano
ma, kad dar prasitęs ant 
toliaus, nes eina gandas, būk 
prezidentas Wilsonas šau-’ 
k:ąs pas save gelžkelių dar
bininkų unijų atstovus.

Washingtone ministerija 
1 bai susirūpinus gelžkeli- 
ninkų streiku.

laiš-

i??!!,?1*1 pažymėti, kad tik tie 
, .... vakarienėj dalyvauti,

ku,‘ie išanksto užsisakys ti
kietus. Tikietų reikalaukite 
įir pinigus siųskite 
j kovo šiuo adresu:

iki 21 d.

Jersey

D. P. Pilka

PAR PRIE LSS. IV RAJO
NO VAKARIENES.

Nuo red. Komisi jos rengi- 
,ioo vakarienės snarvs drp\ 
M Žolynas, rašo, kad ši va
karienė rengiama ne dėl pel
no, bet dėl didesnio draugi
škumo ir jis tikisi, kad ne 
tik LSS. IV Rajono nariai, 
>et ir pašaliniai, kurie so-

1. Kurie manote dalyvau
ti toje vakarienėje, malonė
kite pas mane tikietus užsi
sakyti ir pinigus atsiųsti tik 
iki 20 d. kovo.

2. Kurie esate paėmę par
davinėti tikietus, malonėki-'

tuojaus sugražinti, nes’ 
paskui už juos turėsite pini
gais atmokėti.

3. Važiuojantieji ant va
karienės, nepaklyskite, nes ; 
laiškuose ir tikietuose nuro
dytas klaidingas numeris, 
būtent pasakyta 327 Wash
ington st., o turi būti: 233 
Washington st., Kaiserhof 
Garden, ant antrų lubų. Tą 
gerai įsitėmykite.

<

4. Visi susirinkusieji sve
čiai bus nufotografuoti. į

5 Į vakarienę užkviesta 
dalyvauti įžymesni veikėjai 
ii laikraštininkai, kaip tai:; 
“Laisvės”, “Kovos”, 
Mir”, “New York 
“Volkszeitung” ir tt,

Novy.
Call”, ’

Extra kriaučių mitingas.
Aš šaukiu visų trijų'sky-; 

rių kriaučių, preserių ir . 
merginų extra susirinkimą, 
kuriame turėsiu visiems 
(Daugams ir draugėms daug

r.nkimas ir delegato, todėl 
i. akinėkite visi ateiti ir at
sinešti unijos knygeles, nes

buiza Hali, kampas G ra), d 
ir Havemeyer gatvių, sere- 
doje, 21 d. kovo, 7:30 vai.

Delegatas J Bekampis.

LMPSA. 1 kuopa rengia

1917 New Plaza 
meldžiame nieko 
ros nerengti.

ant tos die

Komitetas, iPAJIESKOJIMAI
Pajieškau dėdės Matoušo Placonio. 

I’irmiau gyveno Cordobos provinci
joj. Argentinoj vėliau išvažiavo į 
Buenos Aires, Argentina. Paeina 
iš Kauno gub, Vilkmergės pavieto, 
Bilenų kaimo. Meldžiu jį palį atsi
šaukti arba žinančių pranešti J 
Biranas, 398 So. Meade str, Wil--

Pajieškau Julijono.-

•Juozu S irgi 
Stefanija 
numo. Ka 
gaus !*'<». 
rose st.'1‘

m, se- 
pirmas,

Marės Kelionės, 
vos par., Alek

soto miestelio Friedos gmino. Se
niau gyveno Utica, N Y. Taipgi 
Baltraus Pauloeovi <’iaus, Garlevos

pu<sf

par. Fricdos gmino. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žino nranošti.
E. B irtuliukė-Evanauskienė*. 393 
Empire st, Wilkes Barre, Pa.

Pajieškau švogerių Kazimiero Tamo- 
žičiuno ir Jonn Kabužaucko, abudu 
Kauno gub, Kas žinot, malonėkite

Jenners, Pa.

• iieškau brolio I eono Jakšto Mel
džiu atsišaukti arba žinančių pra
nešti. 'Puriu labai svarbu reikalą. 
Justina Narkaito, 598 Richmond st. 
Toronto, Ont. Canada. 23-25

GREIT REIK ALINGAS 
KRIAUČIUS.

Mokantis dirbt vyriškus kotus, 
ra mokestis, darbas ant visados, 
ram vyrui atsakanti vieta, galėtų 
ti ir partnerius, kapitalo 

Tuojaus atsišaukit, 
ženklelį atsakymui.
V Eidukevičius, -1 
urv, Conn.

da u c
įdėdami 

Ad res no- 
John St,

l'O-

ANT PARDAVIMO puikus cigar- 
štoris, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 6 metus, randasi apgyventoj vie
toj lietuvių, lenkų ir rusų. Parsiduo

ti už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo — savininkas eina j dide- 
nį bizni. Atsišaukite pas Bieliauską

(20-23)

DU BROLIU” Philadelpliiios sen
Labai įspūdinga keturių aktų tragedija ■

RENGIA L. S. S. 1-ma KUOPA IR CHORAS
ATSIBUS SUBATOJE 2b K0V0-MARCH, 1917

MERCANTILE HALL
819-51 N. Franklin St, Philadelphia,

Tikietų kaina: 35c., 50c., ir 75c.
Veikalas bus puikiausias kiek kada buvo Phila- 

delphijoj vaidinama. Jame perstatoma visas .lietuvių 
gyvenimas, kaip išleidžia, išdainuoja, palaimina Į tą 
ai kso šalį Ameriką du broliu, ir kaip juodu čia gy
vi na.

Gardaus juoko ir liūdnumo užteks visiems. Lo
šia veik 40 artistų. Šis veikalas buvo statomas ir k.i 
tuose miestuose, o Brooklyre ir So. Bostone tai net 
du syk ir abudu kartu žmonių netilpo į svetainę; 
net turėjo grįžti nematę teatro. Taigi nepamatyti 
t( kį veikalą, tai Igiai kad netekti sau mylimiausio 
daikto. Mes, rengėjai užtikrinam, kad kiekvienas at 
si lankęs bus užganėdintas.

Širdingai kviečiame

1UWUUUI1I Hituiuiiui nuo,

Berry St., tarpe So. 2-ros ir 3-čios, Brooklyn, NMY.
Scenoje bus statomi gyvieji paveikslai:

3) Raudonasis Kryžius, 4) Dabartinis Lietuvos 
paveikslas, 5) Amerikos Laisvė.

Apart to statome scenoje 2 veikalu:UNDINE
3 veiksmų drama iš ištremtųjų Lietuvių Sibire.DEDE ATVAŽIAVO

Linksma komedija 1 veiksmo.
Pradžia lygiai 8-tą vai. vakare.

REŽISIERIUS A. VITKAUSKAS.

N AR NORITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO 
» TRUMPAM LAIKE? Rašykite klausdami rodos.—duodu dykai.Taip 
W gi reikalaukite “Kankvedžio del išradiijj^Jr ką išrasti, kaip užpaten- 
gk tuoti. Ištyrimas madėlių ar piešinių efl^H^unas dykai.
W ' Taipgi užlaikome biurą Washingtoi^ kur randasi valdiška į- 
Ea staiga patentų. Todėl galime, visus reikalus greit atlikt. Reikalau- 
< kite musų gvarancijos. ..t. •

300 BROADWAY,NEW YORK CITY.

PERSKAITYK! Į p IITTIČAITQ
Kiekvienas nau-i 'Uz lt a. £
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant motų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku

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

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

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

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS.

2370 Margaret St. Philadelphia, Pa.

K. Hensa
CAFE IR POOL ROOM 

tinkamai laiką praleist.
Tai yra geriausia rietą

K. HENSAS
69 Gold St,

BROOKLYN. M. M
Telephone; Main 7528.

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu. Toji mostis išima plotinus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigus 
galit siųst ir stampomis (7)

J. RIMKUS ‘
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET

Nuo
Nuo
Nuo

771 BANK ST., Tai. W4-J 
WATERBURY, CONN.

Naujausios mados didelian. 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Laisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai ( 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. / 
Tai vienatinė lietuviška aptie- ( 
ka. Bostono ir Massachusetts J 
valstijoj Gyduolių galit gauti, ( 
kokios tik pasauly yra varto- ( 
jamos. Galit reikalaut per lai- '

$1.00 ANT
savaites

Jeigu tau rei
kalinga .skrybė
lė, mai šk inini,

kuklu- 
kalnie-

rius ar k i tok i 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi

savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAS GALI BŪ
TI FOTOGRAFISTU

Selkirk

spaudos pirma lie
tuvių kalboj knyga, 
iš kurios kiekvienas 
gali lengvai išmokti 
fotografystės ama
to. I’risiųskite $1. 
o gausite šitą kny
gą, Siuntimą apmo
kame, Adresuokit:

II END PHOTO Co 
avė. Winnipeg, Man.

Canada,

Rusiškoj kalboj knyga apie au- 
tomobilų amatą su klaus- 
mais ir atsukimais kas rei
kalinga prie egzamino. Rei
kalinga šoferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 
L. Tychnievičius. Kaina 75c.. 
su persiuntimu 80 c. Norintie 
gali gauti ir angliškoj kalboj. 
Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Taipgi daug didesne ir su 
paveikslais anglu kalboj $1.60

L. TYCHNIEVICH,
231 W 50 str. New York City.

17 d vasario (lutego), 1917 m. p. 
Shedlovo ir Latuko salėj, 736 --3rd 
avė kampas 24 gatvės So. Brooklyne 
atsibuvo maskinis balius. Žmonių su- 

■ sirinko gana daug, Iš apsimaskavusių 
daugiausiai pasižymėjo Klemensas 
Siemeųkevičius, kuris buvo pasirėdęs 
kareiviu jojančiu ant arklio. Taigi 
sudžios jį pripažino puikiausiai apsi- 
maskavusiu, todėl jam pripažinta do
vana veik. nauja smuiką, vertės 50 
dolerių.

Komitetas Tow.

22,23

P N, Spolki, 
Skyriaus 51

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21011 ir 21013.

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

JOKŪBAS

CAFE. Pa
keleivingus 

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

KANCIERIUf 2320 Greenpoint,

TEISINGIAUSIA UtEIG*
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st St, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

DR. LA. LEVITT
SUhGSON DSNTI8TAS

£kaaaaii| dajitą iwtcb&w 
ar t«yk. Iltraakia ha jokia 
eknasrao. Faklaaakita, kaa 
j>*t i»aaa tiaatla talci.

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH LIPMAN, M. D. 
. Specijaliataa moterų ligų 

314 E. 50th St„ New York, N. 1 
OFISO VALANDOS i 

Ik! 10 vai ryta; nuo 1 iki 1 vai. 
plat ir nuo 7 iki 8 vai. vakara 

Nadėllomia pagal b u tartį. 
Egzaminavimai DYKAI. Męa liti 

rlama Ir pasakoma visas ligas ir pa 
gelbstima. Iš kitur atvažiavusiam s 11 
gontams parūpinama vietą, kol gydą 
•i. Reikalui esant kreipkitės mai 
apžiūrėsime Ir duosimą prietelišką re 
lą. Patarnavimas visai pigas. Naai 
mlrškita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
R. 50th St., NEW YORK, N. I 

Kalbama lietaviŠkaL
<14

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja. ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTU NUO PLAU
KU SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

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

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptiek* ir Savininkas

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

!*

LIETUVIŠKA Ai TIEKA

APTIEKA
Žemiau paminūfas gyduoles galima 

apturėti per pnetą:
Nuo reumatizmo ............. $1.06
Kraujo Valytojas............................. 1.00
Vidinių Valytojas ........................... 1.00
Viduriu Reguliatorius.................... 50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
V’sckiii ligų, kurios Čia dar nepami
nėtos, galima .gauti per načtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

(Undata
LAIDOTU Vi Ų DIR 

čbalsaniuoju ir 
ant visokiu kapinių.

Paršam d au A UvaB'I* obilius ir Karie
tas Vesciijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 *N. 5th S\ 2C1 FPONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C Brooklyn, N Y. 

Telephone 7867 Main.

lojn numirus.

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Tel. Graenpolnt 1568.

ror. Skilman *▼. Brooklyn,

Pirmoa kleaoa CAFB. 
Geriau*! Girymal.

Taipgi patalkiu rodą t!m 
se atsitikimuose ir patari 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas b« 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie
koms mano modemiškame ofise 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS, 

408—410 So. 2nd St. k.
Brooklyn, N. Y* 

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

Gvarantuota ant 20 n
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ...

Užplombavimas 59 c. Ir ■■
Išvalymas ........................    Ut
Nfplombavimas aakaa ..............

Skaudantį dantį duok litravktl 
ryte, e vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor




