
VII METAS.

Prie “Laisves” bendroves 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

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

Rengiatės į Ex=caras ir jo žmona sotl/f u/T™ Arčiau prie kares
U La 1 / * jLxr • A

Suvažiavimą areštuoti ir laukia teismo.
KAIRIŲJŲ ORGANIZACI
JŲ ATSTOVŲ SUVAžIAVI 

MAS.

KAIP BUVO AREšTUO
TAS CARAS IR CARIE- 

NĖ?

tovėj sėdi jau 40 buvusių mi-

donačalniku.v

SOCIALDEMOKRATAI
NORI TAIKOS.

su Vokietija

1 d/ balandžio Brooklyn© 
įvyks kairiųjų organizacijų 
atstovų konferencija. Rusi
jos revoliucija priskubino 
konferencijos valandą. Rei
kės aptart daug dalykų, su
tvarkyt daug reikalų.

Konferencijoj dalyvaus:
Lietuvių Socialistų Sąjun

ga,
Lietuviu Darbininku Lite

ratūros Draugija,
Moterų Progr. Susivieni

jimas,
Amalgamated Clothing 

'Workers,
Sandora (liet. soc. laikr.)

cx-caras Mikė ir jo ]>ati A- 
leksandra (Hesseno musė) 
tapo areštuoti ir randasi jau 
po apginkluota apsauga Car-

Apie LŠF. nėra žinios, bet 
reikėtų, kad jisai butų atsto
vaujamas.

Pereitą seredą Brooklyno 
kriaučių unija (turinti virš

Buvęs caras areštuotas 
Mohileve, kur pribuvo du
rnos komisija iš 4 narių. 
Caras, esant gerai apsaugai, 
atgabentas Į Carskoje Selo. 
Jisai buvo apsivilkęs Kuba- 
niaus kazokų pulko drapa
nom, o ant jo krutinės buvo 
šv. Jurgio ordenas. Sykiu su 
caru pribuvo kunigaikštis 
Dolgorukij, kuriam pavely
ta lydėt carą. Caras, išeida
mas iš traukinio, atsibučia
vo su savo tarnais.

Pasakojama, jog carui iš
važiuojant iš Mohilevo, ties

. AAA ... .... . . istacija susirinko daug žmo-2000 narių) jau išrinko tris 
delegatus į būsiančią konfe
renciją. Girdėjome, kad Bo
stono kriaučiai irgi atsiųs 

Chicagiečiam irgi muzika • pradėjo 
Caras 

lyg

GOMPERSAS PASIUNTĖ 
ČCHEIDZEI TELEGRA

MĄ.
Prezidentas Amerikos 

Darbo Federacijos S. Gom
persas, varde Amerikos dar
bininkų, -pasiuntė socialde
mokratui Čcheidzei sekančią 
telegramą:

N. C. Čshedze, Valstybės, 
Dūma, j

Sveikiname Rusijos darbi- nesusipratimų tarpe vidurio 
,lllv; Up ninkus; sveikiname Rusijos .Parijų ir socialdemokratų, 
ventųjų,laisvę.Deklaracija jūsų Lai-’

lantų drapanom, vaikščioti 
leidžia 20 minučių į parą.

Juokingų istorijų pasako
ja apie ponus carbernius. Pa 
dėkim, Suchomlinovui nepa
tiko juoda kalėjimo duona, 
tai paprašė baltos. Davė jam 
baltos. Protopopovas prašė 
knygų dvasiško turinio; da
vė jam gyvenimus š\ ( 
Golicinas prašo jį paleist. |kinės Valdžios, suteikianti 
Žada pripažint naują vai-'laisvę žodžio ir spaudos, 

duodanti teises darbininkam 
organizuotis ir streikuoti, 
atidengia naujus kelius

džią ir skundžiasi, kad tik 
Mikės bijodamas apsiėmė 
ministeriaut.

Tegul paragauja bjaury
bės areštanskos duonos.

DU ŠIMTAI DVARIŠKIŲ 
AREŠTUOTA.

Petrograde, be suareštuo
tų m m'storių, yra areštuo
ta dar 200 caro dvariškiu,— v z
visokių šambelionų, kamer-

pagaila jį pasitiks, bet nieko 
i panašaus nebuvo.

Visur šalta, šalta, šalta, 
caras neturi draugų savo

Iš Kopcnhageno praneša,1 
kad Rusijos Socialdemokra
tų Partija reikalauja taikos į 
ir kuogreičiausiai sušaukti | 
Įsteigiamąjį Seimą.

Tuo tarpu ministerija sto
ja už tolymesni kares 1 
mą ir už tai, kad Įsteigia-; 
masis Seimas butų sušauk- t) a sesiją, 
tas vėliau.

I "Ant to pamato kila didelių kas<ben’ turl ?av.° Posėdžius Vokietijai, pradėjo tarpinių- 
ir svarsto apie įvairias ka- kauti tarpe Suv. Valstijų ir 
|rės priemones. Labiausia rū- 
pinamasi suorganizavimu a- sulaikius. Bet abejotina, ar 
municijos dirbimo ir prista- pavyks tas padaryti, 

tymu maisto kariumenei. ; -------------
’ Kaslink siuntimo kareiviu NEW YORKO VALSTIJOS 

Europon, tai Wilsonas ir jo PARLAMENTAS PASVEI- 
ministeriai dar nepadarė KINO RUSIJOS REVO- 
galutino nuosprendžio, bet 
jie linksta prie to, kad ka-i 
reivių nesiųsti. Tačiau Ame-'

KARIŠKA DVASIA AUGA 
AMERIKOJ.

Kariška dvasia auga, au-
l ypač Washingtone. Wil-'mieste.

'šono ministerija uoliai ren-| -------------
lcsi. giasi ])rie 2 d. balandžio,kuo ŠVEDIJA TARPININKAU-

'met kongresas susirinks i ex JA TARPE SUV. VALSTI
JŲ IR VOKIETIJOS.

Ministerių kabinetas, veik Švedijos valdžia, prašant

Vokiet.ųos, kad pastarąsias

SĖDINTIS KALĖJIME 
PROTOPOPOVAS BUVO 

SVEČIAS LIETUVIŲ KLE
RIKALŲ.

Šv. Petro ir Povilo tvirto
vėje, Petrograde, sėdi, vie
nas iš labiausia nekenčiamų 
buvusio caro ministerių Pro 
topopovas. Jisai gauna 40 
kapeikų į dieną maistui ir 

dšiuomi laiku skaito bibliją. 
Jisai laukia teismo.

Protopopovas vienas iš 
didžiausių bjaurybių, o bet
gi jisai buvo svečias lietu
vių klerikalų.

, Laike kelionės durnos dele- 
I gacijos į Britaniją. Franci- 
' ją ir Italiją dalyvavo ir Pro

topopovas, sykiu su M. Yču. 
.Jie lankėsi lietuvių parapijoj 
Londone, kur klebonauja 
loin. Matulaitis. Tonais bu
vo surengta patriotiška de
monstracija, kurioj musų ku 
ruginiai broliavosi su caro 
budeliu.

Ar aišku, ką tas reiškia?

MAINYS DISCIPLINOS 
TAISYKLES.

Rusu kariumenės vadai 
mainys disciplinos taisykles 
dėl kariumenės. Taisyklės 
bus labiau panašios į tas, 
kurios priimta Francijos ka- 
riumenėj.

KONFISKAVO ŽIEMOS 
PALOCIŲ.

• Puikus carų palocius Zim- 
ni Dvorec, ties pat Nevos li
pe Petrograde, konfiskuotas 
tautos savastin. Ten susi- 

. Jinks Rusijos Įsteigiamasis
Seimas.

Apie tai praneša Kopen
hagos “Socialdemokraten”.

nių. Visi tylėjo. Staigiai pa
sirodė “georgijevskų” kava
lierių būrys su raudona vė
liava, o 
griežti marsąljetę.
klausėsi tos muzikos, 
žemes pardavęs.

Kuomet carui pranešė a- 
pie durnos komisijos pribu
vimą, kad jį areštuoti, jisai 
pasakė, kad esąs pasirengęs 
prie visko.

Mohileve su ex-caru atsi
sveikino ir senoji carienė, jo 
motina Marija, kuri gyveno | 
Kijeve. Senoji carienė labai i 
nesutikdavusi su ex-caro 
pačia Aleksandra.

Ex-carienė Aleksandra, 
(kuri jau seniai lošė raganos 
rolę dėl visos Rusijos tapo 
areštuota palociuj Carskoje 

'Selo. Ten pribuvo admirolas 
Kornilovas ir, varde durnos 
ministerijos, perskaitė nuos
prendį.

“Nuo dabar jūs esat areš
tuoti”— pasakė jis.

Carienė šaltai išklausė de
kretą ir tik paprašė, kad bū
ti; leista laikyt senus tarnus, 
ypač prie buvusio caruko tū
lą serženta Borovičenko. A- 
leksandra sakė, kad jos vai
kai serga. Admirolas išpildė 
ex-carienės prašymą.

Ex-caras ir ex-carienė in
ternuoti A1 eksan d ro vsk am 
palociuj. Aplink palečių kas 
50 žingsnių, stovi nauji ka
reiviai ir budriai saugo Ro
manovus. Mikei ir Aleksan
drai nevalia su nieku susi
žinoti. Telefoną nevalia nau
dot, nors carienė labai pra
šo.

Caras išrodo susinervavęs 
nors šaltas.

Komandieriu Carskoje Se
lo garnizono yra pulkinin
kas Kubilianski.

ŠV. PETRO IR POVYLO
TVIRTOVĖJ SĖDI 40 CAR- 

BERNIŲ.
šv. Petro įr Povylo-tvir

si jie uždaryti ir laikomi po 
aštria apsauga Aleksandro 
gimnazijoj, Petrograde.

Admirolas Baltijos laivyno

LIUCIONIERIUS.
Ibany, 23 d. kovo. — 

lew Yorko valstijos parla- 
i Shipliako- 

ivas, socialistas, įnešė į par- 
Vokiečių submarina vėl Ramentą sekančią rezoliuci- 

Finlianijoj viešpatauja di- 'paskandino vieną Amerikos 
delis džiaugsmas. jlaivą (tai jau ketvirtą iš

Visi tie finai, kuriuos se- ’eilės). Tas laivas priderėjo 
noji valdžia laikė kalėjimuo- Standard Oil Comp, žuvo 7 
se ir Sibiro ištrėmime, yra 
palių osuoti.

FIN L AN DU AI G R A žl N - 
TA PILNA KONSTITU

CIJA.
Naujoji Rusijos valdžia 

grąžino Finliandijai pilną
prieš Rusijos darbininkų '.konstituciją, kurią buvo pa- 
klesą. Mes tikime į prakilnią mynusi po kojų senoji carui 
naujos Rusijos ateitį. Visų valdžia. Visi Mikės parėdy- .rikos laivynas turėtų padėti'mento atstovas 
šalių dai bininkai džiaugiasi mai, išleisti bėgyje pastarų talkininku laivvnui. ! 
ir sveikina iškovojimą lais-(18 metų tapo panaikinti. ‘ ’
vės ir nuvertimą carizmo.

Gompersas.

WHITEHORNĄ NORI 
IŠMESTI.

Jau buvo “Laisvėj” minė
ta, kad kapitalistai apskun
dė drg. Whitehorną, būk 
jis esąs nelegalM^hrinktas 

.į New Yorko valstijos par-
Mianenin yra iainenta. Nors teismas v

PRASIKALTIMAI BUVU
SIŲ RUSIJOS MINISTE-

RIŲ.
Rusijos buvusieji ministe

rial suareštuoti ir laukia 
teismo. Dabar paskirta spe
cial komisija, kuri pradėjo 
tyrinėti jų darbelius. Laik
raštis “Russkaja Volia” ra
šo, kad sunkiausi buvusių 
ministerių* esą prasižengi
mai, tai savo šalies išdavys
tė. Ne tik ministerial, bet 
ir caro šeimynos nariai esą 
įmašyti išdavystėj. Vokiečių 
šnipai visuomet gaudavę ži
nių iš augštesniųjų valdinin
kų kur landasi rusų armijos 
svarbiausios jiegos ir kokius 
pienus daro generalis šta-

menės.
“New York

Finai dabar, be abejonės, /World” pradėjo agitaciją, 
j bus daug daugiau prisirišę kad paskolint talkininkams 
prie Rusijos, negu seniau.

jau 
seniai buvo, vienok teisėjai 
nepaskelbia savo nuospren
džio. Nuosprendis turėjo būt 
paskelbtas 21 d. kovo, bet 
tapo atidėtas tolimesniam 
laikui. Dabar jau eina gan
das, būk kapitalistai dedą 
visas pastangas, kad išme
tus iš parlamento negeistiną 
jiems atstovą ir teisėjai taip 
pasielgsią.

T ŠVEDIJOS SANTIKIAI SU

Buvusia vidaus dalykų mi- 
nisteris turis dokumentus^ 
kad pirmoji caro ranka ar
kliavagis Rasputinas visuo
met turėjęs ryšius su Vo
kietijos šnipais.

Pasmiltoji komisija turės 
visus dokumentus pristatyti 
teismui.

RUSIJA GALI MAINY- 
TIES.

Ligišiol Švedija buvo bene 
vienatinė didesnė Europos 
valstybė, kuri šioje karėje 
buvo draugiška Vokietijai.. 
Tasai draugiškumas paėjo 
netiek iš meilės dėl Vokieti
jos, klek iš baimės Rusijos. 
Švedai bijojo carizmo. Ca
ras, pasinaudodamas puikia 
gelžkeliu sistema Finliandi- 
joj, led valandą' galėjo per
kelt savo kariu menę Skandi
navų pusiausalin.

Užtat juo didesniu sma
gumu pasitiko švedai žinią 
apie didžią Rusijos revoliuci 
ją. Švedų tauta virs draugi-

“Kadangi Rusijos liaudis 
bėgy keturių amžių buvo po 
priespauda Romanovų di~

EX-CARO DVARAS BUVO 
ŠNIPŲ LIZDAS.

“Russkaja Volia” praneša 
kad caro dvaras knibždėte 
knibždėjo šnipais ir» pa tvirti 
nimui to randama daug do
kumentu.

Štiurmeris su Bielajavu 
atsisakė priimt Anglijos pa
siūlytą pusę miliono šaudyk
lių. Girtas Rasputinas sta
čiai išdavinėjo pienus vo
kiečių agentam. Tarpe caro 
dvaro ir Berlyno buvo tie
sus susinešimas. .

RASPUTINO GRABAS 
ATKASTAS.

Caro ir carienės priete- 
liaus Rasputino grabas at-, 
kastas Carskoje Selo kapinė
se ir bus išgabentas kur ki
tur.
AUKUOJA RUSIJAI LIN

COLN!) STOVYLĄ.
New Yorko Laisvės Lyga 

nutarė paaukuoti Rusijos 
liaudžiai Lincolno stovylą.Ta 
dovana, veikiausiai, bus pa
dėta į vieną Petrogrado mu- 
zėjų. ■<•••• \v ** t- ..b v*.-

nastijos,
“Kadangi dabar mes su- 

laujwme linksmų naujienų ų 
apie tai, kad Rusijos liau
dis nuvertė-nuo sosto carą, - •
įsteigė naują valdžią, kuri 
suteikė žmonijai visas pilie
tiškas ir politiškas teises, 
kurias mes, amerikiečiai, iš
kovojome laike savo didė- . ;; | 
sios revoliucijos. į ; / ■

“Mes atstovai New Yor-
ivus žinia apie suareštavimai^.0 vYa^s^"os

- siunčiame Rusijos žmonėms 
i širdingą pasveikinimą ir iš 
širdies velijame atlaikyti 
savo rankose laisvę, pilietiš
kas ir politiškas teises, be 
kurių nei viena šalis negali 
gyvuoti.”

Už rezoliuciją balsavę 
vi atstovai, išskiriant vieno.

Vėliausios žinios.
Rusų socialdemokratų, > ,;

socialrevoliucionierių ir ka
detų (konstitucijinių demo- * 
jkratų) partijos stoja už tai,

vieną bilioną dolerių. For- 
Imalini eina kalba apie pas- 

OLANDIJA NEĮSILEIS kola Francijai.
SUV. VALSTIJŲ APGIN-I -------------

LUOTŲ LAIVŲ. SUV. VALSTIJOS PRIPA-
Iš Olandijos 

praneša, būk valdžia nus
prendus neįsileisti į savo uo
stus Suv. Valstijų prekinių 
laivų, jeigu jie bus apgin-:buvusio Rusijos caro, labai \ 
Įduoti. Olandijos valdžia bi- nusiminė, vienok ~ ” 
jo įsileisti todėl, kad Vokie-! 
tija nepaskaitytų sulaužymu 
neutraliteto. Vadinasi, Olan
dija nori būti tikrai neutra- 
liška šalia.

telegramos ŽINO RUSIJOS NAUJĄJĄ 
VALDŽIĄ.

Washington© valdžia, ga

naująją valdžią pripažino,, 
nes kaip anglų laikraščiai iš
reiškė, patyrė, khd dabarti
nė valdžia stovi ant tvirtu 
narna tu. A v

SIŪLO MIKEI VIETĄ.
Gudrus amerikonai nori

padaryt biznj is Rusijos ex- 
caro bėdos. Viena, “muvin- 
pikčerių” kompanija siūlo 
Mikei vieta. Jisai turėtu už
imti artisto rolę ir rodyti sa
ve už $5.000 į savaitę.

Na, ką mažu jam ir būtų 
gerai turėti tiek algos, bet 
visa bėda tame, kad jo nepa-

Suv. Valstijų valdžia, norė
dama prisidėti prie talkinin
kų ir apskelbti Vokietijai 
karę, labai bijojo, kad Ru
sijoj daugelis augštesniųjų 
viršininkų paeina iš vokie-

laukia teismo.

ko pastarųjų pusę. ’Dabar 
jau to nėra, revoliucij: 
visą gaują nušlavė.
\ ieton vokiečių patriotų 
si rado dar pavojingesni ele
mentai, prieš kuriuos Suv.

PERSERGI PRŪSIJĄ.
Berlyno socialpatriotiškas 

“Vorwaeris” persergi Prū
sijos valdžią, kad ji nelauk
tų karės pabaigos su įvedi
mu visuotino balsavimo 
Prusnose. ”Vorwarts” sako, 
kad ilgai bevilkinant su re
formų įvedimu, gali atsitik-

da drebėti — tai revoliucio- 
nieriai-pacifistai. Mat, da
bar revoliucionieriai karei
viai ir darbininkai viešai rei 
kalauja taikos, o tas mūsų 
šalies kapitalistams — vo
tis gerklėj. Jie trokšte-trok-1 Naujoji Rusijos valdžia 
šta, kad Europoj karė tęs- suareštavo daugiau, kaip 
tusi koilgiausia. >000 senosios valdžios šali-

tą j Kadetų vadas P Miliukovas 
išsitarė už respubliką.

Visose Petrogrado dirbtu* 
vėse įvesta aštuonių valandų 
darbo diena.

Vokiečiai traukia vis dau
giau kariumenės Dauguvos 
frontan.

Tūlas danų laikraštis pra
neša, būk ex-caras Mike pa* 
bėgęs, bet tai žiniai sunku

Sykiu su Suv. Valstijomis ’ninku.
(Nuo red. Jeigu jau 

ir kels revoliuciją, tai 
ne socialpatriotai).

kas 
tik

RUSAI ATGAVO SAVO 
POZICIJAS.

Ties Lyda (Vilniaus gub.) 
rusai atgavo savo pozicijas, 
kurias vokiečiai buvo paė
mę prieš kelias* dienas.

pripažino naująją Rusijos 
valdžia Angliją, Francija ir 
Italiją. Bet ir šios šalįs ne
užganėdintos revoliucionie
riais, kad jie reikalauja tai
kos.

KOKS UPAS CARSKOJE 
SELO?

Caras tikėjo, kad Carsko-
je Selo žmųnės su meile ir

New York World kores
pondentas rašo, kad tarpe 
Durnos minist. ir socialistų 
įvyko laikinoji sutartis, kas 
reikia veikt ateityje.

Prezidentas Wilsonas iš* 
leido įsakymą, kad Ameri
kos laivyno vyrija būtų 
padidinta iki 87.000 žmo- 
nių. Iš 10 valstijų jau pašau* 
kta nacionalė milicija. , )
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KLAIDA.

tėkmę ir kitose šalyse.
1821 metais, taip pa

ssemMMiMėg

t.'w

iwtas km 5, ’J. • ‘‘M,

.

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Rusijos revoliucija pa

rodė, kad pasauly teisybė 
dar neužmigo amžinai. Ji 
laikas nuo laiko pasirodo 
gyva esanti.

DIDŽIAUSIOS REVOLIU
CIJOS ĮVYKDAVO KOVO 

MeNESĮ.

SULYGINO L. PRUSEIKĄ 
SU KLERIKALAIS.

Kovo mėnesis — tai revo
liucijų mėnesis.

’’Rankpelnis” praneša, 
kad drg. Z. Aleksa randasi 
jau Petrograde. Tenais pat, 
veikiausia, randasi ir pa-i'.‘ 
liuosuoti iš kalėjimo social
demokratai Janonis, Raudo
nikis ir kiti. Prie to būrio 
reikia priskaityt ir visą eilę 
senų musų veikėjų, šiuomi 
laiku gyvenančių Petrogra
de.

Įsivaizdinkit sau, koks v. . . . .. ciais metais kovo men. subruzdimas, koks entuziaz- ą. ’ 
mas turėjo kilti jųjų tarpe! .
ir tarpe tų darbininkų mi-jj? 
nių, kurie ir kapinių ty
loj senojo režimo neišsižadė
jo vilties geresnių laikų.

Kalėjimų durys prieš juos' 
prasivėrė. Naujo gyvenimo, 
aušra nušvietė tamsybių pa 
šaulį. i

Ir kaip linksma mums, A-: 
merikos lietuviams sociali- Į 
stams, kad mes vist ik, net 
didžiausios reakcijos laikais, 
nėjom talkon nei carizmui, ’ 
nei liberalizmui, bet dumo- 
jom savo seną revoliucijos 
durna. *- I

Ir šiandien musų viršus!

į tas galingas Rymo valdovas 
Julijus Caezaris. (Caezario 

tvardą vėliau prisisavino vi
si carai ir kaizeriai).

23 d. kovo tapo pasmaug
tas Rusi j as caras Povylas I.

13 d. kovo tapo užmuštas 
t Rusijos caras Aleksandras

II.
1818 m. kovo men. revoliu- 

rusuose. Tais pa-

dumti galva visų reakcionie- 
jrių kunigaikštis Meterni-

B ai t i m o r ės “aido bl i s tų “ 
laikraštis, kuris net ir tuo
met panašus į juokdarį, kuo
met mėgina rimtai kalbėt ra

(N r? 12).
“Pruseika ir tūli mu

sų klerikalai yra prie
šingi vienai didelei dar
bininkų unijai (IWW.) 
tiktai dėlto, kad toji li
nija nesikhiusia jų vi- 
liugingu patarimų ir ei
na tuo keliu, kuris tie
siausia darbininkus ve
da prie “išsiliuosavimo.”

j lis butų iškimštas šiau
dais ir pastatytas typ-> 
soti kur kampe busian- 

, čiame lietuvių muzėjuje 
su parašu ant kaktos,” 

Toliaus tasai pats S Š. va
dinamas bernu, 
mužiku.

Didesnių nepraustaburnių 
jau negalima įsivaizdint.

grįžt ar negrįžt?
Vladas Požėla muša tele- ( Mums brangus Rusijos re-

so

šo: “finai lietuviai ir ĮvąW 
rios slavų tautos, kurios pm 
eityje simpatizavo labiau Vo 
kietijai, negu reakcijinel - 
Rusijai, prie naujų aplinky-

gi amą V Kapsukui, kvies- .voliucijos reikalai, bet mums Kiu piia na linko ęimnatiyim- ■ tamsuoliu/damas ir jį ir jo draugus'negali nerūpėti tas, ką mes "olSkli

Bent kartą aiškiai 
ir drąsiai.

Mes žinojom, kadSociali-

ra žmonių, kurie mato daug 
gero šioj imperialistinėj ka-

Kad milionai žmonių žuvo, 
kad pakriko antrasai Inter
nacionalas — kas jiem gal-

Tai jau žinoma, kad liet. v()*';
aidoblistai baisiausia neken
čia Pruseikos, kurį net su 
klerikalais lygina. Kad Pru 
seika ką nors bendro galėtų Say°.l- 
turėt su klerikalais ir jų ta-' 
ktika link unijų, veikiausia 
nieks neįtikės.

Apie 1WW. savo
’’Laisvėje” buvo daug rašy
ta. Kadir pamatinis princi-j 
pas jos- geras ir Pruseika

Kad visos kariaujančios 
valstybės pasirodė kovojan
čios ne už teisybę -— kas

kuogreičiausia grįžt Rusi-.šioj šalyj turime. Pusmilio- 
Ijon.

“Kaip mielai ; ' 
laivan ir lėkčiau tan kovos 
sukuriu, kuriame viena die
na kartais atstoja mėnesius 
ir metus“ — rašo V Kapsu
kas.

Keli mano draugai iš

nine Amerikos lietuvių vi-
aš sėsčiau suomenė tai ne menkniekis ^a(] p

ir mums dar nebūtų laikas'

Akylus politikieriai iš 
’’Staatszeitungos“ pramato, 

'rusų režimas dabar 
jau niekuom negalės impo
nuoti mažojom skriaudžia?

Jeigu ten, Rusijoj, reikia mom tautom. Ligi šiol tai 
oemų, tai jų reikia ir čia. vokiečių patriotai, “gelbedfik

nus lėkti.
Draugai rusai iš “Novy 

M i r” stačiai apimti grįžimo 
manija. Tik šiandien aš, 
kaipo kasierius LS.-DP. At
stovybės paskolinau drau
gams L Trockini ir G Čutl- 
novskiui $200.

Šį utarninką jie jau skren

žmonių, i
Ir čia ateina sunkus, labai
sunkus laikai. Ir čia reikia pil.§tu j Aelabąjj 
kovotojų. Tiesa, niusų kova|(tabar jau tik ‘ ' 

. ’ žibu- beliko.nespindi revoliucijos 
riaias, bet ji vis dėlto- kova 
ir kova labai sunki. Beveik

nu ” mažąsias tauteles, rode 
į carizmą, 
kaizerizmas

Pabaigoj savo straipsnio 
l“Staatszeitung’ ’ragina vo- 

visi musų žmones čia, Ame-|Mu valdžia suteikti len- 
rikoj, yra darbininkai irĮkam j r lietuviams didesnę ,rikoj, yra darbininkai ii-,kam ir lietuviams

Įjeigu veiklesnieji socialistai (laisvę, kad jie nepradėtų lin-

1770 metais, 5 d. kovo, i- 
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įvyko pradžia revoliucijos už į 
Amerikos paliuosavimą nuo 
Anglijos despotizmo. Tą die
ną Bostone įvyko susirėmi- 
'mas Bostono piliečių su an- 
tglų kareiviais ir jurininkais, 
i Tik po šešių metų kruvinų 
kovų, taip pat kovo mėnesį, 
anglų kariumenė turėjo pa
sitraukt iš Bostono.

Kaip žinoma, Amerikos'žymaus padaryt dėl jų įvy- 
rovoliiiciia tnroio didele i- kinimo.

W-istų, tai dar blogiau. Tie-,

Laikinoji Rusijos valdžia 
pavelijo Mikalojui Romano
vui apsigyventi jojo dvare 
Livadija, Krymo pusiausa- 
ly-

Laikinoji valdžia padarė 
didelę klaidą už* kurią atei- v 
tyje/galbūti, reikės bran-,'vos. 
giai apmokėti. Ex-caras Mi
kalojus yra kriminališkas 
prasižengėlis, prisiegos lau
žytojas, kurio rankos sutep
tos nekaltų žmonių krauju. 
JĮ reikėjo nusiųst ne Liva- 
dijon, bet Sibiran, prie 
sunkiųjų darbų arba užda- 
ryt geležinėj kletkoj šv. Pet
ro ir Povylo tvirtovėj

išsiliuosavimo karę 
turkų jungo. Graikų kova už

Mano nuomone, šiame mo
mente nereikia vaduotis u-

drožtų Rusijon, tai musų 
judėjimui butų pusėtinas 
pavojus.
štai kodėl, draugai, aš kvie
čiu jus ne veikti akių plotu. 
Pamislykit apie tai, pamisly-

kti į rusų pusę.
Vadinas, ragina politikie- 

riauti, trupinių nuberti, šiuo 
tuo pavilioti.

Tuos ponus, turbūt, nieks 
nepamokins teisybės, kaip*   įjjL'paiiiumna Lcisj'uea, naų 

kit atkartotinai. Mes turime tik toks žemės drebėjimas, 
tuo klausimu tarties ir ple— kokis Įvyko Rusijoj.
nuoti. Jeigu mes visi, arba *  ...................——»
bent musų dauguma pripa- ’’ŠVENTO TĖVO” DOVA- 
kįs,kad to ar kito draugo bu

I Kad Amerikos įsikišimas 
karėn yra didžiausias skan
dalas teisės ir žmoniškumo 

laiku žvilgsniu — kas jiem galvoj.
I Jie pritaria Wilsono ir 
i Wall gatvės politikai, jog 
1 Amerikai reikia kariauti 

jam pritaria, tai sunku, sta- talkininkų pusėj.
Kad visu tautu darbinin

kai reikalauja taikos —kas 
savo sąstate, galėtu ką nors Tein Sa^v^J • ., 

. I Jie, tie ponai socialpatrio- 
. Kaslink lietuviu IW. tai išleido atsišaukimą, kad 

.... v talkininkų šioje karėje t'ei- 
jųVtarpc”yra Yii dešėt-:syb®jr.k^d Wilso™s ’ 

nizacijų ir atsakomybe prieš cijos Vokietijoj. Revoliucija'siems lietuviams ir įdėda- 
tas organizacijas turi suvar-.Vokietijoj, veikiausia, atida-Imas auką 20,000 frankų “iš 
žyti laisvę asmeniško noro, 'rytų kelią į Lietuvą, o juk savo sumažinto iždo”.Be to 
štai kodėl nevalia pasiduoti (ten mes, lietuviai socialistai, pla ”v v ‘ 
jausmo impulsams.

Apie tai, kas gali važiuot'va, negu Petrograde, 
j Rusiją, tegul sprendžia ne'viso pro viso tėra kokia 50- vyskupus ir prašyti, kad jie 
vien tie, kurie nori važiuoti, 
bet organizacijų žmonės, ta 
visuomenė, kuriai kandida-

jčiai negalima tikėt, kad da
bartinė IWW. dabartiniame

ti, tai jau veikti organizuo
tai, išanksto susitarus, išan- 
ksto viską su pienavus.

Ak, jeigu visi musų veikė
jai nebūtų gyvais ryšiais su
sirišo su Amerikos lietuviu 
gyvenimu, tuomet lai sau 
važiuoja. Jie butų laisvi vei
kti, sulyg savo locno Įsitiki
nimo.

snis, negu buvimas Ameri-

NA LIETUVAI.
Klerikalu laikraščiai su■v

koj, tuomet kas kita; tuo- dideliu džiaugsmu paskelbė 
met gali važiuoti.

dauguma 
vairiausio 

sos eilės kovų už mažų tau- met .aiskia 
tu laisvę, kurios tęsėsi visa
me devynioliktame šimtme
ty.

Kovo mėn. 1916 m

adė jo: kai sukai barnų i r gan ideali-' s?s išmintingai. Visą bėdą 
iš po'šku žmonių, bet didelė ju i’e mato tik prusianizme.

WiW..... . v V1>a mišinys i- nemato nei Britanijos
svietelio, dažnai .imperializmo, nei Rusijos Ii- 

atžagareiviško. Gėralų veržimosi prie Kon- 
aidoblistai yra

[žinią, kad “jo švenčiausioji 
gali šventenybė’” popiežius iš ne- 

tęstis labai ilgai ir išrodo,'apsakomai didelės savo apa- 
kad ji tęsis ilgai. Tat jau ir Itališkos malonės parašė lai' 
skubinties nėra tokio rcika- šką Žemaitijos vyskupui Ka
lu. Antra vertus, mes juk revičiui, išreikšdamas širdin 

. jgą užuojautą nukentėju- 
Vokietijoj. Revoliucija siems lietuviams ir įdėda-

Mes esame
lyj visą tinklą savo orga-įveik visi laukiame revoliu-

stantinopolio, nei Francijos 
nei

jo šventenybė“ “šventas 
rastume daug platesnę dir- tėvas” pavelyjo lietuvių vys- 

kur kapui kreipties į kitų tautų
laiškiais atžagareiviškais tau imperialistų šunybių, 
tininkais, o apie tulus lietu- šuoliais augančio Amerikos 

Rusi- viū agitatorius neapsimoka (šovinizmo.
Joj tapo panaikinta baudžia- ne^ kalbėti. I Jie, tiė^ponai socialpatrio- 

Mes jau seniai sakėm, ar ^ab deklamuoja apie žmoni- 
1871 metais, 18 d. kovo Pa negalėtų geresnieji aidoblis-į.jos liuosybę ir nemato tų aš- 

i’yžiaus darbininkai įkūrė nors būdu praša- į
pirmą savo valdžią, būtent 
garsiąją Paryžiaus komuną.

Ir likimas leidė, kad tą pa
ti kovo mėnesį, šių metų, 
griuvo kruvinoji Rusijos ca
rų Romanovų dinastija ir. 
ant Petrogrado žiemos rūmų 

ir įtapo užkabinta raudonoji 
liepti jam rengties prie teis- žmonių laisvės vėliava, 
mo. Mikalojų Romanovą ne
galima buvo paleist be teis
mo!

Caras, laisvas būdamas, 
ir jo dvariškių kamarilė, 
begalo pavojinga. Livadija 
dabar taps kontrevoliucio-

Taigi, broliai, atsiminki
me, kad kovo mėnuo tai — 
musų, tai revoliucijos mė
nuo. Užtat, viso pasaulio su
sipratę darbininkai 18 d. ko
vo švenčia atmintį visų tų, 

(kurie žuvo kovoje už žmoni- 
rių centru, kur spiesis visos'jos laisvę.
juodašimčių pajięgos. O tų! 
pajiegų yra nemaža. Didžiu
ma bajorijos, pamazgos ir 
atmatos miesto činovninki- 
jos, kuriai taip gerai gyve
nosi prie senojo režimo, da
lis turtingi! valstiečių, visi 
buvusieji šnipai, žandarai, 
zemskiai ir t. t.— visa ta go 
veda šunaujos i 
prieš revoliuciją ir lauks tik 
to momento, kada aplinky- tiją reikia gelbėti nuo opor- 
bės duos progą atkeršyti.

Revoliucija turi daryt vi
sa ką tik gali, kad apsisau- 
got nuo kontrevoliucijos pa
vojaus. Supančiot ir suva
lant reikia carą, carienę ir 
jųjų agentus. Santimentaliz- 
mui neturi būti vietos.

SOCIALISTŲ PARTIJOS.
KONVENCIJA.

7 d. balandžio Amerikos 
Socialistui Partija turės savo 
konvenciją Planters Kotely,

griež dantį žiavimas, kiekvienas gali nu-
11 simanyt. Amerikos Soc. Par-

tunizmo ligos. Tokiem žmo
nėm, kaip Russell, Spurgo ir 
kitiem, kurie sako, kad “rei
kia gintis” (mes žinom, ką

vosi. Apie tai būtinai reikia 
pakalbėti kairiųjų organiza
cijų atstovų konferencijoj, ___ _.............
kuri įvyks šį nedėldienį ,mo klausimą.

tuonių milionų nekaltai žu-
lint iš savo organizacijos vusių žmonių.
atžagareivius. Tuomet gal' . Net didžioji Rusijos revo-
butu pamatas atrasti bendra Uncija ir Rusijos darbiniu-
ka]lKL |kų šauksmas “šalin kare!”—

Apie patį streiką nieko ne repamokino tų ponų.
kalbėsim šiuo sykiu. Palauk-' tiem ponam, bus la
šini, kol jisai pasibaigs. ibai «niagu, kada ir Ameri-

 ikos žmonės pradės žūti del
KLERIKALAI APIE TAU-'R;il'laiv.ilJ

mumcijos turto reikalų. Jie 
■nusiduoda nemato, kad mi-
libhai Amerikos žmonių ne- Kazin, ar tai veicimainyste 
nori karės. ar apsileidimas, kuomet pir-

| Gėda jiem, tiem socializ- mininkas, ragindamas pūli
nio išdavikam, kurie šautu-'liką aukaut, ptW '*.......
va, kanuole ir Amerikos m i- 
litarizmą daugiau myli, ne
gu visasvietinę darbininkų 
brolystę, negu žmoniškumą, 
negu saugojimą Amerikos

TININKUS.

čiai siunta. Jie mato, kad 
Amerikoje žmonės nuo jų ša 
linasi. Žmonės eina netik: 
prie socialistų, bet ir prie 
vadinamu neprigulmingu

nepasižymi veikimu. Ten 
daugiausia veikia socialde
mokratai ir tautininkai A. 
Smetonos rūšies. Rusijoj 
klerikalams tai]) pat atėjo
liūdnos dienos. Jųjų batiuš- 
ka caras ii* jo bernai, kurie

čius ir kompaniją) sukimšti 
kalėjimuosna.

Suprantama, kad klerika- 
bškus plunksnabraižius api
ma desperacija ir jie taip 
šlykščiai pradeda kolioties, 
įkad bjauriau jau negalima, 

būti Kad klerikalai bliuznija ant 
socialistų, tai ne dyvai. Bet

Post Scriptum. Parašius 
šį straipsnelį, atėjo žinia, 
kad caras su cariene areš-'cijos. 
tuoti ir gabenami į Carskoje turėtų sušaukt konferenciją 
Selo. Juos laukia teismas. 
Tai ir gerai. Spauda turi 
išaiškint caro darbelius, o 
paskui lai jį teisia. To jisai 
ir užsipelnė. Ministerija lie
pė areštuok carą, darbinin-

♦ MARGOS o

♦

60.000 lietuvių.
Tuomet, jeigu jau reikėtų 

marint musų’ judėjimą Ame
rikoj, būtų situacija 
tiek kitoniškesnė.

Taigi, draugai, š 
atsargiau svarstyki! grįži-

šiek-

parinktų savo bažnyčiose 
aukų lietuviams.

Džiaugkis, lietuvių liau
die! šventas tėvas iš savo 
apaštališkos malonės teikėsi 
išmesti badu mirštantiems 
tavo tėvams 20,000 frankų! 

Į Dvidešimts tūkstančių....
suma!

i Tai beveik 5,000 dolerių! Ir 
tai iš “sumažėjusio” nabago 
popiežiaus iždo.

Tik pa m išlykit, kokia tai

L. Pruseika. ^ ankų. Milžiniška

cija Vokietijoj, tada visi sy-' 
kiu važiuosim i Lietuva. C fe

tusi joj. dabar daug revo- ięHdele jo šventenybės apaš
tališkoji malonybė!

Beveik 5,000 dolerių kata-
liucionierių. Kiek jų iš Sibi-'
ro,' iš kalėjimų paleido.

O čia, Amerikoj, tokia be- p.kiškai Lietuvai’ kuri keli 
1 • • • 1 '

šimtmečiai kaip paskutinius
savo skatikus atiduoda po '

galiniai didelė dirva.
* * * * *

Kas bus čia, jeigu visi va- popiežiaus* ( J KkKv; MUK’ V J < ' C4 . * *

.itsai neaukau- <iaj išvažinės? Tik bažnyčios 1«iko visą armiją jo kunigų,
11 -1. • . . .. .... *■ .1.! ____________ .1_________ja, kuomet kalbėtojas, ra

gindamas publiką aukaut,
patsai neaukauja?

Aš pažįstu daug pirminin-

Ju vardai: J P Stokes (so-
I v '. cialpatriotas- milionierius), 
W E. Walling, Ch. Ed. Rus-' 
sell, W Ghent, W Kruesi, H 
Leech, ir E Gohl.

Važiuokit sau sveiki iš 
.socialistų partijos. Juk dau- 
iguma jūsų balsavo už Wil-

vietos partijoj
Mes manom, kad lietuviai paklausykit, ką jie, paveiz- 

socialistai turėtų ten daly
vauti. Musų Sąjungos sekre
torius J Stilson privalėtų 
būti St. Louis laike konven-

Chicagos socialistai

Walling). Iš tokių “socialis
tu”, kurie daeina iki balsa
vimo už priešingų partijų 

u kandidatus mes tik nieko 
daugiau ir laukti negalime.

ncaukauja.

♦ H: *

Nejaugi ’’Vien. Liet.” ma
no, kad gimdymo kontrolia
vimo klausimas yra partijos 
klausimas?

Yra didžiausių buržujų,

ir pasiųst bent kelis delega
tus. X LSS. rajonas, kuris 
randasi St. Louis apygardo
se, irgi turėtų pasiųsti de
legatą.

Veikite draugai kuogrei- 
čiausia. .

Iš KOOPERACIJŲ.
Waterbury, Conn. Čia jau 

atsidarė kooperatyve krau
tuvė Lithuanian Merchan
dise Coporation. Kiekvienas 
[kooperacijos narys moka 

dailininko D1’aU§ija
virs 300 nariu.

Didžiuma \ kųoperacijos 
narių klerikalai.

Brooklyno kooperacija

dan, rašo apie tokį bažnyti
nį tautininką, kaip S. Šim
kus. Tūlas klerikalų šlamš
tas rašo apie Šimkų:

’’Šalin su tokiais tau
tos išgveromis, kurie ne
šioja neva
vardą, bet ne pildo dai
lės dėsnių, tik bjaurioja
musų veikėjus ir katali
kišką visuomenę!

Mes patartumėm, kad i “Labas” šią savaitę jau įku- 
I ateityje S. šimkąus kai-'na savo krautuvę.

ki.'frf

ii karčiamos. jl)a^ gyvendama tik duona
Beveik visi redaktoriai“No- ir vandeniu, tai didelė auka’., ( 

Negana to da, “jo švente- ’ 
be” pavelijo Žemaitijos

Tai kas bus su jūsų vyskupui atsišaukti į kitų 
dienraščiu? klausiu jų.

— Et, čia Amerikoj nie-

nori vykt Į Rusi-

nėm.

tautų katalikus ir prašyti 
............. ....... v-aukų. Ar matot, kokia tai 

ii- šnekėkis su žmo- mielaširdystė! Juk jis galėjo 
i nepavelyt to daryt.. Tuo
met lietuviai galėtų visi ba-* * * * *

Fai Rusijos meška paro- išmirti, bet atsišaukti | 
, kad ji netik moka vaik-P^m tautų katalikus nega

(“Keleivis”).
ir yra smarkiausių socialis
tų, kurie jai nepritaria.

Tai ne partijų, bot sveiko!

*****
Gimdymo kontroliavimui 

teorijoje labiausia neprita
ria tie, kurie labiausia pri-

*****
M. Yčas kadaise bučiavo 

carienei i ranka.
Kam dabar jisai bučiuos į 

ranką? *****
V. Kapsukas jau lekia į 

Rusiją. Palauk 
Drauge.

♦ * ♦ * ♦

i “Kardas” neiš-

Aš jiem tai seniau sakiau.
*****

dami apie Rusijos revoliuci
ją, ką sakę, ką nesakę, vis 
eina prie kaizerio.

KAIZERINIAI SUSIRŪPI
NU

Vokiečių konservatorių ir 
kaizerio sistemos garbintojų 

palauk, laikraštis ’’New Yorker 
Staatszeitung”, kalbėdamas 

Lauksim,* kol kils revoliu- apie Rusijos revoliuciją ra-

Iš LAIKRAŠČIŲ.

— “Vien. Liet.” girdėjusi, 
kad “Kardo” turtas parduo* 
tas iš licitacijos. Mes gi gir
dėjome, kad ’’Kardas” išeis.

— ’’Tėvynė” atskiru gra
žiu leidiniu išdabino moterų 
ir vaikų skyrių. Nr. 2 telpa

čiru V iru. naudingas straipsnis “Dirb
tuvės maistas”. Yra skyrius 
skanių valgių gaminimas, 
kurį veda Ona.

— “Katalikas”, kaip tei
singai pastebi ”V. L.” einr" . 
vis prastyn. Originalių/ 
straipsnių jame jau nėra. 
“Katalikas” dabar išeina tik
1 sykį į^savaitę

i >?•
/..Al
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abus moteris pri-

rįs nesvietiškai susispausdavo ir pasidarydavo pana
šios šampano stikleliui, todėl atsirado visiems gerai 
žinomos šlykščios moterų ligos. Dabar kai]) tik atbu
lai — moteris ne vien tik lytiškas tvarinys, bet ir sa- 
vystovė žmogystė. Mes dabar jau matome, kad mo
teris bando nusimesti senąjį “gorsetą” ir mėgina ap
sivilkti naujosios gadynės ’’gorsetu.”

Bučkių meiliški jausmai taipgi keitėsi ir bučkių 
istorija yra panaši į drabužių dėvėjimo istoriją. Ge
riau pasakius, bučkių istorija — sykiu yra ir meilės 
istorija.

Mes jau matėme, kad primityviams žmonėms buč
kiai buvo visiškai nežinomi ir jie net bjaurėjosi tokiu 
pasielgimu. K F. Appren pasakoja, kad tarpe Gvia- 
nos indijomj jokių ženklų meilės išreiškimui nebuvo. 
Apie bučkius ir kalbos negalėjo būti, nes jiems toks 
saldus ir malonus užsiėmimas, kai]) meiliškas pasibu
čiavimas, visiškai buvo nežinomas. Ir kada indi jonai 
pamatė civilizuotus žmones besibučiuojant, ėmė iš jų 
juoktis. Indijonės mergaitės, jeigu kas jas pabučiuo
davo, išsižioję žiūrėdavo ir nežinodavo, ką tas reiškia. 
Pagalios tas neilgai tęsėsi, jos greitai suprato bučkių 
reikšmę ir jeigu atsirasdavo tokis, kuris pabučiuoda
vo, likdavo labai užganėdintos.

Šeimyniškoj gadynėj pirmiausia bučkiai pasiro
dė ant scenos pas žydus, graikus, rymiečius, arabus ir 
tt. Vienok gyveniman jie buvo vykdomi labai palen
gva. Kaip kiekvienas naujai įvedamas įprotis turėjo 
tobulintis, mainyti savo išvaizdą, tai]) buvo ir su buč
kiais.
valėjo bučiuoti tėvams ir vyrams į barzdas. Pas ry
miečius buvo uždrausta moterims vartoti svaiginan
čius gėrymus, todėl vyrai jas bučiuodavo į lūpas, kad 
patyrus, ar negėrė svaiginančių gėrynių. Tolinus pas 
rymiečius buvo įvairių rūšių bučkių, kuriuos užvardy- 
davo tam tikrais vardais. Basium — vadinosi manda
gumo bučkis; oscalum — draugiškas bei prieteliškas 
bučkis; suavium — meiliškas bučkis. Viduramžiuose 
ir bučkiai nemažai “paklaidžiojo”, pakol surado atsa- 
kantesnes vėžes, kuriomis ir dabar važiuoja. 710 ni. 
tapo įvestas įprotis bučiuoti popiežiaus šliurę (klum
pę). Šešioliktame šimtmety baliuose, po kiekvieno šo
kio, moterjs bučiuodavo kavalierius, su kuriais šokda
vo. Finck’as nurodo, kad per ilgus metus kunigai, 
surišę merginą su vaikinu amžinu ryšiu, bučiuodavo 
ne tik nuotaką.bet ir visas jos drauges, kurios dalyvau
davo laike šliūbinių ceremonijų. Bučiavimas rankos, 
reiškia suteikimą pagarbos pašalinei ypatai ir tt.

Ypatiškos meilės gadynėj bučkiai jau surado tik
ras savo vėžes, ant jų apsistojo ir dabar laikosi. Visi 
rymiečių bučkiai išnyko ir pasiliko tik vienas — sua
vium, meilės bučkis prie šio priskaitoma ir motinos 
bučkis; bet per tą visą laiką jie tapo apdirbti, apšvel- 
ninti, padaryti kultūringais ir dabar be bučkių var
giai galėtų apsieiti romantiška meilė. Beje, tamses- 
niuse kampeliuoše yra ir dabar užsilikęs osculum — 
prieteliškas bučkis, kurį vartoja ir vienuoliai, bet pa
starasis jau nyksta ir greitai visiškai išnyks.

Šeimyniškoj gadynėj, kai]) mes jau matėme, 
meilė, bet ekonominis išrokavimas lošė svarbiausią ro
lę.ir tik dėl jo apsivesdavo, nepaisant ar pora tikdavo 
naujam gyvenimui ar ne. Ekonominis išrokavimas vi
ską pergalėdavo. Tais laikais net ir patarlė buvo išsi
dirbus: “Pirmiau reikia pasirūpinti, kad apsivedimas 
suteiktų didesnę naudą, tuomet atsiras ir meilė bei 
meiliški jausmai.”

Ypatiškos meilės gadynėj, ne ekonominis išrokavi
mas suveda vaikiną su mergina, bet ypatiška meilė, 
patraukimas vieno prie kito; ekonominiai išrokavi- 
mai, kurie pirmiau buvo tai]) giliai savo šaknis įleidę 
į meilę, dabar jau išraunami ir išmetami laukan. Da
bar netik vaikinas ir mergina liuosai, be pašalinių įsi
kišima, pasirenka sau gyvenimo draugą bei draugę, 
bet jau stengiasi ir savo turtų nevienyti, bet laikyti 
atskirai ir kiekvienas jais valdyti taip, kai]) geriau pa
tinka. Individualizmas bei ypatiškumas, kaip tarpe 
vyrų, taip ir tarpe moterų, vis auga ir plėtojasi. Pir
miau vyras skaitydavosi vienas kūnas; ir dabar pana
šiai tvirtina bažnyčia bei dvasiškija. Suprantama, jei
gu iš vyro ir moteries pasidaro vienas kūnas, tai apie 
kokį nors persiskirimą negali būti ir kalbos — jiedu 
privalo visuomet viename kambary gyventi ir vienoj 
lovoj gulėti. Bet dabar mes matome ką kitą: atsiran
da jau tokių, kurie apsivedę gyvena net atskiruose 
kambariuose; ypatingai pradeda įeiti į madą miegoti 
atskiruose kambariuose. Gal toks reikalavimas, kad 
pati miegotų viename, o vyras kitame kambary, dau
geliui pasirodys labai keistu, bet jeigu mes į tą dalyką 
pažvelgsime truputį giliau, tuomet persitikrinsime, 

N kad jis yra naudingas. Nuolat būnant vyrui su pačia 
viename“'kambary, o nakty miegant vienoj lovoj,,atsi

liepia ant meiliškų jausmų: jiedu taip apsitrina, taip 
atpranta, kad pąakui vienas prie kito jokio patrau- 

mai, tuomet jau tarpe vyro ir pačios įskįla barniai, 
nesutikimai ir tt. Vyras, norėdamas surasti smagu
mą, visą liuosą laiką praleidžia karčiamoj. Ir tankiau
siai jis atsimena apie apie savo vyriškumą, o apie ly
tišką meilę tik tuomet, kuomet ateina iš karčiamos po 
alkoholio įtekme. Tas baisiai atsiliepia ant kūdikių, 
nes pastarieji jau gemsta nesveikais.

Visiškai kitokios pasekmės būtų, jeigu tarpe ve
dusių gyveniman įvyktų išsireiškimas J Polio: “Drau
gai privalo visakuo bendrai dalintis, tik ne miegamais 
kambariais.” Vadinasi, vyras su pačia būtinai privalo 
turėti atskirus miegamuosius kambarius, kad palai- 

M. B. V. rašo: Aš jau 6 
metai kaip kosčiu nuo per
šalimo ir kosėjimas nesusto
ja, bet vis laikosi ant vieno
dumo, ir tankiai su kraujais 
spjaunu. Spjauduliai pana
šus į pūlius, susimaišiusius 
su kraujais ir šiaip judais

tik pradeda nykti lytiška meilė, sykiu su ja išnyksta ir 
dvasiška. Nebereikalo tūli mokslinčiai yra pasakę, 
kad bendras miegamasis kambarys ir bendra lova, tai 
“meiles kapas”, kuriame ji tampa palaidota. Žymus 
rašėjas W Godvin iir sufragistė Mary Wollstonecraft 
buvo tos nuomonės, kad vyras su pačia neprivalo il
gai būti viename kambary ir- matytis koręčiausia. 
Govinas buvo net tos nuomonės, kad gyvenant vie
nuose namuose irgi kenksminga ir negalima taip pro
duktyviai darbuotis, kai]) kad atskiria! gyvenant. To
dėl jis buvo nusisamdęs sau kambarius nelabai toli 
nuo to namo, kuriame pati gyveno ir ateidavo tik pie
tų valgyti, o visą kitą laiką abudu atskirai būdami už
siimdavo literatišku darbu. Neužginčijamas faktas, 
kad laikinis persiskyrimas vyro su pačia ant tiek at
naujina meilę, ant kiek ją sumažina nuolatinis vie
name kambary buvimas. Jiedu vienas kito išsiilgsta, 
nori pasimatyti, todėl atsiranda nepalyginamai dides
ni meilės jausmai. Panelė Brown yra išsireiškus se
kančiai: “Meilės liga ir mirtis — nuolatinis krūvoj 
gyvenimas vyro su pačia; juo vyras su pačia mažiau 
atsiskiria, tuo labiau meilė serga ir susilaukia neiš

Suprantama, ši teorija bei patarimai dar negrei
tai įvyks gyveniman, nes didžiumai kaip tik neleidžia 
ekonominės i

Laikinosios valdžios įsa
kymu ex-caras irex-carienė 
areštuoti. Juos daboja ge
nerolas Aleksiejevas.

Kame juodu areštuoti dar 
nėra žibios. Telegramoj, ku-, 
rią spauzdina “New York 
Times”, yra pranešta, kad 
tam tikra durnos komisija 
siunčiama ton vieton, kur 
dabar randasi caras ir jai

budu Romanovu i Carskoje 
Selo. Vėliaus juodu, abudu, 
veikiausiai bus atiduoti po 
teismu.

lė carbernių. Pereitame 
’’Laisvės” numery mes už- 
vedėm skyriui “Juodoji eile”. 
Dabar papildom tą juodąją 
eile:

ministeris štiurmer. Buvęs 
vidaus dalyku ministeris

riai tai]) pat gerai veikia. 
Kokie 6 mėnesiai tam atgal 
man pradėjo ir labai krau
jas su kosėjimo pagelba bėg
ti išplaučių, kas privertė 
mane eiti pas gydytoją, ži
noma, gydytojo prisakymus 
nevisus galėjau išpildyti; 
paveizdan: liepė ant lauko 
visuomet miegoti, nieko kep' 
to nevalgyti, ir mėsos visai

negaliu būti, nes iš darbo 
gyvenu, o gydytojas man 
draudžia ir tas miego
jimas po grynu dangum nc- 
visados galima išpildyti.

Dabar kraujo nesimato, 
bet kosėjimas vis nepaliauja 
o tankiai naktimis, kuomet 
miegot reikia, šiaip jau nie
ko absoliutiškai neskauda,

*AR TURI TĄ NAUJĄ*' 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ

Prie dabartinio kapitalisti- 
darbininkai negali nei svajoti apie ats

kirus miegamuosius kambarius, nes džiaugiasi, jeigu 
gali nusisamdyti vieną arba du kambariuku ir juose 
su visa savo šeimyna susikimšus gyventi. Pagalios, 
juk darbininkas ryte anksti iš namų išeina, o vakare 
vėlai sugrįžta. Vadinasi, jis ir taip mažai matosi su 
savo pačia ir vaikais. Darbininkai galės turėti at
skirus miegamuosius kambarius tik tuomet, kuomet 
jų ekonominis gyvenimas pasigerins, o tas bus tuomet, 
koumet parsikeis visa šio surėdymo tvarka. Bet tie, 
kuriems dabar vienuose kambariuose ’’perankšta”, o 
persiskyrus — “perilgu”, gali jau šią teoriją gyveni
man vykdyti.

Kad individualizmas auga ir apsivedimas 
aarosi ypatišku žmonių reikalu, galima pastebėti ir iš 
literatūros. Iki šiam laikui kai]) romanų, taip ir sce
niškų veikalų ašis buvo — apsivedimas. Dabargi jau 
tas nyksta, visoj dailiojoj literatūroj ir sceniškuose 
veikaluose matome ne apsivedimą, bet šeimynišką gy
venimą, visur remiamasi šeimynišku gyvenimu ir jis 
kritikuojamas.

Tūlas anglų laikraštininkas padarė statistiką an
glų kalba išleistų romanų, norėdamas sužinoti, ką jie 
stato ašimi. Ir štai iš aštuoniosdešimties romanų, 
septyniolika pajuokia šliubus, kurie atliekami su se
noviškomis ceremonijomis, kaipo atgyvenusius savo 
amžį, vienuolika kalba apie naudingumą persiskyri
mų, dvidešimts du gina liuosą meilę, septyni tyčio
jasi iš vyro ir pačios ištikimybės ir dvidešimts du 
skandališku tonu kalba apie šliubus. Ir kas įdomiau
sia, kad tie visi romanai buvo moterų parašyti.

Protopov.
Nusižudė buvęs vidaus da

lyku ministeris Trepov.
Kalėjime Petrogrado arci- 

vyskupas Piterim, buvęs 
karės ministeris Suchomli- 
nov, buvęs teisiu ministeris 
Sčeglovitov, Finliandijos ge
neral gubernatorius Zein, 
Finliandijos senatorius Bo- 
rovitinov,.senatorius Krv- 
žanovvski, buvęs finansų mi-

svietus ministeris Beliajev, 
buvęs caro dvaro ministeris

berg, budelis Rennenkampf 
,(1915) m. revoliucijos mal-

virsi n i nk as Drozdo wsk i.
K u n i ga i k ši i s Mecklen 1)

General gubernatorius A-

nerolas Neščenkovas.
Didžiuma jų randasi šiuo- 

m i laiku švento Petro ir Po- 
vylo tvirtovėje, kur senoji

1'11 1-

niau .buvo išdirbę. Ant die
nos jie gauna -10 kapeikų 
maistui. Per savaitę jiems 
valia narasvt saviškiam tik • •

na nor cenzūrą. Ant tyro oro

20 minučių i parą. Pri-

reikalingos” baimės, kuri 
gali prisidėti prie pagreitini
mo tikros ligos. Esu dar ne
visai senas (35) metu ir sve-

Meldžiu pa- j
turimo.

Atsakymas.
ir gana gerai aprašyta, bet

I .J ei dar neturi, tai pasiskubink gnu- 
Ktj, nes knyga gali greit :š>ibaigt.
B Apie tos knygos naudingumą pa- 
K klausk tų, kurie jau ją turi.
I Knygos vardas
j Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

I Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
R aiškintojo* ponios M. H. SANGER. 
S Ta knyga reikalinga visiems: mer- 
I gilioms, moterims ir vyrams. Joje 
R aprašoma lytiškų organų išsivysty* 
Imas, jų veikme ir svarba visame mo- 
Kteries ir vyro gyvenime; apsivaisinl- 
B irias; vaisiaus augimas; nėStumohy- 
ggijena; motinystė ir jos hygijena.
■ Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi-1 žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
K > Knyga turi 120 pusi, ir papuošta
2 paveikslais, kurie palengvina aprašo

mus dalykus suprasti.
KAINA TIK 50c. -
AR MYLI DAINAS? .

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 

B nerandama. Knygos vardas
Įvairios Dainos.

Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 
Į kurioje telpa daugybė įvairiausių dai- 
t nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos,* 
R juokingos, kalinių, tautiškos, kariš-
■ kos, politiškos ir kitokios.

gesnį spėjimą padaryti. Iš
rodo, kad musų klausėjas 
turi džiova, bet tikrint ne- v f
galima, kol neturime plates
nių žinių. Jis gali turėti šir
dies ligą ir chroniškąjį bron-! 
chitį, kuriedu irgi duos pa-

klausytis širdies plakimo, 
k v ė p a v i m o, i še gz a m i n u o t i 
spiaudulius ir paimt platesnę 
ligonio istoriją, tuomet tik 
galima butų tikrai spręsti 
Aš abejoju, ar tik nebus 
džiova ir patariu apie tai 
sužinot pas vietos gydytoją.

AR VERTA BŪTI TEISINGU! w 
Visada yra žmonių, 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, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas uz Teisybę

Jeronimas Savanore 11a.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring Si.,
> So. Boston,

WM

■iyskite

DRt EUKKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas 
šokiomis die
nomis ir no-

Idieniais nuo 
vai. ryte iki / 
vai. vakare, i 
Gydimas y-1 

ra yuatiškas. \
Kalbame an-

o

i ir rusi-

formuoti šliubus, bet apie tai mes plačiau pakalbėsi
me, kuomet prieisime prie šliūbo reformų klausimo.

Užbaig- visų trijų gadynių trumpą peržvalgą ir 
susipažinę su eilės plėtojimąsi, galime padaryti sekantį 
išvedima:

1. Primityvūs meilės gadynėj dar viešpatauja gy
vuliški jausmai ir atsinešimas; žmogus neturi supra
timo apie kultūrą ir neišsiskiria iš pulko gyvulių. Ja
me dar nenubunda ypatiškumas (individualizmas), 
todėl ir meiliški jausmai nesiskiria nuo gyvulių jaus
mu.

2. šeimyniškos meilės gadynėj meilė vis labiau ir 
labiau pradeda švelnėti, darytis turtingesnė jausmais. 
Atsiradus turtui, jau pradeda judėti ypatiškumas ir 
pas moterį, bet tik sieloj, gyvenime dar nepasirodo, 
nes vyras viešpatauja ir neduoda moteriai savysto- 
viai atsistoti ant kojų.

3. Ypatiškos meilės gadynėj ir moteris pradeda 
atsistoti ant kojų ir palengva darytis savystove ypata, 
gali liuosai pasirinkti sau tinkamą draugą ir su juomi 
susieiti į porinį gyvenimą. Moteris pradeda įgauti ly
gią su vyru vertę ir stengiasi išgauti lygias teises ne 
tik lytiškoj meilėj, bet ii* visame kame. Daugely šalių 
jau moteris atsiekė savo tikslą.

Suprantamas dalykas, kad tarpe visų trijų gady
nių nėra didelių tarpų, kurie vieną nuo kitos žymiai 
galėtų persiskirti; visos trįs susilieję viena su kita.

Pirmoji gadynė yra motina antrosios, o antroji— 
motina trečiosios. Tik skirtumas tame, kad kiekvie
nos gadynės vaisiai atneša didesnę naudą ir būna Kul
tūringesni.

nenusižudytu, nes juos lau
kia rustus žmonių teismas.

GERB. A BULOTA KAL
BĖS APIE RUSIJOS 

REVOLIUCIJĄ.

vidurinės Rusijos politikos,
* f

kaip gerb. Bulota ir niekas 
ųegali taip daug papasakoti 
apie dabartinę Rusijos revo
liuciją, kaip jis. Jisai gerai

džios vyrus, jis dirbo su jais

pasakyti, ko galima iš jų ii-

12 kovo So. Manchestery, 
Conn.

25 kovo New Havene,
27. Anson i jo j, Conn.

1 balandžio, So.-Bostone.
Kiekvienam patartina nu

eiti gerb. Bulotos pasiklau
syti, kas A įdomauja Rusi- 

/ jos revoliucija. Balandžio 
mėnesy gerb. musų svečias 
su savo žmona nori jau iš
važiuoti Rusijon.

’ V” ■■ ' S ■ ' ■

kaip gydytis, kada liga butų 
žinoma, nes širdies ligos gy
dosi kitai]). negu plaučių. 
Skvarbi ausis dalykas musų 
klausėjui yra gaut daug ty
ro oro, nes ir džiovoj ir 
bronchityj jis reikalingas.

jei jo svarumas puola, jei

jog turi

kinti apie tai vietos dakta
rui. kuris pasirupįs padėti ; 
neapmokamą senitoriją.Bet 
pirma reikėtų žinot, ar Jis

sako, jog 6 metus serga ir 
da sveria 185 svarus, todėl 
kįla abejone. Žinoma, gali 
vanduo pradėti rinktis Į tū
las kimo dalis ir svarumas 
būti pusėtinas net ir džiovoj 
todėl svarbu yra pati ligoni 
matyti.

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

9kn*amą dan tą avatabdaa 
antayk. litraakia ha jakla 
■kaaima. Pakla«kita, k*a 
paa au« daatia talai.

>21 So. 4th, Street 
Brooklyn, N. T.

} luropos gydytojas, duodu 
padarytus gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute*

407 E, 58th St. New York, N. T.

Telephone iyou ureenpoint. - .<

Dr. H. Mendlowitz
271 L3erry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tai motoru ligos.

G< » ai įsitemykit adresą:
DR. Ii. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
r kampas So. 1-mos gatvės. •

ŠOKIŲ MOKYKLAI
Jau <36 metai, kaip
gyvuoja Prof. Stern ' 
Šokių Mokykla, 952 j 
Broadway, kamp. ' 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 4 
kliasoje. Mokesti*
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MOTERYS RUSIJOS 
REVOLIUCIJOJ.

; 'T/' J'' ‘ ė 1 ' J - ‘i tufai a.., in ,ml j i.u. ■

lia Christman buvo patraukta teisme už su
laikymą maisto Miss Sarah Shlaiffer, vien- 
tik dėlto, kad jinai buvo žydė .

— O-o! žinau, atmenu — pliaukštelėjęs 
delnu į pliką kaktą sušuko redaktorius

— Už kelių minutų, klerkas su advoka-

MOTERIMS NAUJIENOS.

(Tąsa)
Jau šiandien, antrame posėdyje, Kim-1 rankraštis sutinka su Miss Emiline Take 

ballienės advokatas Wheelback’as užklausė pasirašymu nusprendžiu knygoj. 
Kimball’ą gal jis norįs persiskyrimo, nes ir

ELIZABETH, N J.

Liūdnos ir smagios nau
jienos pas mus iš moterų ju

•tu sugrįžo is archivo ir pranešė, jog laiško.dėjimo. Liūdnos todėl, kad

— Prasta.... — pasbalsiai sušnabždėjo 
redaktorius.

— Kimball teisinosi, jog jis lanko krik
ščionių ligonbutį tikslu atlankyti silpnus li
gonius ir šis laiškas yra klaidingai supras- 

testavo prieš tokią Kimballienes advokato Itas. Bet Kimballienė ilgai nelaukus pakišo 
propoziciją. Girdi, ją viešai įžeidęs p. Kim-1Miss Emeline Take fotografiją, adresuotą 
ball. Toliau sarkastiškai j 
tvirtino, kad propozicija be pamato. jkesinimas, rodos grabine skraiste

Šiuom kartu advokatas Wheelback pasi visą teismo rūmą. Tik Kimballienes advo- 
prašęs balso padavė teismo raštininkui lai-[ katai retkarčiais viens į kitą šyptelės ir 

vėl sukanda dantis. Išrodė, kad dalykas bus 
užbaigtas su p. Kimball’o garbės nuosto
liais. Bet Kimball’o advokatas mirkt į šalį, 
šypt Į advokatą Wheelback: abu nusijuokė 
į šalį ir aki mirksnyj vėl suraukė kaktas, 

•os tikėsit, kad advokatai, kaip tyčia 
supynė šią bylą.

Palyginus Kimball’o bylą su dviem ai
riais, išeitų taip. Tūlas airis susikumščiavo 
su savo broliu ir iškeliavo į Ameriką, ma
nydamas niekuomet su juo nesimatyti. Išli

atmetė pasiulijimą, nes jis buvo nevietoj pa
duotas.

Kimball’o advokatas Grayman užpro-

pašiepdamas jos vyrui. Tokis drąsus Kimballienes pasi- 
apsupė

AKRON, OHIO.

7 d. vasario mirė drg. Ju
lijona Praspaliauskienė, 20 
metų amžiaus moteris. Drg. 
Julijona kiek galėjo darba
vosi dėl LSS. 244 kuopos ii^ 
prieš pat mirtį dar rengėsi 
mokintis rolę. Bet staiga su
spaudė liga ir po operacijos 
nirė. Pasiliko vyras su 6 mė-i 
nešiu šuneliu.

Drg. Julija Praspaliaus- 
j pažiūrų 

[moteris ir Brighton, Mass. 
Yra būdama prigulėjo prie “Vie- 
j nybės”, o čia būdama prisi-

Pereitą nedėldienį Petro
grade (ir, veikiausia, visoj 
Rusijoj) įvyko grandiozės 
demonstracijos vardan Ru
sijos moterų teisių. Jos, de- 
monstrantės, reikalauja,kad 
renkant atstovus į Įsteigia
mąjį Seimą, ir moterįs turė
tų balsavimo teises.

Ištiesų. Nieks taip neužsi
pelnė tos teisės, kaip Rusi
jos moterys.

Atsiminkime tik vardus 
Sofijos Perovskaitės, Vie ros 
Zasulič, Vieros Figner, se
nutės Breškovskienės,Mari
jos Spiridonovos, Zemliač- 
kos ir tūkstančių kitų, ku
rios savo mirčia ir ilgų me
tų katorga atmokėjo už sa
vo prisirišimą prie laisvės 
idėjos. ..

Šiandien Rusija stovi ant 
kelio liuosybės. Senutė Breš- 

• kovskienė paleista iš ištrė
mimo, Marija Spiridonova, 
kuri 1906 metais nušovė 
Tambovo policmeisterį Lu- 
ženovskį ir iki šiol išbuvo

šką, kurį prašė perskaityti. Aš tenai, žingei
dumo dėlei, trump rase i u nukopijavau laiš
ką. Štai jo turinys:

“P-nui Kimball’ui, Coaldoom, N H.
“Brangus ganytojau:

Tamstos atsilankymas musų ligonbutyj 
stebuklingai suramino visus ligonius. Bet... 
Tamstai išvažiavus, ligoniai vėl nesmagiai 
jaučiasi. Bet to neužtenka. Noriu pasakyt, 
jog ir sveiki pasiilgsta Tamstos:sirguliuoja, 
nuobodauja. Suprantat, ką aš noriu pa- ............... ........._... d................... v.........
sakyt? Pražiūrėjau ir langus, belaukdama, pęs New Yorko prieplaukoj, tuo nužings- T T 1 — 1 O T K 1 1 1 -1 — • T T • ' • Ii* JC • • • *1 T • 3 1 • '

buržuaziškos moterįs, ne 
atjausdamos darbininkų var 
gui ir visokiom nelaimėms, 
taisosi sau “raudonojo kry
žiaus” uniformas, rengda- 
mosios pagelbon kapitalis- Įkienė buvo laisvų 
tams į būsiančią Amerikos1 ‘ ‘ - - - 
karę. Tame judėjime . yra būdama prigulėjo 
įsivėlę ir musų tautietės, nybės”, < ’
kurios nėra jau darbininkų rasė ‘prie “Laisvės P-nės D- 
kliasos. Teko man girdėti, stos”, 
kad ir A Bacevičienė, dakta
ro žmona, yra tame judėji- 
ne ir neatsilieka nuo kitų a]) 
sirūpinti karine uniforma.

Smagios todėl, kad mūsų 
Lietuvių Moterų Progresy-

si, kaip tik priešingai anam 
judėjimui. Jos jau išrinko 
komisiją, kuriai buvo Įsaky
ta, kad susitarti kartu su

10 d. vasario tapo pa
laidota. Lydėjo ant kapiniu 
nemažas būrelis žmonių. 
Drg. R Grigaliūnas pasakė 
trumpą prakalbą.

Lai būna jai lengva šios

ST. LOUIS, MO.

ką pasakė: “Merginos nepri- 
valote draugauti su bedie 
viais, nes jie ' pasigautu 
merginą, kaip kalę, išsima 
laisnį ir su ja gyvena." Mat>A; 
'čia pastaruoju laiku civilįš- 
į kai apsivedė dvi poros, tai 
kunigėlis labai įnirtęs.

Taigi bereikalingai Mary
te pasmerkia vyrus, nes čia - 
moterų yra daugiau, kurios • 
rodosi, galėtų darbuotis dėl. , 
visuomenės labo, bet nesi- 
darbuoja.

Džiovukas

BRONX, N Y.
Moterų Veikimas.

. Skyriuj,” tilpo iš musų mie- 
........ sto korespondencija,

- . (- . . . .. _ f Jpvajksciojimo l-mos_ g*egu- ^u]a Marytė nurodo,
Kada, sakyk geradęjau? Kaip niavo stotin. Čia jis, praeidamas pro didelį (zcs darbininkų šventės. J aip1

1 • • v. . v -i v v . . ųro]į Ipat išgirdus ir 54 kp. LDLD.
nieko išrinko komisiją, kuri prisi-;p-^ ^as VyraS) negalėdama 
“Bro- dės prie bendro darbo. Iai;-

Priešakinių lis” irgi pagrūmojo. Tada airis spiovęs ant mat, ką tos antros moterįs[j<a» j 
dr. į veidrodžio, manydamas, kad ant brolio vei- veikia ir kokius džiuginau-' 
būt do užkeikė: “Tfu! kad tu prasmegtum. Aš čius darbus žada 

ant jo tik biskį papykau, o jis kaipo piktatJos nelaukia, pa 
vašia ir laivu per marias perplaukė, norė
damas atkeršyti...”

— Cha! cha! cha! nusikvatojo redak-
li.
Tęsė toliau reporteris. — Kimball su
tik mažmožiai jo nuodėmių, sulyginus 

— nenorėjo garsiai skaityti. Gi su jo moterių...
— Kuip tai? įsirėmęs runkus j šonus nuudoju. Neganu to,

žinot, titarninkais ir pėtnyčiomis aš esmi veidrodį, pamatė žmogų panašų į jo I 
liuosiausia. Lauksiu.... Beje, malonėkit įsi-!Airis vis dar jausdamas perpykusiu, ] 
dėmėt, jog aš lauksiu prie užpakalinių du- nebijojęs pagrūmojo veidrody broliui. “ 
rių mano privatiškan ofisan. 
durių saugokitės, nes galit f 
Cloye ar šiaip gudrų asmenį, 
atsargus. Jus daug gerbianti

Erne! i ne Take

Turim

tori

— Miesto klerkus pumutęs vardą luiš- ko^ 
ko autores 
adv. Wheelback’as be ceremonijų paėmęs 
laišką pakišo teisėjui.

— Tai])! O sviete! Ir ką jūs manot, Y. 
M. C. A. generalio sekretoriaus duktė.... — 
redaktorius susiėmęs už galvos, suraukęs 
kaktą suriko atsigręžęs į pagelbinį redakto
rių.

— Miss Emeline Take!? Su pastorium 
Kimball’u.... -— momentališkai užgeso ant 
redaktoriaus lupų Įsisvyravęs juokas ir. klauso katalikų kunigui. Tuojau ir p. Kim- 
lyg netikėdami reporterio žodžioms, dar at- ballienė kreipėsi j teisėją, kad jinai antru 
kartojo: “Ir tai Miss Phnelin Take!..”

— Taip, taip. Antrašas p. Kimball’ui 
E. Take ranka parašytas — tvirtino repor-

vis besijuokdamas iš airių nuotikių, klausė 
redaktorius.

'— Jis sako, dar neužtenka su miesto 
advokatu, bet jis matęs savo pačią automo
bilyj, kuris priklauso nekokiam ten katali
kų kunigui. Ant šių žodžių, Kimballienes 
advokatai visi tris vienam žodyj sušuko: 
“Iš kur tamsta žinai, kad automibilius pri-

V* *

Nerčinsko katorgoj, taip-pat toris.
— O ką Kimball? O ką Kimball? —nu

stebintas redaktorius kartojo klausimą.

tas akis laikyti. šiuomi kart ir tik užsi
merkė, it melsdamas ir... — ir juokavo rė

— Ir Kimball nutylėjo?
— Kur tau!... Gynės, kad netiesa...Bet

ragins, bet pačios pirmuti
nės imasi už darbo, kurk 
turi būti nuveiktas.

yra laisva. Ją ir josios drau
ges, jau laisvas, Čitoj pasi
tiko revoliucioniška kariu- 
menė, grieždama revoliuci
jos maršus.

Neabejotina, kad darbi
ninkų ir kareivių atstovų 
taryba pilnai pritars tam, 
kad moterys gautų lygias su 
vyrais balsavimo teises. Vei
kiausia, daugelis net iš da
bartinių ministerių tam pri
tars, nes to reikalauja pati 
teisybė .

New Yorko ’’Globe” ko
respondentas praneša iš 
Stockholmo, jog justicijos 
ministeris Kerenskis pilniau
šiai pritaria moterų teisių' 
lygybei. -Tam pilniausia 
pritaria ir naujasai Finlian- 
dijos general gubernatorius 
Rodičevas. Tam, veikiausia, 
pritars Miliukovas ir kiti.

Reikia žinot, kad esant žo
džio liuosybei, moterįs vienu 
revoliucijos mėnesiu dau
giau įgis visuomeniško pati
kimo, negu dešimtmečiu prie 
senosios valdžios.

Jeigu revoliucija duos 
moterims lygias teises ne 
vien politikoje, bet ir indus
trijoj, tai ji įgis milionus 
naujų šalininkų, kurie di
džiausiu atsidavimu gins re
voliucijos reikalus nuo se
nosios valdžios pasikėsini-

Kovo 15 d. LMPSA. 31-. 
ma kuopa surengė protesto 
j/i’akalbas p rėš maisto bran- 

B. Surhlis. gumą. Kalbėjo J Jukelis iš- 
į New Yorko, gana puikiai 
'nupiešdamas kodėl kįla mai-

XT „AT . 'sto brangumas ir agitavo or-v Mr 1(> Moterų,ganizuotis vyj.us h. moteris> 
'ITokiu būdu galėsime išveng
ėti vargo, nes šitame surėdy- 

, . me vienas žmogus nieko ne— 
už “Kardo” skaitymą. 'I'eisv-'Uve.kti. Buvo priimta.

‘ s (Vienbalsiai rezoliucija pries-
■ ■ •— - - - Y maisto brangumą. Toliau ai

škino apie socializmą ir ra
gino draugus prisirašyti 
prie kuopos. Kalbėtojas la
bai griaudingai pasakė pra
kalbą, net tūlos moterėlės ap 
siverkė. Yra pagirtina, kad 
Bronx’o moterįs daro pir- 

■ mutinį žingsnį prie veikimo- 
'jos v Įsos išvien veikia ener— 

vedima, buk ir visi tokie esaYškai- net trejas prakalba*

; žmonėms įpiršti “Darbinin- I 
.... ir “Draugą”, visuomet i 

. surengia inkviziciją sociali- 
nuveikti. Aiškiems laikraščiams, jeigu

i tik pastarieji jam į rankas 
[pakliūva. Bet savo moteries, 
jis negali sumušti, nes pas-.

mą gegužės viso pasaulio
re.

iš- vyrai ir persekioją savo mo-|ir pasilinksminimo vakarą 
jos teris už skaitymą darbinin-; su rengė. Jauna kuopelė ne

skleidžia tarpe moterų prieš kiškų laikraščių. Čia Mary-|sena tik susitvėrus LMPSA- 
1..... '..... 1 1 " tė labai stambiai suklysta: ^1 kuopa nutarė surengti et—

iS dę paskaitų ir didelį kon- 
su ,certa. Publikos susirinko ne-

)i’ganą ’’Moterų Balsą”.
Puikiutė.

CHICAGO, ILL

(L kovo vietos moteris

jeigu vienas atsirado toks p?
fanatikas, tai juk kiti i
juomi nieko bendro neturi. ,pprdaugiau»ia, bet butų gei—
Man rodosi, kad tarpe mo- rctina, kaip yra rengiama

kad ko
rius vyrams draudžia skai-,daugiausia turi atsilankyti,.

Man rodosi, kad tarpe mo-j?t1na, kaip yra 
terų yra daugiau tokių, ku-,tokios prakalbos,

10 
nore;

|sykiu jaučiasi Įžeista nepadoraus vyro. Tei-’ciją, kaipo protestą prieš 
sėjas perdėm gromuliuodamas kramtomąjį maisto brangumą. Policija 
tabaką, tik sumirksi, nusispjauja ir daugiau’gi buvo pasirengus iššaukti 
nič-nieko. Tuo tarpu Wheelback nusidavė [provokaciją. Bet dėlei oro 
sirijozišku: jis reikalavo nuo Kimballo pri- 
parodijimo iš kur jisai žino, kad tai buvOjVyko 
katalikų kunigo automobilius, kuriamo jis no susirinkimu, kuris buvo
matė savo pačią važinėjantis. KimbalLpra- Hod Carsicrs salėj. Tapo pri‘truputiTgeriau 
dėjo: imta protesto rezoliucija'

'ir!

dasi kelintas moterų, kurios 
skaitosi neva laisvos, bet 
ar jos prisideda prie kokio 
nors visuomeniško darbo?

i-.blogumo, demonstracija nej-|Jų niekas llemato.
ir moteris užsiganėdi-

nes Bronx’e yra pusėtinai lie* 
tuvių. Matyti, kad ten dau
giausia tik bačkutės rupi.. 
Prisirašė kelios narės į kuo
pa ir buvo renkamos aukos: 
lėšų padengimo, pinigų sū
riu tka $1.79. Aukuoto jam ta 
riam ši’-dingai ačiū.

*****

“Kuomet pirmą sykį aš patėmijau savo prieš maisto brangumą 
pačią minėtai! automobiliun su civiliška ypa'įteikta miesto majorui, 
ta, a])ie kurią aš neturėjau jokios nuožiū
ros,užsirašiau automobilio numerį. Nuo tos, 
dienos, įsidėmėtu numeriu automobilyj tan-fabrikuotas per Kimball’ienės advokatus,

tikslu išteisinti p. Kimballienę ir pažeminti'kiai mačiau važiuojant katalikų kunigą. A- 
metodistų bažnyčią, bei krikščionių ligon- 
butį.

šaliniu klausytojų žmogų, liepė balsiai per
skaityti ant konverto abu antrašus, ką šis 
ir padarė. Adresuota taip: Miss Emiline 

i Take, Holy Cross Hill, Christian Hospital, 
ir Rev. II C. Kimball, Church st.

Kimball’o advokatas tikėdamas pasto
riaus užsigy niurni, pridūrė:

— Parašyta juodu ant balto, gali per
skaityti kiekvienas ir tuomi nebus priparo- 
dyta neabejotina teisybė. Čia svarba: ar šis 
laiškas parašytas Miss E. Take, ar kaip 
p. Kimball sako, tik p. Kimballienes advo
katų konspiracija?

Teisėjas paliepė klerkui ir vienam Kim
ballienes advokatui nueiti archivo kamba
ryj ir surasti prasikaltimų knygoje krik
ščionių ligonbučio bylinėjimą, kur Miss. E 
Take buvo liudininkė ir knygoje pasirašė 
savo varda.

— Atsiprašau, kokį krikščionių ligon
bučio bylinėjimą tamsta minit? — pertrau
kė redaktorius.

— Ve! Nagi praeitą žiemą, neatmenat, 
kaip iškilo skandalas su nurse (prižiūrėto
ja) Miss Ophelia Christman su žydu Shlai- 
ffer’u?

— Su žydu? — stebėjosi redakt.
— Štai ims ir užmirš, kaip Miss Ophe-

m**

se-
kauti reikalavimai:

1) Kad miesto valdžia į-

kyva, kad pirmiau matyta svietiška y pa ta 
negalima atskirti iš veido nuo dabar žino
mo kataliku kunigo. « < ’

lyse markietus ir kad mies
tus pardavinėtų žmonėms 
iroduktus ir iš pirmų rankų.

2) Kad miestas įsteigtų 
anglių ir ledo sandėlius ir 
pardavinėtų žmonėms 
jokio pelno.

3) Kad miesto valdžia 
suplanuoti. Pirmame laiške(sihntų statymu tinkamų
Kimballienė negalėtų atsar-jiml

pi rmiau, pakol neturėjo
me dūšių ganytojo, buvo 

i, nes daugiau 
moterų ir merginų prisideda 
vo prie visuomeniško vei-.tuoj Bronx statys scenoje 
kimo, bet dabar to jau nėra. i“Piršlvbos,” 2-se veiksmuose- 
Mat, kunigužis deda visas komedija. Per susirinki- 
jiastangas, kad tik merginas mą laikytą kovo 11, nutarė* 
ir moteris atkalbinus nuo įsteigti vaikų mokyklėlę 
pažangiosios dalies visuome- Bronxe ir žemai mieste.
nės. Sykį per pamokslą štai, New Yorko žvalgė.

LSS. 52 kuopa New York

jęs atsiliepė antrasis redaktorius. .
— Dar kokia! — pridūrė jam pirmasis j 

redaktorius.
— Kitas svarbus dalykas, — aiškino 

reporteris, — tai laiškai. Laiškai neaiškus. 
Gan gudriai 
klausia ar p. 
giai užklausti si 
Evengelijas. Jei jos vyras sutiktų duoti 
jai pasiskaityt Evangelijas, tai kad p. Kim- 4) Kaa m: 
ballienė malonėtų kaip nors prisiųsti jam. atkreiptų at 
Antras laiškas rašytas trims menesiais ve- daveis ir i 
liaus. štai jo turinys: ' kainas kelti.

“Mrs N T. Kimball, 
Brangioji!

uz- 
na- 

ir juos parandavotų 
avo vyrą apie naujos laidos.znionems Plieinamesne 1-

daugiau

Chicagos miesto valdyboj 
randasi tokių, kurie parems 

Tamstos laišką aplaikiau, ačiū! Smagu'šiuos moterų reikalavimus, 
girdėti, kad Tamstos vyras išvažiuoja su |Pav., draugai Rodrignez ir 
bažnytiniais reikalais. Bet del atsargumo Kennedy jau patys įnešė pa- 
sužinokite, ar ne pas Miss E. Take trumpai | -ošins rezoliucijas tame pa- 
pasiviešėtų... Buk atsargi tokiuose dalykuo- čiame klausime.
se. Ypač iš mano pusės reikalingas at-Į Judėjimas apie maisto 
sargumas. Tamstos paskutinė žinutė, rodos brangumą '...."J
Augščiausiojo ranką palietė rūpesčiais pa
vargusią galvą. Laikas nepaprastai pato
gus. Matot, tą dieną mano bažnyčioje už
sibaigs keturios dešimtinės pamaldos. Ti
kiu, tamsta supranti, kaip espii pavargęs.
Beje, mano kamendorius mus abu mate 
tada... Atmenat? Bet niekis! Pasakiau, kad

turėtu būti iš
šauktas ne vien didesniuose 
miestuose, bet visoj Ameri
koj. Visur liaudis privalėtų 
reikalauti, kad maisto par
davinėjimą valdžia paimtų į 
savo rankas.

”L.’’ Koresponentps.

c~"~ DYKAI! .DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be Rknuamo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėli.kurie duoda taisyti ir naujus indėli.

Visiškai ARboS Skausmo
Vvi Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti bu dan-
į j timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas t----- *

tf specialistą. Dr..Chas Teschberg yra gerai ži- V *
'' nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsitiki- _

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. —- ------------- -t
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvanantuotas. Kainos pr* 
einamos. Mokestis ant nedaliu. Gazaa ir kokainas vartojamas pagal reiksią- *

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

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lletnito Į*»* 
<500 Grand kampas Union Avenue, Broolclyri, N.Y•
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LAISVE

v KORESPONDENCIJOS V

SĄRYŠIO REIKALUOSE

nei vienas

BRIDGEPORT, CONN

Jau keturi mėnesiai laiko

Komitetas

CHICAGO, ILL
SO. MANCHESTER, CT

S. Geniotas

MONTELLO, MASS

PITTSBURGH, PA

Manchest evict is.

LEWISTON, MASS

Kovo 18 d. LMD buvo

MOLINE, ILL 
Pranešimas.

ANSONIA, CONN 
Pranešimas.

pirmininkas 
o treti —

relini” $15.66. Viskas^ pavy
ko labai puikiai.

J Jozevičius

mane randasi.
N. D. Sąryšio sekretorius

J A. Janušionis

Zvirgzchnis ir paprašė pave
lijimo parinkti aukų dėl 
LŠF. Butėnai sutiko ir net

kusijas kas seredą vakarais 
po Nr. 21 Soho st., 21 d. 
kovo buvo diskusuojamai 
klausimas “Ar darbininkam 
reikia eiti j karę?” Visi bu
vusieji išsireiškė, kad darbi-

1 d. balandžio bus prakal
bos LSS. 186 kuopos Warko- 
liko svetainėj, 158 Jersey st. 
Ansonia, Conn. Kalbės St. 
Mishelsonas. Pradžia 7:80

758 YPATOS, KURIE PABeGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENeS.

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

LDLD. 6 kp. mitingas bus 
d. Balandžio, —taip sako 

pats Butėnas aukojo ,$1.00. kuopos sekretorius J Virė- 
Viso rodos, tapo suaukuota liūnas, — o knyga “Karė ko 
virš septynių dolerių. Po to' 
praslinko apie porą mėnesių, 
bet laikraščiuose niekur ne
simatė pagarsinta tų aukų. 
Pagalios, aš susitikau Žvir-

23 d. vasario, apie 9 vai. 
vakare, du lietuviu, apsigin
klavusiu revolveriais, už
puolė ant Petro Daugėlos 
stubos, norėdami surasti tū
lą A S. ir ėmė šaudyti į 
Jnbą. Paskiaus plytomis iš- 

ijį .še langus, duris ir kada 
jau persitikrino, kad toj 
ttuboj nėra A S., tuomet

“Laisvės” Nr. 20 tilpusi iš 
Montello miesto žinutė pa
imta iš vietos anglų laikraš
čio “Daily Enterprice” ir 
rašoma apie Sandoros nuta
rimus bei kokių ypatų išsi
reiškimus, pritariančius val-

17 d. kovo buvo prakalbos, 
LDLD. vietos kuopos; kalbė
jo pp. Bulotai ir Žemaitė. 
Žmonių susirinko nemažai. 
Kalbėtojai susirinkusius pil
nai užganėdino. Aukų surin-

J Kirdiejus ir kiti kalbė
tojai neužsiminė apie MPS 
A., negyrė Wilsono ir nepa-

Streikieriai baudžiami.
Kovo 20 d. teisėjas Bald

win, kuris išdavė “injunc
tion”, kad moterų drabužių 
siuvėjai negalėtų pikietuoti. 
nubaudė streikeirį Thomą 
Harmerį ant 60 dienų į ka
lėjimą už tai, kad pastara
sis norėjo streiklaužį “per
tikrinti” su pagelba kumščio 
ir taipgi už veikimą prieš 
teismo išduotą “injunction”. 
Kapitalistai deda visas pa- 
jiegas, kad tik streiką sulau
žius.

MUSKEGON, MICH.
Kovo 18 d LDLD. 83 kp. 

surengė prakalbas, kalbėto
jais buvo P. Kaušius, iš 
Grand Rapids, Mich, ir vie-

Amalgamated Clothing- 
Workers unijos Chicagos 
skyriai rengiasi prie smar
kesnės agitacijos tarpe ne
organizuotų darbininkų. 
Chicago j nelengva suorgani
zuoti darbininkus, nes ran
dasi labai stipri darbdavių 
organizacija, kuri visokiais 
budais kenkia unijos varo
mai agitacijai. Pastaruoju 
laiku darbdavių organizaci- m as, nusispjoviau ir paims 
ja pradėjo prie dirbtuvių or Ii jau: kad taip ragus ture 
ganizuoti pašelpines draugy-| 
stes, kad tik darbininkus 
atitraukus nuo savų orga- | 
nizacijų.

“L.” Koresponentas.

dabar serga. Tą patį v aka 
rą užpuolikai tapo suaręs- nedyvai 
tuoti. Vieną jų paleido, o mokina. Bet ką mano drau 
antras pastatytas po kauci- gijos nariai? Ar
ja $1.500. Kadangi už jį nie- jau nebeturi proto?... Aukų 
kas kaucijos neuždeda, tai surinko $1.19 lėšom padeng- 
sėdi kalėjime ir laukia teis 
mo.

Abudu lietuviu neprigul 
nei prie jokių pažangesnių 
jų draugysčių.

Žmonių buvo susirinko ne 
perdaugiausia. Gal priežas
tis tame, kad neturėjome 

nes negalėjome

Kovo 29 bus Draugijų Są
ryšio metinis susirinkimas, 
7:30 valandų vakare, P Pli- 
kaičio svetainėje, 103 Jack- 
son st., Į šį susirinkimą visi 
draugai-delegatai būtinai 
privalote atsilankyti, nes 

'ėmė begalo daug svarbių 
reikalų atlikti, kaip tai: 
taisymas Sąryšio vidurinių 
reikalų, rinkimas visos val
dybos, sutvarkymas visos 
Sąryšio administracijos ir 
tt. Kiekvienas draugijos at
stovas privalo

Teisybė, kovo -1 d. ALI 
Sandoros 24 kuopos 
parengtas šeimyniškas su 
rinkimas 
buvo pasikalbėjimų Įvairiuo
se klausimuose, bet jokių 
“nutarimų” nebuvo.

Apart to, papildydamas cą 
žinute iš sandoriečių “politi
kos” “Laisvės ”Nr. 22 tas 
pats koresponentas J A Svy
rūnėlis visai apsilenkia su

Paviršutiniai pažvelgus at 
rodo, kad čia darbai eina ge
rai, bet ištikrųjų taip nėra. 
Kas rytas prie įvairių dirb
tuvių vartų stovi daugelis 
darbininku ir laukia tos 
aimingos valandėlės, kuo

met juos darbdaviai pašauks 
į vidų. Pastaraisiais metais 
įvairios kompanijos pradėjo 
gabenti į Chicagą negrus iš 
pietinių valstijų; dabar čia 
randasi jų apie 40,000 ir 
sakoma, kad greitu laiku 
dar pribus apie 10,000. Pra
slinkus keliatai metų, Chi- 
caga tapo tirštai apgyven
ta juodveidžiais. Darbda
viai stengiasi baltuosius dar
bininkus atleist, o į jų vietą 
juoduosius priimti.

*****

— klebono rankose.
Prezidentas pamatė, kad 

su klebonu negalima bus su
sitaikyti, todėl susirinkimą 
uždarė.

Visi aiškiai matėme, kad 
kunigas nenorėjo didžiumos 
parapijonų nutarimo pildy
ti, tuo tarpu “Draugo” Nr. 
41 tūlas Žioplas Jonas rašo, 
būk pirmininkas su savo 
šalininkais, kurių buvę tik 
23, visą triukšmą sukėlęs, ir 
taika neįvykus'. Minėtas ko
respondentas neva perspėja 
parapijomis, kad jie neklau
sytų triukšmadarių, nes pa
rapijai gręsias pavojus. Tei
sybė, kada parapijonai pra
deda jieškoti teisybės, parei
kalauja teisių ant savo tur
to, tuomet jau tokie ponai, 
kaip kad Žioplas Jonas, ma-Į 
to parapijai pavojų. Bet ka-i 
da kunigas nori visą para-Į 
pijos turtą paimti po savo1 
globa ir parapijonams net 
apyskaitų nenori išduoti, tai 
čia nėra pavojaus.

F. Klimauckas.

Gėneralio vyčių štabo ad
jutantas — katalikiškas die
vo muzikantas, vienoje gero 
kataliko biznieriaus bučer- 
r.ėje pažiūrėjęs į “Keleivį” 
ir kumštį sugniaužęs ėmė 
šaukti: “Mes nebūsime vy
čiai, jei tam prakeitkam lai
kraščiui burnos neužčiaupsi
me; kokias jis pliovones ant 
mūs rašo...’” Tai girdėda-

ra su aukomis. Jis man at' 
sakė, kad pasiuntė LŠF 
Norėdamas geriau persitik
rinti, parašiau laišką kaste
riu i K Šidlauskui, bet pasta- 
rasis atsakė, kad nuo Žvirg 
ždino negavęs jokių aukų.

Dabar žvirgždinis išva 
žiavo į Ansonia, Conn. ii 
nežinia, kaip yra su tomis 
aukomis.

Ar šiaip ar taip, o Žvirg 
ždinis privalo viešai paaiš 
kinti.kam jis tas aukas pa 
siuntė. J. M

imi, kad davatkos neatsilan 
ko. Pagalios, nors jūs mū 
su prakalbose užduodate to- 'parapijonai prade 
kius klausimus, kuriuos Lie- zuotis ir ] 
tuvos piemenukai gėdytųsi Jul- 
užduoti, mes nekeliame jo
kio trukšmo, o kuomet mes 
užduodamo jūsų kalbėtojam't 
rimtus klausimus 
suomet sukeliate didžiausį 
lerma.

jau rengiasi mitingą atida
ryti, bet tuo tarpu ateina 
klebonas, ištraukia iš pirmi
ninko plaktuką ir pradeda 
pats gaspadoriauti. Svetai
nėj kįla lermas: vieni šau

lį d. kovo buvo prakal
bos LDLD. 80 kuopos. Kal
bėjo F J Bagočius; išguldi- 
nėjo tikėjimą, tautybę ir 
socializmą. Kalba tęsėsi apie 
3 valandas laiko. Publikos 
buvo pusėtinai ir ji likosi 
pilnai užganėdinta, išski
riant poros vyčių. Po pra
kalbi] buvo duodami klausi
mai, į kuriuos kalbėtojas at
sakinėjo.

Dabar vyčiai džiaugiasi, 
būk jie sukritikavę Bago- 
čių, nes jis neatsakęs į jų 
užduotus klausimus.

Nors būtų gėda laikrašty 
talpinti vyčių klausimus, nes 
jie žemiau kritikos ir paro
do, kad mūsų vyčiai dar pir
miau turėtų pas Lietuvos 
piemenukus pasimokinti, o 
jau paskui viešuose susirin
kimuose klausimus uždavi
nėti, bet visgi priverstas esu 
parodyti jų “proto gabumą”, 
nes kiti gali manyti, kad iš
tik ro kalbėtojas neatsakė į 
jų klausimus. Štai tų “did
vyrių” klausimas: “Kodėl 
merginoms ūsai ir barzda 
neauga ” Na, ar galima su 
tokiais dievo oželiais susi
dėti ir Į jų tuos klausimus 
atsakinėti? Ir toki klausima 
uždavė ne paprastas vytis, 
bet pirmininkas! O ką jau darbu 
kalbėti apie paprastus vy- kaip p

18 d. kovo buvo masinis 
mitingas, kurį surengė LSS. 
168 kuopa, Liet. Sūnų ir 
Dukterų draugystes ir LDL. 
D. 72 kuopa. Šiame mitinge 
tapo priimtos protesto rezo
liucijos prieš karę, maisto 
brangumą ir prieš priversti- 

kartiviavimą ir prieš pa- 
?ikima mirtin darbininku 

vado Mooney, karį pripažino 
neva kaltu padėjime bombos

veda prie karės su Vokieti
ja.” Diskusijos nepavyko, 
nes šio klausimo atsakančiai 
negalėjome išdiskusuoti.
Nors paviršutiniai buvo api
pasakotos priežastįs, bet 
nuodugnaus išaiškinimo ne
buvo, nes ir patys socialis
tai šį klausimą nevienodai 

K P I) ir^a’ t°(lčl pašaliniai žmo
nės, kurie mažiau supranta, 
likosi veik suklaidinti.

P. Klastow.

Klebonai renka ekstra pi
nigus ir skundžia žmones. 
Kiek jau pinigų išeikvota 
vien tik teismams.

Pagalios, dabartinis kle
bonas sumanė neva taikytis 
ir patarė parapijos komite
tui neva sušaukti taip vadi
namą taikos mitingą. 12 d. 
vasario tapo sušauktas mi
tingas. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Parapijos

parapijos 
j vestų tvarką, 
kad kunigas. Didžiuma nu
balsuoja, kad parapijos pir
mininkas būtų tvarkos ve
dėju. Pirmininkas pareika
lauja, kad klebonas jam 
vietą užleistų, bet pastara
sis atsisako. Abudu susikim
ba už plaktuko ir pradeda 
tampytis. Pagalios kova 
tarpe parapijos pirmininko 

prakalbos. Kalbėjo G Gold, ir klebono užsibaigia tuo, 
anglas. Jis savo kalboj nu- kad plaktuko galvą* lieką

gaut i.
Po rezoliucijomi 

tris draugystės ir 
nių pavienių.

Priėmus rezoliucijas, prr 
sidėjo diskusijos. Diskusuo 
ta klausimas: “Dėl ko kįl 

iran c,,,, Vni.ui;,,

Jau 28 metai praslinko, 
kaip lietuviai pasistatė mū
ro bažnyčią ir kleboniją. 
1907 metais tapo pabudavo- 
ta didelė parapijos mokykla, 
kurioje dabar 16 vietos drau 
gysčiii atlieka savo susirin
kimus. Viskas parapijonams 
lėšavo $151,000. Iki 1910 m. 
viskas ėjo labai gerai, nes 
parapijonai turėjo už baž
nyčią skolas mokėti. Bet 
štai 1910 metais tapo visos 
skolos išmokėtos ir kunigas 
Pautienius apšaukė save 
ga>padoriuml ant viso pa
rapijos turto, atsisakė pil
dyti parapijos nutarimus ir 
išduoti apyskaitas, kiek su
renka pinigų ir tt.

Kilo vaidai; 1,200 parapi
jonų užprotestavo, o 60 pa
siryžo kunigą palaikyti. Pra 
sidėjo teismai, lermai; pasi
darė suirutes. Nuo to laiko 
jau ketvirtas kunigas, o tar
pe parapijonų ir kunigų vis 
neįvyksta taika, nes kiekvie
nas kunigas gieda seną gie
smę — nori būti bosu ant 
parapijos turto ir su para
pijos komitetais nesiskaity-

18 d. kovo Socialist Party 
llegheny apskričio delega

tai priėmė rezoliuciją, kad 
pasirase |n-lsjantjs g. p, SUVažiavimas

• būtų priešingas karėms, ne- 
!paisant kokiose formose jos
• nebūti] — apsiginimo ar už- 
i puolimo.

Vakare buvo surengtas 
tarptautiškas mitingas, ku
riame tapo išnešta protestas 
prieš nuteisimą mirtin dar
bininkų vado Mooney. Kal
bėtojai buvo anglų, rusų, 
lenkų, italų ir žydų kalbo
mis. Prie rezoliucijos buvo iš 
publikos duotas pataisymas* 

I kad visos unijos 1 d. gegu- 
įžės, apšauktų streiką, jeigu 
Mooney nebus iki tam lai
kui paliuosuotas. J

rodiųėjo, kad reikia neprie- pirmininko rankose, o kotas 
štarauti prieš rengiamąją 
karę ir pilnai pasiduot va
liai Wilsono. Jau iš tų žo
džių, pažinsite jį, bet
minimas kalbėtojas y- 
ra buržujų, tai ir 
mokamas kapitalistų, tai ir 

kad vergiškumo

Kovo 11 d. d r. F Matulai
tis skaitė prelekciją iš me
dicinos; gana daug žingei
džių dalykų pasakojo ir da
vė daug patarimų apie už
laikymą sveikatos. Žmonių 
atsilankė apie 200.

Kovo 14 d. A Rimka “At.” 
red., skaitė paskaitą temoje 
—vargu ir pats prelegentas 
žino kokioj. Žmonių atsilan
kė net...  28, kaip zet, net
su pirmininku ir prelegentu. 
Abejas paskaitas rengė LT.

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

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

AKRON, OHIO.
Bjaurus lietuvių pasielgi 

mas.

6 Ward’e susitvėrė Lie
tuvių Ukėsų Kliubas p 
vardu ’’Franklin Club”, ta 
yra politiškas republikonų 
kliubas, veikliasiu nariu ja-^ia, kad reikia išrinkti tvar- 
me bene bus J Mickevičius. ;kos vedėją, kiti reikalauja 
Jis pereituose metuose runi- kad 
jo ant aldermano ir pralai
mėjo, tai šiais metais jau 
išanksto pradeda rengtis.... 
Narių sakosi turįs virš 60, 
bet jame sąmoningi darbi
ninkai vietos neturės, arba, 
tiesiai sakant, tas kliubas, 
tai karpa ant lietuvių darbi
ninkų rankos.

*****

Dar pirmą sykį vietos lie
tuviai išgirdo tokį pamokslą, 
kurį šv. Antano bažnyčioj 
pasakė kun. Makauskas. Jis ną 
pasakojo enie socializmą, ai 
yra dievas, ar žmogus paei 
na iš beždžionės, apie darbi 
ninku vargus, apie jų blogus laike preparedness parodo 

ir iš kur jie paeina,'san Francisco.
iii darbininkai atsiel 
tikslą, ir tt. Jis pr 

. kad socialistai i

vai. vakare. Įžanga 10 centų 
buvo Meldžiame visus vietos ii 

pielinkių lietuvius atsilan- 
užkandžiais ir kyti.

ciusf n savo
Toliaus vyčiai užmeta so- pažino 

cialistams,'būk pastarieji, a-(bedieviai tamsiausi gaivalai, kalbėto j 
teidami į vyčių parengtas gerokai išpėrė kailį kun. ‘ 
prakalbas, visuomet sukelia Mockui ir tt. žodžiu, viską 
triukšmą, o vyčiai socialistų maišė, viską vertė viršun ko 
prakalbose užsilaikę labai jomis. Vietomis ir gerų pata 
ramiai.' Toks užmetimas irgi(rimų buvo, bet kaip viską su 
neteisingas, nes vyčių pra-,maišė, todėl išėjo tikra ko- 
kalbose sukelia triukšmą ne,šė. Taipgi agiti 
socialistai, bet davatkos. So-liūs organizuoti

tania, į katalikiškas organi-' 
zacijas. Į

Na, dabar pažiūrėsime, ar 
■?s organi- 1 

pildyti jo žodžius, 
jis pasakė, kad socialis- 
r bedieviai tamsiausi i 

žmonės, o katalikai apšvies-1 
Vadinasi visi katalikai 

vi-’dabar turėtų pasielgti taip, I 
kaip ji

' Pranešu visėms Teisybės 
Mylėtojų Draugystės na
riams, kad sekantis susirin- 

ikimas (1d. balandžio, 2 vai.
• po pietų, Industrial Workers 
jsvet. 14th St. ir 5th avė.)
• bus nepaprastas, bet ber- 
taininis, todėl visi privalote 
atsilankyti, nes kurie nepri- 
jbusite, tapsite nubausti 25 
;centais. Kurie negalėsite 
pribūti j šį susirinkimą, ma- 
ponėkite pranešti sekretoriui 
ir nurodyti priežastis, kodėl 
n e ga 1 i te a t s i 1 a n ky t i.

Taipgi kurie dar nepri
klausote prie Teisybės Mylė
tojų Draugystės, galite atsi
lankyti į susirinkimą ir pri
sirašyti, nes šiame susirinki- 

stojimo mokestis bus 
tik 1 doleris, o paskui pagal 
amžį. Todėl pasinaudokite 
proga ir prisirašykite prie 
draugystės.

Pas kuriuos draugus ran
dasi tikietų nuo pereito ba
liaus, malonėkite juos sugra
žinti ir atsiteisti už išpar
duotus. O krie esate paėmę 
tikietus dėl laikrodėlio, pa- 
sistengkite juos kogreičiau- 
sia išparduoti.

Kurie nariai negaunate į 
laiką “I aisvės”, nueikite į 
pačtą ir pasiteiraukite kame 
priežastis, nes redakcija vi
siems sykiu išsiunčia ir todėl 
visi sykiu privalote gauti, 
Jeigu negaunate, tai ne re
dakcijos, bet pačtos kaltė. 
Taipgi visi privalote lanky
tis į susirinkimus ir visuo
met priduoti sekretoriui tei
singą adresą, nes kitaip ne
gausite organo. Pav. vienas 
narys iš Kast Molinės nusis
kundė, kai negauna ’’Lais
vės”; pasirodo, kad tas na
rys nesilanko į susirinkimus 
ir nepriduoda teisingo adre
so, todėl ir negauna.

Sekretorius.

Korespondentas sako, kai 
A Rimka, “Ateities” redak 
torius, J Baniulis ir J Ker 
diejus, —bostoniečiai, M či 
žauskas, A Denbiilskis, S B: 
ronas, Ch. Kazlauskas, A. 
Vaitkus ir P. Vaičiūnas — nn 
vietiniai, netik kad gyrė 
Wilsono politiką ir prižade- . rove 
jo būti ištikimais, bet sykiui ‘ 
dergė ir MPSA. (J Kirdie-;. (

zatorius J Budris. Pirmas 
kalbėjo drg. P Kaušius apie 
vertę mokslo, ir kad mokslas 
yra reikalingas kiekvienam 
žmogui Antras kalbėjo drau

J Budris apie socializ- 
kad per socializmą gali 

larbininkas ‘atsiekti sau ge- 
Antru kartu kalbėjo 

gr. Kaušius apie karę 
tautų išsiliuosavimą 
dė, kaip caras ir kai

zeris liuosuoja tautas. Čia 
drg. Kaušius sugraudino pu
bliką ir ne vienam išspaudė 
iš akių ašaras. Tarpuose bu- 

|VO deklamacijos, kurias atli- 
I ko vietos draugai. \

Prakalbos paliko didelį į- 
spūdį tarpe Muskeginiečių, 
tik apgailėtina, kad mažai 
ten buvo susirinkusios pub- 

Ibkos. Manoma, kad priežas
tis neatsilankymo publikos, 
tai — neišgarsinimas gerai 
prakalbų.

Patartina LDLD. 83 kp., 
ir daugiau surengti tokių, 
prakalbų. Apart to, LDLD. 
83 kp. rengia pasilinksmini
mą ant 14 d. balandžio, kur 
turės progą jaunuomenė pa
silinksminti. Darbai eina ge
rai. Pribuvus ir kitur, darbą 
nesunku gauti.

Buvęs Katalikas.

MAHANOY CITY, PA. 
Iš parapijonų gyvenimo

“Lietuviu Dienos” komi
tetas dar vis nesiskirsto;

mitinguoja ir mitinguoja,
nors nei už grašį nieko gero 
nenuveikia. Nesistebiu iš 
sandoriečių ir klerikalų, nes 
jie neturėdami ko veikti 
nors laiką praleidžia (dura- 

tėmyti į šį j praslinko, kaip čia buvo K ka valajut), bet kokių pai- 
T atvirutes.Butėno vestuvės. Į vestuves belie ten mitinguoja pirmei-
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JUOKŲ 
KĄSNELIAI SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

ĮSTEIGTAS AMERIKOJE .m metais
Taip paaiškino katalikų 

diskusantai Miehelsonui lai
ke debatų, Lowell, Mass.

Dar laimė, kad dievo bijo.

Caras pasikoręs važiuos į
Italiją.

Iš Rusijos revoliucijos 
laikraščiai daro stebuklus. 
‘Darbininkas” Nr. 33 rašo: 
“Kaip caras pasikorė.” Po 
aprašymui caro pasikorimo. 
Vėl rašo, kad caras išvažia
vo į Krimą, o iš ten važiuo
siąs į Italiją.

Na, ar ne stebuklai? Imk j 
tu man pirmiau pasikark, o žvelgė nuo galvos iki kojų į 
paskui jau važinėk po visas mergaitę ir sako: 
šalis! Mat, rusų yra šventas — Gerai, kad ją atvedei. 
Nikalojus stebukladaris, o gaspadine priimti negaliu, 
buvęs rusų caraš irgi Niką- nes dar per jauna, bet pa
lojus, todėl, matomai, abudu gelbininke priimsiu. Nebi- 
su tuo šelmiu šventuoju su- jok, ji čia iš doro kelio Be
sitarė ir dabar rodo cūdus. iškryps ir bedieviai jai gal-

16 metų amžiaus dukterį pas 
kunigą ir prašo, ar nepriim
tu gaspadine. Kunigas pa-

< nekvaišins, nes
Yčas parduoda medalį. . .J- c v ‘ J
Valstijos Dūmos atstovas. _ širdingai ačiū kunigė-

parduoda medalį, kurį gavo 
nuo buvusio Rusijos caro 
Mikės “na painiai” už išti
kimybę ir nupirkimą carui 
abrozo. Pinigus už medalį 
skiria savo tėvynės labui. 
Kasžin, ar Amerikos tauti
ninkai negalėtų tą jo meda
lį atpirkti iš Lietuvos Gel
bėjimo Fondo iždo?

aš pati ja galėsiu saugoti 
nuo visokių nelaimių, — at
sakė moteris.

Užmiršti dalykai.
Pastaruoju laiku lietuviai

vis tankiau ir tankiau pra-| — Nusiramink, mano yai- 
deda rašyti į anglų laikraš- keli, kaip numirsi, tave a- 
čiyis, informuodami svetini- niuolai tiesiai i dangų nu- 
taučius apie Lietuvą ir lietu
vius. Bet aš stebiuosi, kodėl 
tie rašėjai nepagarsina kuo 
Lietuva yra pagarsėjus? 
Juk, rodosi, Lietuva pagar
sėjo beržines sulos dirbimu, 
vyžų pinimu ir iš beržo to
šies tabakierkų darymu.

Vyrai, neslėpkite savo nuo 
pelnų, bet garsinkite tarpe 
svetimtaučiu, v

com4 > *

Ligoni 
pridūrė

kia suraminančia žinia, 
aš maniau, kad i dangų

to
nes

Į nenueičiau. Let jeigu mane 
•aniųolai neš, tuomet neabe-

Kodėl neprotestuoja?
Stačiai nesuprantama, ko

dėl mūsų tautininkai neren
gia viešų mitingų ir nepro-į 
testuoja prieš revoliuciją ir tume, kad aš tavęs būčia pir i >vi mm ! • v* > i •

saukia:

caro nuvertimą nuo sosto? įnūau nepažinus, 
Juk reikia atsiminti, kad tą šunie!... 
revoliuciją sukėlė benkartei 
išperos, arkliavagiai ir ki
tokie nenaudėliai.

Aš visa gerkle šaukiu tau
tiečius prie rengimo viešų 
protestų ir išreiškimo bied- 
nam Mikučiui užuojautos.

Rusų buvęs caras, va
žiuodamas j Krimą, nusive-1, 
žė savo paveikslą, pasikabi
no jį ant sienos, atsistojo 
priešais ir sako:

“Viešpatie augšeiausias, 
nejaugi aš galėjau tokiu bū
ti, kokiu išrodau ant šio pa
veikslo ?n

Mat, vargšas, jau negali 
savęs pažinti.

gą merginą i svečius. Mergi
na, nenorėdama su vaikinu 

Įkalbėti, pasiuntė tarnaitę,

.nėra namie. Vaikinas, gavęs 
atsakymu, klausia tarnai-

persitikrinus, kad 
nėra namie?

— Kaipgi geriau galima 
įsitikrinti, kad ji pati liepė 
man taip pasakyti, — atšo
vė tarnaitė.

Dar galima rasti progą.
Vaikinas, susitikęs mergi

ną, sako:
Katalikai dievo bijodami ne
gali socialistų sukritikuoti.. 

Socialistai visuomet džiau
giasi, kad jie viešose disku- kad vakar turėjau gerą pro- 
sijose katalikus suvaro į o- gą ir neišdrįsau tamstą pa- 
žio riestų ragą. Tai tuščias 
džiaugsmas. Jeigu katalikai 
dievo nebijotų, tuomet so
cialistus lengvai sukritikuo
tų. Bet ar ’žinote kaip? O 
gi pradėtų snukius mušti.

bučiuoti!
— Nesielvartauk j tamsta, 

dar galėsi daug tokių progų 
surasti, jeigu tik pas tamstą 
bus noras, — atsakė mergi
na. .

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

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

Dyspepsija ii’ Nevirinimas, Jaknų Negales, Tulžingu-* 
mas, Priotvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali Imli pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų, 
pasekminga metodą naminio gydymo tokių ^markių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekčjimo Štriktura, Pūslės bei Inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

nELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

Moksleivius, Politiškus Kanki- BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

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

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY

Temykite LIETUVIAilg
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIESKOT JUS GIMI- > 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE. -

Reikalaudami informacijų įdėkite štampą wž 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nua’nnčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galit* siųst j visaw vietas, užiintaa vokiečiais, o tikrai nu- 

•is.
Kurie turit savo- gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit slųut jg 

pinij-ua ir 'aiškus per mano Banką.
Kas norite ateiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai až nieke 41 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo. 
Mano bnnkos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farmas, lotus ir narnąs. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokuinentuR-raštua ir išjieškau dalia.
Padarau apdraudimus (Inauranca) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
. Filiu: 166 CLINTON A V K.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borougb ®f Hrooklyu.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

Kryžiaus 
skaudėjimai

nuo ink
ile! nuo*
reikalin-

(loma.

SILPNUMAS.
Joi jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, tio noro valgyti, artai jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severa’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Jialsainas)

Sustiprina jis visa organizmą ir 
prašalina vidurių su kietėjimų. 
Kainu 75c. — uptiekose.

>evera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVERUS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
atsitikimuose, 
ipsunkinto ir
igčs ir rukštuino skilvyj. Kainos

lyti tokiuosi' 
lės uždegimo, 
suputimo, ge

gvdvtno

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas, lt High

land avė., Newton l.'pper Kalis, 
Mass., praneša mums taip: ‘‘Ken
tėjau .skausmus kryžiuje ir šo
nuose. bet skaitydamys jūsų k.i- 
buid >rių. ėmiau vartoti Severos 
Gyiluoles nuo ink'tų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau'.

UI.—-n.mnwMa.iiMM—irn.w—TWMWW

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aplinkose. 
Reikalauk tiktai tikrų “Sero- 
ros" gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, ji i vie
toje negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA
:,Ti (nnmiBimiiinnninmrunnnnnnniiDiiiiniiD

SERGANTIEJI!
 __

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

r<\ -va

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytišku ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškus iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

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

3rd Ave., New York City.

r. 'lyrJi'JPd •. vi '.-l

1 &10
J Ypatiškas
8 Pranešimas yv
1 Vilties. \
JS Aš noriu susipažinti su kiekvienu scr- 
JJ trinčių, lietuviškai kalbančiu vru ir mo- 

t< >e. palaulye. AS noriu. Irai! jie mane

:Hbar veiku:.

k-a aŠ

meti]. Mano plaukai dabar yra paba’ę dėlei 
mano ilgi] meti) mokslo, tiiinę;ii..ą irpatiri- 
mo. Aš atidžiai stinlijivau ir tiiincjau tas se
nas, < tironiškas, toliai Įsivedusias litas, taip

taip įnašai žino. AM noriu, kad kiekvienas 
sergantis. ir nusiminęs vyras b,i moteris 
savo negales man atneštų. Aš i. ins teisin
gai patarsiu. Leiskite man Imti jusij draugu 
ir getadariu, l’alsisiipdinkite mano t tykai 
Pm'ėamtj Knygų ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

1
 GERIAUSIAS DIDftlAUaJA* ’

IR SVARIAUSIAS WA3JU? * 
NAS VISAM 80. 

BOŠTONF..

mūri ir užkandžiai. Patarnavi-$ 
ratas pri«lanktJn. Atsilankykite, ft 
• p«.raitikrinfllc«. %

JONAS MATHU8 I

(Liotuvia Eavininkaa)

M2—344 W. Broadway T

So. Boston, Mali, Į 
(Došlmta žinginių nuo Lietuvių Sį 
Labd&rygtin Draugijos ngtoa*). %

Tai. KSft GreenpoiKl.

BKNIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Fob »ia galit* gauti nka- 

kIavsIo alutie, puikioj dagtL- 
»Sb Ir skanauR vyno. P»- 
tamavliKaa puikiausias, 
cdkita, o peroltikrinrito.

61 8. 2nd St.,
BROOKLYN, M. 7.

perkame ir parouoeanio

se .Amerikos. Padarome 
> (lovternastis pirkime ir 
nte, imame visokias pro

aprūpi
ntais ir

jvairias kriminali 
name goriausiais 
išpildomo visokia: 
einame už perkalbi tojus viso
kiose reikaluose.

Panašiais reikalai:', kreipki
tės pas mus, o užtikriname, 
kad busite pilnai užganėdinti.
Nepamirškite mus adreso:

119 Grand Street, Brooklyn.

Tol. 2320 Grecnpoint

J. GARŠVA

GRABORIUS (I’r,dataller)
LAID OT U VIIJ I) IR EKTORIU S 

šbalsamuoju ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai: *
144 N. 5th S‘, 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y.

Telephone 7867 Main.

(oh knygos šiandien. .Toje pasa- 
paprastoje kalboje. Ji yra 

»kias informacijas ir patarimus, 
moteris Itin tų žinoti ir sekti-— 

ketina apsivesti. Jeigu norite 
-ngražinta jusu senų laikų svai- 
, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 

ir patilti faktus apie tokias 
pinigų—siųskite tiktai savo 

,i para• y L< ant dykai duodamos knygos 
<>ic. Linui 'fe mokėję slinkiai uždirbtus 
bet skaitykite Šitą brangu vadą i svel- 
lu< tais patarimais. Jus patirsite savo 
; ab s gali būti prašalinamos.

DYldl DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Neužmiršk

kyl i Juk

žinot 1, kaip jums gali l> u 1 t 
kata, stiprybė ir gyvmgurnas, 
Šitą dykai duodamą knygą

kupono

iškirpk ir siusk mums šiandien, 
s pus mus ateity greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l.hoo-o So. ciinton st., Chicago, m.,
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta ,ju.su brangią medikališką knygą 

Vardas ir pavardė..................................
Gatvė ir No...............................................
Miestas

JOHN KULBOK
CAFM

Didelis hotelim, vi*tx pa
keleivingiems, kamber’ I 
syti pagal nuają madą, 4r 
hueit užganėdinti.

JtaL 
viri

JOHN K.ULMUK
181 Wythe Ave., Cor. 80. i ii. 

BROOKLYN, N. T.
Tol. 27:» Greynpoint.
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LIETUVIŠKA AITIEKA

APTIĖKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačių:
Nuo reumatizmo .........................
Kraujo Valytojas ........................
Vidurių Valytojas ...................... .
Vidurių Reguliatorius................
Trojauka 25 c., 50 c., ir $1.00.

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

P. A. URBONAVIČIUS, •
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

$1.00
1.00
1.00
50c.

Valstija

Kurte yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės'* 
vrrg mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
ži; kliūčių išaugant j dideles,, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei—- 
piama. Ir tas yra jūsų pareiga- 
Imk paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiai)- 
čios gerklės intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, .įuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Xuo 10 mmit iz.nto, Padabos, Ncurali- 
pijus. P-rsišal.ljmo, ApSlubimd. Dantų- 
SkamlAjimo. Ibepliu ir SkamiOjimo Kru-- 
tin<’'i<-. kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, uauduki 

mN-EXPELLER,. 
kaipo sena ir uztiWting drauge Šelmy-- 
įkiš p< r piiM' šimtmečio. Tik 25c. W', 

bonkute; galima gauti visose ap
tiekusi' arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 Washlnytot Street, New Yofk.

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMU.

dantųBjauriausias skausmas 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atiiakamas b« 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie
kama mano moderniškame ofisą 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS.

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. T.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, LenkUI- 

kai ir Rusiškai.

V. VAIVADAS
SPORTING CAF1

Puikiausia Ir iTariaaafa 
Užeikit Ir paraltlkrlakita

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. T 

Telephone Staff SIM.

, • ....-y, .

ju.su


LAISve
SVARBI ŽINIAAUKOS

TREJANKA

VALDYBA

m

K. LUTKAUS10th Str. North Chicago, Ill

J. MARTINAITIS

ki*k

m a

NAUJOJI

arba

Liuosybės svetaine], 801—8th 
Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

trilius, P Vanagas, F Mačio 
lis, R Vaitekūnas, A Verbi 
ckas, J Petrauskas, K Šimai

vaka- 
skais- 

plėtmus 
ir pra- 

veido. 
Pinigus

bSvHOOI, 
i-

GADYNE”
Philadelphia, Pa

veičiute
laitis, D Paškevičius, J U 
džius, D Rainat, J Asotsk

157 GRAND STn 
BROOKLYN, N, Y.

LIETUVOS S UN U 
DRAUGYSTĖ, 
Pirmininkas A 

802

nyra! 
t-71 

švelni

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

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

Varašis,

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

REIK ALAUKI1 rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 2Sc. 
bus jums prisiųsta.

Brooklyn, NY. — Surin 
"ktos per prakalbas, pareng

A Baliunas, N Mačionis, J. 
Buividas, A Sirgidas( J Va- 
linaitis, S Sturbis, S Pečiu
lis, K Razenienė, A Bilda, J 
Levandauskas, M Levandau- 
skieYie, V Gumbris, R Kibu-

po $1.00. T Cibins- 
75 c.; F Svetikas 

Dovidaitis, 
t. Šeris

žiūrėtoja* A Staravlčfa, Box 1180 
Metros* Park, Ill. 

Fin. rašt. W. Strumilia,
1814 So 50th Ave. Cicero, Ill. 

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

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Samalionis, Box 613,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

Pagajus, B Kalkauskas, K 
Liutkus, J Naudžius, V Pati 
kštys 
kiutė
M Svetikienė
Gražis, A Masiulį
š Kalinda, V Kulis, M. M in- 
deris, J Minderis, V Žukas 
K Jankaitis, N Stašiunie-

a.-'—-r-a.*

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai, Gvarantija šofe- 
riams-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite musų 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.

čaitis, Atkočaitienė, Šimai
tienė, Aleksaitis, Bepirščiu 
tė, Rapkenienū, J Vizdžiu 
nas, J Murauskas, 
Merkevičiutė, J. 
ponaitis, E Bekampienū 
Vaitukaitis, J Jakimavi 
£ius, Z Jakimavičiene, 
Žvirblis
Švegždžutė, M Kičas, J t 
"bonas, J Jankauskas, 
Stankūnas, P Pakinkis, 
Studelis, A Skripkus, D Ma
žinąs, M Orentas, J Tamo
šaitis, B Kalendra, V Vil- 
kauskas, S Sablickas, J 
Slamiškis, P špakauckas, J 
Grikauskas, J Jurevičius, P

■parėmimui Rusijos revoliu 
cijos.

todėl tų aukos tapo priskai- 
tyta prie smulkių. Gal kurie 
davė ir po 50 c. bet kolek
toriai nespėjo pavardžių už
rašyti, tai ir tų aukos tapo 
priskaitytos prie smulkių. 
Manome, kad aukuotojai už 
tai atleis. Taipgi atsiprašom 
ir tų, kurių neteisingai pa- 
*ardės užrašytos.

Visiems aukuoto jam ta
riame širdingų ačiū.
* Prakalbų rengimo 
k KOMISIJA. ;

LIETUVIŲ 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,

Susinėsimų sekretorius — V J.
Gedvilas

442 Greenwich St. New York City
Fin. sekrt. — M J. Iškauskas, *

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

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptiek* ir Savininkas 

64 GRAND ST.
s Brooklyn. N. X

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

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILU 

Pirmininką* K Jankauskai,
P. O. Box 749, Melroao Park, I1L 

Pafilblnlnkaa D. Rimša,
P. O. Box 849, Molroa* Park HL 

Protokolą raitininkai ir, argam >rf-

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE " ‘
Pirmininkas J. čebanauskas,

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

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

358 E. Wickliff avė.
Finansų rast. F. Skamarakaa, 

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiek’ -?< •-< .m4ne 

slo 1-mą ir 3-čią nedėldie tj, 1-mą va 
landą po pietų, Sallel saloje, kampai 
E. Main ir N. Morrison aw. Collins 
ville, Ill.

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 VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, • ai 
užtikrinu, Jog busit užganėdin-

— po 25 c.. 
smulkiu $25.8 
<158.60.

Reikia pažymėti, kad ne 
Lurie kolektoriai užrašė ii 
tų pavardes, kurie aukuoji

Kasos
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So..

Cicero, III
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nį nedėldien] kiekvieno mėnesio J. 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49(h avė, 
Cicero, Įll, 2 vai. po pietų., „ ■

Rusiškoj kalboj knyga apie au
tomobili} amatą su klaus- 
mais ir atsakimais. 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 didesnė ir su 
paveikslais anglų kalboj $1.60

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

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

Viršininkų Antrašai.
Ptrminnkas P Kardokas, 122 Court it.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkli, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
iždininkas j. Juzapams,

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienai,

149 Clark PlaCe, 
” S. Morkiukia

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Secend iK 

Visi Elizabeth, N. J.

NAUJOJI 
blausiu

Tėmyk, nes krautuvę 
perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

Čverka, A Atkočaitis, F. 
£uzik, J Masiulis, P Perau- 
skaitė, J Glaveckas. A Ploč- 
kaitis, J Jokimas, A Zavec- 
Las, F Mameniškis, J Tvar
kus, M Šimaitis, V Plakanč
ias, J Dubonis, P Sirgidas,

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingą Maa* 

šėtonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptlekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randai! šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c? ORRAPH’AS, Linimentai dėl reumatizm*. B*b> 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksai 25 ir M*. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl Įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC*A8. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfume* b 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojai — bonka 11.00. Mūsų aptiškę- 
■■ kalba lietuviškai, rusiškai Ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilai
kyti. Visas persiuntmo lėša* apmokame męi. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietavižkas Aptiekorim
110 So. 2nd Street, kampas Union Avo

Skyrius: 745 Driggs Av*., kampai 2nd 8t., Brooklyn, N. T.

Birutės arija —30c.
- Jaunosios arija 35c 

duet tas 
karalienė)

Prasidėjus karei Europoj 
ir užplaukus jos bangoms 
ant musų tėvynės, susinėsi
mai tarpe Lietuvos ir Ame
rikos tapo visiškai pertrau
kti, ir mes nekartą skundė
mės, kad išsiuntę daug laiš
kų saviemsiems j Lietuvą 
negavome nė jokio atsaky
mo. Dalykas, matyti, buvo ta 
me kad aštri cenzūra ka
riaujančių šalių neišleisdavo 
nejokios žinutės iš užimtų 
jomis kraštų.

Pereitais metais žydų or
ganizacija, Hebrew Shelter
ing and Immigrant Aid So
ciety of America, buvo pa
siuntusi Europon savo pa
siuntinį su mieriu išgauti 

O.-nuo kariaujančių šalių leidi- 
ic-’mą, praleisti nors trumpas 
T. žinutes nuo tenaitinių gyven 

tojų savo giminėms Ameri
koje. Jų maldavimas buvo iš 

M. Strimienė, B.Įklausytas, ir nuo to laiko 
J r- kiekvienas galėjo per ta or- 
M. Iganizacija pajieškoti savo gi 
Jjiiinių Lietuvoje, arba per

siųsti jiems trumpą prane
šima apie savę,

Žydu organizacija, noriai 
ir visai dovanai patarnauja 
šiame dalyke visiems, ir lie
tuviai yra kviečiami pilnai 
naudotis šia proga.

Pastaruoju laiku išėjo ai
kštėn, kad nekurie žmones 
pasinaudodami, augščiau m i 
nėtos organizacijos dovanai 
patarnavimu, pradėjo dary
ti sau “bizni”, imdami nuo 
musu viengenčių po $1.00 ir 
daugiau už pajieškojimą. 
Todėl šiuomi ir pranešame, 
kad visokį pajieškojimai gi
miniu gyvenančių Europoje 
per Hebrew Sheltering and

‘vičienė, O Bud 
po 50c.; P Jas!u

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti gerą supratimą apie au- 
tomobiliaus mašiną ir ją pa
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, gė
riai! negu visos kitos šiame

GADYNE” yra storas, didelio fortna- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popicros ir dailiai techniškai apdirbtas.

ir literatūros 
žiais

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lictuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokit) štukų daiktus. Jei 
nori gauti stukt} katalogų, prisiųsk štampų 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O BOX 309, HOLBROOK, MASS.

nuo Hebrew Sheltering and 
Imgr. Aid Soc. of A., turi 
žinoti, kad jų pinigai nebuvo 
tai organizacijai perduoti, 
nes ji už toki patarnavimą 
nieko neima.

Pajieškojimai arba trumpi 
pranešimai savo giminėms 
Europoj, turi būti rašyti lie
tuviškai ir antrašuoti taip:

Hebrew Sheltering and 
Immigrant Aid Society 

of America,
229-231 E. Broadway, 

New York City.

Nusipirk Mosties.
TAT BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcntholatum Co., Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis 
rus, o padarys veidą tyru i 
čiu baltu. Toji mostis išima 
raudonus, juodus arba šlakus 
šalina visokius spuogus nuo 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. 
galit siųst ir stampomia

J. RIMKUS,"
P. O. Box 36, Holbrook, Mas*.

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus

’’Birutė” •
’’Vestuvės
“Kregždei
“Eglė” (Žalčių karaliene). Žalčio..

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

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETRAUSKAS.
395 Broadway, So, Boston, Mass.

Wlokslo Nereikia Jieškoti
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fc 

kalbos gramatiką savo namuose liuesam e laike. Visi išmok^fa 
Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempą. Adresas:
KorespondenciiiiA MokvkU, f 3?? Robey SU

GADYNE” turi skyrius iš visu svar-• c

mtik>l<> šakų; gvildena visuomenės 
kiną socializmo mokslo

Kasos 
1548

Kasos 
1330

Maršalas
1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill.

Pagelbininkas J. Wardauskas, 
1448 Jackson st. Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibuna ka* trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. pc 
pietų

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prczidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 avė 
Prez pagclb, .1 Takazauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų rast. M Dobraškis, 

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

1109 So. 49th avė, 
Kasicrius Mrs M Bartkienė, 

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

48 ct

IR DUKTElv’ 
WAUKEGAN, ILL. 
F. Sabeckis,
- 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 

Kasicrius M. Kairaitis,
166

Glob. M Rekis,
Sheridan Road N. Chicago.
Glob. R. Ruleviče,
S. Jackson st. Waukegan, 

Navickis,

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis,

312 East Centre Str.
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

St., J. Bankus, 1121 E. Mahanoy 
avė., W. Simniškis 1227 E. Ma
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. 
Jain St., Mahanoy City, Pa.

8va......."tr
ant kokio tik nori instrumento^ 
dainavmo $1.50 parduodu^ tik už $1, 
Pasakykit ir daugams, Adresuokit G 
A Baronas, P O Box, G. D. McKee* 
Rocks,Pa, (18-25)

Prot sekretorius S
1220i — 7th 

Finansų sekretorius
325 —4th 

Iždininkas K Juška 325

LI ETŲ VIŠK A A UTOMOBILIŲ 
MOKYKLA, 

galime tave išmokinti 
automobilių į 3 dienas, 
dar neužtenka. Reiki*

D. 1 kuopos 20 d. kovo. Au 
kotojų pavardės.

T Lisajus, V A Zaperiac 
kas, J Sadauskas ir K Lai 
kauskas
Briedis, V Baranauskaitė, J 
šeškavičius
Pruseika -

V. Cernauskas — $1.
50; J Benesevičiutė, F Ma

kai 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racin*, Wla.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vico pirmininkas M Kaupas, 
1116 Mound ave

Raštininkas A. Vegela
1029 į Lockwood av*. 

Turtų sekret. S Gelumbauska*,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Av*.

Iždo Globėjai: A. Pukterla,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskai.
LBD. laiko savo susirinkimui

DINJOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, ’ 
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, 

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

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

“ Ve Kvedaravičius, 
1543 Oregon ave. , 

Dainą repeticijos atsibuna 
viena sėrčda, nuo 7:80 vakr 
Schwab svetainė*, 6131 St. Clair av* 
Mėnesiniai susirinkimai ataibuna kiu 
trečią pėtnyčią kiekvieno m*n**l«, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab *▼*• 
tainės. 6181 St. Clair ave. Knygyaai 
randasi Neuros krautuvėj*, 2047 Ha
milton ave. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nu* 7:89 v 
vi kare.

Knygius Pranas Tumocaa, 
3570 E. 72 St.

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, 
ave. Moline, III. 
W Vapsevich, 
ave. Moline, III.

-4th ave.
Moline, III,

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

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

Pirmininkas A. Mačattls,
109 Grand Str. Brooklyn, N Y 

Protokolų raštininkas J. A. Bekampis,
188 Roebling it. Brooklyn, N. Y. 

Finansų rafitlninka*. VI. Jiečlus,
67 Stagg St., Broklyn, N. X 

lidniakas Kazimierai Ainakni,

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesini socializmo teorijos, mokslo 

urnalą, papuoštą gra- 
paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

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. Užballutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynai 

14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 B* 
Main St., 2 vai. po pietą.

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, Pa 
Zice prez S Masiulevičiene

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

223 So. Maple St. Easton, Pa. 
Finansų rašt. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

-’čtnyčią kiekvjeno menesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

229 BeDFORD_-AvE.’Ž-"ą-
... KAMPAS NORTH. 4t-2-s

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J 
2135 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K.

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolės Komisija: 
\1 Urlakis, 2126 Forbes st. 

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

Pittsburgh, Pa. 
F Pikšris. 1331 Penn Ave.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
j-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, Pa 
2 kuopos P Samulionis

P O Box 63, McKees Rocks, Pa. 
kp. John Swipas, No. 11, Welder st. 

Glendale, Carnegie, Pa 
4 kp, Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 

Pittsburgh, Pa 
kp, J W. Brazauskas,

P O. Box 154, Cuddy, Pa. 
kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 

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

Pittsburgh, Pa 
kp, A Budzinauskas,

P O. Box 312, Creighton, Pa
10 kp. John Shopis, 713 McKean ave<

Donora, Pa
11 kp P Ainis, P O Box 343,

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

deika, J Laičius, S. Totorai 
tis, j Totoraitė, J Kraučiu 
nas, J Užupis, M Sabaliaus 
kas, K Nastupka, M Nelke 
iliunas, A Matulionis, M Miš [Immigrant Aid Society of 
kauskiutė, P Bepirštis, M. America yra atliekami dova

nai, ir tieji lietuviai, kurie 
yra mokėję už tai pinigus 
kokiems agentams, bet yra

tis, J Gribauskas, F Berno 
tas, A Sulkaitis, M Valuko 
nis, J Baklis( A Bukšnienė 
Laurinaitis, V Zumba, L 
Barisas, Skiraitė, A Lalys

ms 1 iciinal m
vaistų už “1:

“J Jcrmafuga 
vo plaukai b

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, plciskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakoma n c malonumų 
—jeigu tik urnai pra-

esų, gausi
mafugos”
įžvardyta:
ARGIL SPECIALTIES (

Dept, 7
P. O. Box 37, Philadelphia

TREJOS DEVYNERIOS
arba

NAUJOSIOS GADYNES” kaina labai pigi: me 
tams \<»s tik $!.?(); pusei metų 80c; užsie 
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa- 
\ienis numeris 15c.

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri 
siuskite 15c.

impila 
pcrsinnt im 

mm dėžutė “Dėt

Jeigu tau rei- -----
kalinga skrybė- /
lė, marškiniai, )
renkotas, liet- *-< A
sargis, kakla- V 
raištis, kalnie- 
rius ar kitokį _ 1
vyriški aprėdą- 
lai, užeik pas // Į / \ /
mane, o gausi ‘Įj L/ / 
visk;}, vertės 'Įj ft*. /
savo pinigų. ' '

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Re
ik

al
in

gi
 A

ge
nt

ai DAUNOROS trejanka tfkrat
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.



M JUKells ir 14 rruseiKa. susirinkamas ,,apsvarci>yinui VIKi iNES ŽINIOS? žmemių pasiklausyti prakal- bėgančių draugijos reikalų. 
WT v .. - . .. bu buvo susirinkę apie 70- .............. .Nušvilpė majorą Mitchelį. gQ --- —

d. kovo Carnegie Hali j^iai, kuomet kalbėtojai aiš- 
buvo milziniskas mitingas ,kjno apje maisto pabrangi- 
pasveikinti Rusijos revoliu- ’ma ir didžia Rusijos revoliu-!vakaro—visi Brooklyno biz- 
ciją. Žmonių susirinko virš uj1 
5.000. Mitingą buvo surengę 
“Rusijos liuosybės draugai.”

Kalbėtojų tarpe buvo ir 
New Yorko majoras Mitche- 
lis. Tasai ponas norėjo pasi
naudot mitingu, kad sukur- 
styt publiką link karės su 
Vokietija. Rusijos liuosybės 
šventę Mitchelis sumanė pa
verst Amerikos militarizmo 
švente. Mat, jisai nori karės 
ir gana.

Kuomet majoras pradėjo 
agituoti už karę, tai publikoj 
kilo protestai. Pradėta švilpt 
ir šaukt, kad majoras susto
tu kalbėjęs. Majoras visas 
išbalo, nes nelaukė tokio pri
ėmimo. Žinoma, atsirado ir 
majoro šalininkų. Trukšmas 
tęsėsi virš 15 minučių.

Tas parodo, kad karės ša
lininkams nesiseka įtikrinti 
žmones,- jog Amerikai 
kariaut.

bų buvo susirinkę apie 70- 
Visi klausėsi labai aty-

ciją.
Po prakalbų, kalbėtojams 

paraginus, tuojaus susitvė
rė Lietuviu Darbininku Li
teratūros draugijos kuopa iš 
15 narių. Visi nariai tuojaus 
užsimokėjo metines mokes
tis ir išsirinko sau valdy
bą: pirmininku P. Stelmoką, 
sekretorium Batutį, o kasie- 
rium L Bloką.

Nauja Literatūros draugi-

balių ir visą eilę prakalbų. 
Darbuokitės draugai ir gy
venkite sutikime.

Ne visi rusai važiuoja namo.
Ne visi Rusai immigrantai 

žada grįžti namo, nors, kai]) 
sakoma, naujoji Rusijos val-

reik

Maspethiečiams.
Šią seredą, 28 d. kovo, 7:30 

vakare Maspethe, Lukoševi
čiaus svetainėje bus prakal
bos, kuriose kalbėtojai aiš
kins apie karę ir maisto pa
brangimą

Lukoševičiaus svetainė 
randasi po Nr. 157 Perry 
avė.

Ateikite Į tas įdomias 
prakalbas ir pasakykite kie
kvienam apie jas.

Neužmirškite rūpinties sa 
vais reikalais.

Kriaučių tarpe.
Seredoj, 21 d. kovo, New 

Plaza Hall buvo visuotinas 
kriaučių susirinkimas išriš
ti nesutikimams tarpe dele
gato J Bekampio ir Execu
tive board nariais (tūlais

biejų pusių, keturi nariai iš 
board’o prašalinta, o jų vie
tas užėmė nauji.

Pasekmės paralyžiaus 
ligos.

Pereitais metais New Yor 
ke ir apielinkėse siautė baisi 
liga — kūdikių paralyžius. 
Dabar sveikatos departmen
ts išdavė raportą apie pa
sekmes tos ligos. Pasirodo, 
kad viso buvo susirgę 9,063 
kūdikiai, iš to skaitliaus mi
rė 2,308 išliko gyvais — 6, 
755. Miestų ligonbučiuose gy 
dosi 5,003 kūdikiai ir 1,073 
privatiniuose ligonbučiuose, 
nes tų tėvai turtingesni ir. 
gali nusamdyti privatinius I 
daktarus. Viso pasveiko tik 
102, kiti visi pasiliko supa
ralyžiuotais.

Vadinasi, paralyžiaus li
ga baisi, nes iŠj 90 susirgu
sių kūdikių, tik. vienas visi
škai pasveiksta, o kiti lieka
si visam amžiui suparaly- , 
žinotais.

Blisville N Y.
Blisvillėj gyvena daugiau, 

kaip 500 lietuvių. Apie jų 
gyvenimą labai maža tėra 
žinių. Jie patįs apie save 
veik nieko neparašo. Bliss- 
villės lietuviai turi šv. Petro 
ir Povylo draugystę prie 
kurios priguli apie 200 žmo
nių. ‘

mą tiem, kurie nori grįžti 
namo.

Ši utarninka iš New Yor-

keli draugai iš socialistų

čiau dauguma socialistų lik
sis ant vietos ir dienraštis

Didžiuma rusu socialistu 
Now Yorke kritikuoja nau
ją valdžią, ir sako, kad re
voliucija dar toli gražu ne
pasibaigė. Tariaus yra ir 
tokių socialistų, kaip D ras 
Ingerman, kuris labiau pa
laiko naujos valdžios pozici-

’.C’ninkų streikas pralai
mėtas.

Havemeyer Sugar konip. 
ir Arbuckles Bros komp. 
darbininkų streikas tapo 
pralaimėtas.

Iš Central Brooklyno drg. 
K. Glebauskas praneša, kad 
tonais streikas tapo pralai
mėtas dėlei dviejų priežas
čių. Viena — nebuvo atsa
kančių vadovų, antrą tai — 
Williamsburgo cukerninkai, 
kurie nuėjo dirbt, turbūt pa
agitavo Arbuckle 
lenkus, kad grįžtų 
Tamsus žmoneliai
sakyt, kad jeigu kiti grįžta 
darban — tai ir mes grįž
kim. Tie prastuoliai pradėjo 
be kepurių vaikščiot prieš 
bosus ir suprantama, katras 
pirmutinis su geriausiu lie
žuviu pasitaikė, tai tas dir
ba, o kiti turi laukti ant gat-

rusus ir 
dirbti.

p ra dėjo

Visa bėda darbininkų ta
me, kad jie neturi vienos 
drūtos unijos. Sutverkim vie 
na drūtą uniją, nežiūrint 
tautos ir tikėjimo, o tiktai 
tuomet galėsime ką nors lai
mėti.

Lietuviu Labo Bendrovė 
savo krautuvę atidarys se- 
rodą ar ketvergą. Brookly- 
niečiai atsilankykite!

mėnesinis susirinkmas “Lai
svės” Kooperacijos direkto
rių. Pradžia 8 vai. vakare, 
disi direktoriai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

( 28 d. kovo, Sokolų svetai
nėj, bus mėnesinis susirin- 

Gerai butų, kad Blisvillės kimas Aido choro. Pradžia 
lietuviai tankiau duotų apie 8 vai. vakare. Meldžiu visus 
feave žinoti.

Peeritą pėtnyčią Blisvill- 
lėj, p., Stankevičiaus svetai
nėje j (109 Greenpoint avė.)

narius atsilankyti. .
Sekrt. V černauskas.

Brooklyno Biznieriams, 
šiuomi šaukiamas EXTRA

Susirinkimas bus 29 Kovo- 
March, 8-tą vai. vakare, sa
lėje po num. 73,Grand St., 
Brooklyn. Nepamirškite to

nieriai bukite.
Laikinis Sekretorius 

Al. Steponaitis

PAJIESKOJIMAI
I’ajieškau dėdės Matcušo I’lacenio. 

Pirmiau gyveno Cordobos provinci
joj. Argentinoj vėliau išvažiavo j 
Buenos Aires, Argentina. Paejna 
iš Kauno gub, Vilkmergės pavieto, 
Bilenti kaimo. Meldžiu jį patį atsi
šaukti arba žinančių pranešti J 
Biranas. 398 So. Meade str, Wil —

ijieškau brolio Leono Jakšto Mel
džiu atsišaukti arba žinančių pra
nešti. Turiu labai svarbų reikalą, 
.tustina Narkaitė, 598 Richmond st, 
Toronto, (hit. Canada. 23-25

l’ajioškau pusseserės Julijonos Ber- 
naličios; Kauno gub. Ukmergės pav 
Deoeikių par. Ivonių sodžiaus, Gir
dėjau gyvena Bostono apielinkčje. 
Turiu labai svarbių reikalų ir žinių 
iš Lietuvos. Prašau greitai atsišau
kti. Anelia Bagdonienė, 235 Wayne 
st, Jersey City, N J. 24-26

I’ajieškau Jono Žileikos, iš Lietuvos, 
bus jau 10 metų, paeina Iškoniu 
kaimo, Biržų par, Malonėkit atsi
liepti. Konstantine Nastopko, 22 E 
73th Str., New York, City

i.peškau Elzės Kalinauckiukės (po 
pirmų vyru — Kasparatienė, o po 
antru vyru Blankienė); girdėjau 
kad atkeliavo į Ameriką prieš Eu
ropinę karę, Paeina iš Tauragės, 
Kauno rėd. Meldžiu atsišauti. Jie- 
va Kasparaitukč, po vyru Uzdrevai- 
tienė, 1062 West l it h Pl Chicago,

I’ajieškau švogerio Mateušd Kairio, 
Kauno gub, Aleksandrovos pav., 
Kilpiškių kaimo, Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti 1’. I’ovi- 
lauskas, 93—13th st, North Chica-- 
go. III,

I’ajieškau draugų Petro Toleivos, 
Kauno gub., 'Fraku vals., Ažiteno 
kaimo, ir Jono Blažio, Kauno gub, 

laižogalos valsčiaus, Vipalų vien
kiemio. Taipgi Antano Urbos, apie 
13 metu gyvena Anglijoj apie Ško
tija, Meldžiu atsišaukti. B J, Urba, 
206 Magazine st, Carnegie, Pa,

GREIT REIKALINGAS 
KRIAUŠIUS.

Mokantis, dirbt vyriškus kotus, 
•a mokestis, darbas ant visados, 
•am vyrui atsakanti vieta, galėtų 

'daug 
įdėdami 

Adresuo- 
John St,

partnerius, kapitalo 
Tuojaus atsišaukit, 
ženkleli atsakymui. 
V Eidukevičius, • 4 

Waterbury, Conn.

Ge-

ti ir Į 
eikia.

je;- 
ne-

EIKALAUJAME MERGINŲ. Dar
bas nuolatinis —■ per ištisą metą, 
Savaitinė mokestis $8.32, Atsišaukit 
pas 418 West Broadway, New 
York, City. (25-26)

REIKALINGA BUČERIS, mokantis 
gerai dirbti prie bučernės ir groser- 
nės; kalbantys lietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. Atsišaukite pas A 
StaniŠkis, 425 Grand st Brooklyn,
N Y.

REIKALINGA KRTAUČIUS prie vi
sokio kostumieriško darbo. Darbas 
užtikrintas; mokestis nuo 15 dol, ir 
augščiau. Atsišaukit greit, Gali at
sisaukt ir preseris, M J Powell 
(Povilitis), 350 Water st, Eitch
burg, Mass. (25-27)

REIKALINGAS darbininkas ant Par
mos ant 8 mėnesių arba ir ilgiau. 
Užmokestis nuo 30 iki 35 dolerių 
ant mėnesio. Turi but geras vyras, 
lietuvis, S J, Krischuk, Rock Lake, 
N. Dak,

DYKAI! Mes prisiunčiam puikią do
vaną kožnam, labai naudinga. Ra
šykit tuojau pas A K C, Maigis Co, 
Amsterdam, N Y.

Reikalinga mergina mokan
ti lietuviškai ir lenkiškai, 
arba rusiškai. Dr. Tesch- 
berg, 500 Grand st Brook-

385 Metropolitan Avė.
Reikalingi opereitoriai prie 
notariškų drapanų (cloaks). 
Darbas garas, mokestis irgi 
gera. Atsišaukit: Neuren,

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., Tel. 164-1 

WATERBURY, CONN.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? fMKU DUONĄTI^

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE-
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginiu miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

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

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

Pasinaudoki! su Proga.
Męs atradom daug žmonių,kurie norėtų pirkti farmas, bot negali 
dėl to, kad yra reikalinga turėti pusėtiną kapitalą. Su SANBURNA 
plianu trečiu, kožnas vienas žmogus gali nusipirkti l'armą stebėti
nai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur męs turi
mo 60,000 akrų žemės, kur yra liampių ir somilių, kur žmogus nu- 
sipikręs farmą gali gauti darbą prie kompanijos farmų arba ken- 
pių bile kokią dieną metuose. Fanuos su dalim išdirbtos žemės ir 
namais ir gyvuliais dėl pradėjimo. Galimo duoti geriausi paliudi
jimą nuo lietuvišku farmeriu. Rašykite:

SANBORN COLONY
c|o Lithuanian Colony Director

Eagle River, Wise.

AR NORITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO 
TRUMPAM LAIKE? Rašykite klausdami rodos,—duodu dykai.Taip 
gi reikalaukite “Rankvedžio dėl išradimų ir ką išrasti, kaip užpaten
tuoti. Ištyrimas madėlių ar piešinių atliekamas dykai.

Taipgi užlaikome biurą Washingtone, kur randasi valdiška j- 
staiga patentų. Todėl galime, visus eikalus greit atlikt. Reikalau
kite musų gvarancijos.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L) 
30!) BROADWAY,NEW YORK CITY.

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

kelią Ąmer. laikraščiams j Rusiją.
Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru

sijoj, padarykit jiem dovaną,

Užrašydami “Laisvę”
Jusų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 

žodžių.
/‘Laisvės” prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui — $1.75.

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

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

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

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

Mes kviečiame atsilankyti ir apžiūrėti musų ta- 
vorą ir bile katrą vieną krautuvių

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

Garsinkites

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

> Tai vienatinė lietuviška aptie-
> ka. Bostone ir Massachusetts 
t valstijoj Gyduolių galit gauti,
> kokios tik pasauly yra varto- 
! jamos. Galit reikalaut per lai

škus, o aš prisiųsiu per expre-

K. ŠIDLAUSKAM,
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

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

gaus knygų už 50 c. 
dar prisius už

ris atnaujins, 
Kas iš neskaitančių 
’’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

dą” ant metų, Kas prisius $1.00 
Moterų Balsą”, gaus knygų už; 
Rašydami piyžymėkit, ar esate

enas, ar naujas skaitytojas.
Todėl visi užsirašykite tuos laik

raščius per manę. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamai Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

U 7.

K. Hensa
CAFB IR POOL ROOM

Unksmei laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
C9 Gold St, 

BROOKLYN. M. R.
Telephone: Main 7528.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijalistai motėm Ugi 

314 E. 80th St„ New York, N. T
OFISO VALANDOS i

pilt ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro: 
Nedėliomia pagal autartj. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riamo ir pasakome vieaa ligas ir pa 
gelbstime. Ii kitur atvažiavusiame U- 
goniartia parūpiname vietą, kol ffydo- 
il. Reikalui oaant kreipkitės mei 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką rė
dą. Patarnavimai visai pigai. Neal 
mirikite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 1. 59th St., NEW YORK, N. I 

Kalbama lieta viikaL

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišia
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir toli

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmoi klesoi CAFB.
Geriausi GirymiL

Taipgi suteikiu rėdą TinkiM- 
se atsitikimuose Ir patarnauja 
visokiuose reikaluose.

\. DOBROVOLSKIS

cor. Skilman Brooklyn, N Y.
O - - ............

DENTISTAS

Gvarantuota ant 20 metf
Uždėjimai keparaitži 22 k. ... IMO

Užplombavimai 51 e. ir aagičiaa. 
livalymai ........................................... ••••
Niplombavimai aakia .............. ILSO

Skaudant} dantj duok iitraakti 
ryte, e vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 1-raa M

BROOKLYN. N. Y

KIEKVIENAS GALI BŪ
TI FOTOGRAFISTU.

Ką tik išėjo ii 
spaudos pirma lie
tuvių kalboj knyga, 
iš kurios kiekvienas 
gali lengvai išmokti 
fotografystės ama

to. Prisiųskite $1. 
o gausite Šitą kny-\ 
gą, Siuntimą apmo
kame. Adresuokit:

NORTH END PHOTO Co 
76 Selkirk avė. Winnipeg, Man.

Canada,

Svarbi Revoliucija Rusijoj
Apėmė revoliucija be skirtumo religijos, kilmės — 

visą slavišką kilmę. Visi yra kviečiami susivienyt, kad 
kad parodyt savo solidariškumą ir ištikimybę. Todėl jus 
prisidėkite prie Slaviškos Kolionijos, kuri yra uždėta 
Amerikoj, Oucast, N. J. miste po priežiūra vado
vaujančio rusų laikraščio “Russkoje Slovo”.

Lotai dėl statymo namu išimtinai parduodami pigią 
kaina — TRISDEŠIMTS KETURI DOLIERIAI ir 75c. 

už lotą ant lengvų išlygų, tai yra daug pigiau, negu par
duodami lotai čia apielinkėj. Visi totai parsiduoda ta pa
čia kaina nepaisant jų vietos. Yra keletas kampinių lo
tų tinkamų bizniui arti geležinkelio Stoties, kurie randa-
si ant pardavimo. in amai budavojami veik be uždarbio.

Jeigu nori pasinaudoti ta didele proga atsišauk arba 
rašyk TUOJAU į “Organisation Department”, .Rm 
skoje Stovo”, 31 East 7-thStreet, New York City. į




