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

Prie “Laisves” bendroves KŽ
priguli virš 100 draugų. 2

Kodėl ir jums neprigulėt 3
prie to gražaus būrio?
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RUSIJOS LIAUDIS KLAI
DĄ PADARE SAKO 
D-RAS J. ŠLIUPAS.

Scranton, Pa. Pasikalbė
jime su “Laisvės” korespon
dentu A. S. Dras J Šliupas 
išreiškė neužsiganėdini m ą. 
kad Rusijoj šiuo laiku kilo

reikia kovoti su išlaukiniais 
priešais, su vokiečiais, o re
voliucija gali susilpnint Ru
siją.”

Rusijos žmonės, šliupo 
nuomone, dar nepribrendę 
turėti respubliką. Štai carą 
nuvertus, bus kitas, nes ki
taip jie nepajiegs susitvar- 

' Lyti.
Tai branduolys šliupo 

• nuomonės.

150.000 KALINIŲ IR 
TREMTINIŲ GRĮŠ 

LAISVeN.

Ar eis vokiečiai
ant Petrogrado?

a—;----------------------- ------------
atsisakyt nuo neįvykinamo 
sapno užkariauti Konstanti
nopolį, o tuomet taika bus 
priartinta.

Tą nuomonę pirmas pa
garsino justicijos ministeris

Iš Petrogrado praneša, 
kad vokiečiu karės vyriau
sybė traukia kariumenę 
Dauguvos frontan. šneka
ma, kad Hindenburgas nori 
pasinaudot dalykų stoviu (]<Qrenski " 
Rusijoj ir vienu užsimojimu j Tam ' ‘užveiškimui visul. 

, priduodama daug svarbos.
Kas link Dardaneliu, tai 

■ Kerenskis rekomenduoja pa
llet juos po tarp tau tiška 
i kontrole.

ant Petrogrado.
Rusijoj, ypač Petrograde 

kįla klausimas kas daryti? 
Išarės ministeris Gučkovas 
išleido atsišaukimą, kviesda
mas nepasiduot vokiečiams 
ir gintis iš paskutiniųjų. 
Gučkovas dabar esąs Ry-

Beveik visuose miestuose 
įsikūrė aficierių respubliko- 

Įnų kliubai.

— Vokietijos socialdemokra
tai internacionalistai, kurie 
dabar suorganizavo savo-

Karingi Wiisono pienai
• Driumonas. Tai buvo kleri- 
; kalas, atkakliausias žydų 
priešininkas. Jis organizavo 
žydų skerdynę Alžyre, leido 
priešžydišką laikraštį “Lib
re Parole” ir daug panašių 
bjauriausio turinio raštpa- 
1 ai kių. Juodoje prancūzų 
.šimtinėje dalyvaudamas, 
jDiumonas gyveno ir mirė 
visų švarių ir pažangių 
žmonių neapkenčiamas.

45.000 MILICIONIERIŲ 
SUMOBILIZUOTA.

45.000 milicionierių sumo
ta kokiu būdu reikės aps- bilizuota į federalę tarnybą, 
kelbti Vokietijai 'karę ir’sulyg Wiisono įsakymo.

šaukimą, kuriame nurodo 
savo reikalavimus. Tie rei-

TURKŲ ARMIJA PAVO
JUJE.

Londonas, 28 d.> kovo. — 
Rusų kariumenė jau įsiver
žė į musulmanų teritoriją, o 
britu kariumenė smarkiai 
stumia turkus Bagdado rajo 
ne, todėl turkų kariumenei, 
kuri dabar randasi Mesopo
tamijoj ir ant Persijos rūbe- į 
žiaus, gręsia pavojus. • ;

Eina ganas, būk Macken- 
zenas skubiai važiuojąs tur
kams į pagelbą. Jis jau pri- ■ 
buvęs į Konstantinopolį. ■ 
Turkai mano, kad jis galės 
išgelbėti armiją iš pavojaus.

RENGIASI PRIE KARĖS. |
Suv. Valstijų valdžia nes-1 

kalavimai tuojaus bus išsta- naudžia, bet uoliai rengiasi 
lyti reichstage. Svarbiausias-prie karės. Kongreso posėdis 
tu reikalavimu 
čiausias susi ta 
kariaujančiomis-

SU jau daugelis žymesnių kon- 
gresmanų pribuvo į Wash- 
ingioną ir pradėjo tartis a- 

■pie karę ir jos pienus.
27 d. kovo jau buvo kon-; 

ferencija, kurioje dalyvavo 
žy m esn ie j i ko n gresm a n ai, 
kongreso komsija, kuri xii- 
pinasi “svetimais reikalais,” 
Dansingas ir kiti. Diskusuo-

TALKININKAI STUMIA 
.VOKIEČIUS ATGAL. 
Prancūzų ir britų kariu- 

jmenė abiejuose frontuose žy 
L miai pasiirė pirmyn, atstum

ti žimda- 
ma jų pozicijas. Pastaromis 
dienomis francūzai ir britai 
padarė keliata smarkių at
akų ir užėmė keliata kaimų.' 
Vokiečiai bandė kontraata- L- 

* ' komis tuos kaimus atgal at-' 
!’ imti, bet nepavyko — tapo 

...C i atmušti. Abelnai, dabar vi
ją įsi ir vokiečiai stumami atgal, i 

nuomone.], 1() talkininkai labai'

Rygos fronto kareiviai sa- 
v? mitinguose irgi nutarė lan]a vokiefius ir 
ginties, nepasiduoti. Jie net 
pasiuntė į durną delegaciją, jBuvęs antrosios durnos at

stovas Jonas Ohzol. žymus.w ,
latvių socialdemokratas, ku-lydėdami ištikimybę, 
ris šiuomi laiku randasi Wa-!v. (d|,()g1,ad() garnizono t it - 
shington, D C., pasikalbėji- i^hiinkas, generolas Koi nilo- 
me su New Yorko Evening xas’ tarėsi su darbininkų u 
Post korespondentu išreiškė 
šias mintis. į

Rusijos revoliucija tik* 
prasideda. Įsteigiamam ja m { 

'Seime bus 60 procentas kai
riųjų (soc-dem., soc.-rev., ir 
darbiecių). Kairieji nori, | 
kad Įsteigiamasis Seimas 
tuojaus butų sušauktas.

Iš Sibiro ir kalėjimu pa-j 
leista 150.000 laisvės kovoto- Is 
jų. Suprantama, kad jųjų' 
rolė ateinančiuose atsitiki
muose bus labai didelė. Dar
bininkai, valstiečiai ir radi
kalė inteligentija sudaro mil 
žinišką spėka. Jie stoja už 
žemių konfiskacija ir už re

spubliką šveicariško tipo 
kur prezidentas neturi spč 
kos

Dauguma dabartiniu RuA1'!“10- tu.nmct RYail°i’ kad 
sijos ministerių nepritariamą'?: SaR'tų sustiprėti re- 
respublikai, bet konstituci
jos monarchijai.

Klausimas apie bažnyčias j 
ir klioštorius Rusijoj labai. 

: svarbus. Reikėsią konfiskuo-' 
ti klioštoriu ir bažnvčiu že-.

šnekėjos apie pavojų, kuris 
gresia Retrogradui, 
būk sutikę toj

’ konferencijoj paaiškėjo, kad ;^ATP~RASPUTI?^S ^TA-
;Wilsonas prašys

MACEDONIJOJ PRASI
DEDA SMARKUS 

MŪŠIAI.
Pastaromis dienomis Ma- 

cedonijos fronte prasidėjo 
nepaprastas judėjimas iš 

i vienos ir kitos pusės. Mūšiai 
, vis eina smarkyn ir smar- 

,U|kyn ir kaip vieni, taip ir ki
ni rengiasi prie didžiausių su 
į si rėmimų.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
britai į rytus nuo Donprano 

1 ežero padarė smarkias ata
kas, kurios pavyko labai pui
kiai.

Monastyro rajone neseniai 
ten tonai buvo isfrm'šę iš po
zicijų talkininkus, bet dabar 
pastarieji vėl tas pozicijas 
atgal paėmė.

apsKcmii voKietijai Karę, o 
;neužtvirtinti, kad jau ir da-

Buvo pakeltas klausimas

Petrograde išėjęs social- ' ' _______
demokratų dienraštis/’Pra- jjjj KUNIGAIKščJ4t 

GERINASI.
Didieji kunigaikščiai iš 

'ciesoriškos familijos ir tris 
■karališki princai išleido ben-

/ drą pranešimą, jog jie atsi- VOKIEČIŲ IŠBADĖJĘ KA
REIVIAI BĖGA Į OLAN

DIJĄ.
Iš Olandijos praneša, kad 

pastaromis dienomis vokie
čių išbadėję kareiviai smar
kiai pradėjo bėgt į Olandiją.

v jams mesti ginklus ir eiti 
: pas vokiečius kareivius, su- 
sibroliauti su jais ir kelti re-; 

ivoliuciją Vokietijoj. Tuomet! 
i karė pati per save pasinai- 
jkins, sako socialdemokratų 
“Pravda”.

račiaus dauguma telegra
mų, atėjusių iš Petrogrado, 

[ duoda suprasti, jog rusai 
smarkiai ginsis, nepasiduos. 

jMat, jeigu Hindenburgui pa- 
jsisektų dasigaut iki Petro-

sako nuo visų titulų, priža
da ištikimybę naujajai val
džiai ir atsisako nuo savo
žemiu.

CARAS GRAUDŽIAI 
VERKIA.

Buvusį carą, carienę ir jų 
dvariškius budriai saugoja

Už RESPUBLIKĄ.
Kadetų partija pasisakė Tik per vieną dieną Olandi- 

stojanti už respubliką. Soc.-'jos valdžia sulaikė apie 1000 
dem. ir social-revoliucionie-'kareivių, kuriuos ir nugabe
nai, suprantama, stoja už no į pabėgėlių liogerius. 
respubliką. Darbininkų ir' ------------- -
kareivių ‘ atstovų tarybos VOKIETIJOS SOCIALDE- 
visuose miestuose už respu- MORATAI REIKALAUJA 
bliką. Dūmos valstiečių gru
pa už respubliką.

i kuomet bus oficialiai ap
skelbta karė, ar jos tik siųs 
talkininkams amuniciją, ap
ginkluos visus prekinius lai- 
j\us ir saugos savo pakraš
čius, kad vokiečiai neužpul
ti] ir nepradėtų bombarduot. 
Iš diskusijų paaiškėjo, kad 
valdžia mano aktyviai daly
vauti šioj karėj ir siųsti į 
Europą ne tik savo laivyną, 
bet ir kariumenę. Vadinas, t 7

Suv. Valstijų kapitalistams 
rūpi neapginimas savo ša
lies, bet užpuolimas ant sve
timų šalių.

Eina gandas, kad talkinin
kai pakvies ir Suv. Valsti
jas prisidėti prie tos sutar
ties, kad nei viena kariau- 

usidurs su vokiečiu slibma- .ian^hi salių neprivalo atski- 
dieno- rai* taikintis su Vokietija.

Ministerija taipgi buvo su-

Prof. Scot Nearing, kuris 
turėjo prasišalint iš Toledo, 
Universiteto, nes patriotai 
pradėjo jį persekioti.

SUV. VALSTIJŲ APGIN- 
KLUOUTI LAIVAI LAI

MINGAI PRIBUNA Į

Su v. Valstiji 
as “St. Louis

gliją. Buvo manyta, kad jis

TAIKOS.
Kopenhagenas, 28 d. kovo.

rinomis, bet šiomis
mis laimingai pribuvo į An
glijos uostą. Dabar telegra-| 
mos praneša, kad laimingai ;nus b5 sahoma, kad jau is- 
pasiekė Anglijos uosuis dirb? VM Programą, kuris 
’’Manchuria” ir ’’Adriatic”.ibus Parduotas kongresui del 
Pastarieji tuojaus išplai 
paskui “St, Louis’ laivą.

žnyčią nuo valstybės. Tamsoje Solo. Sargyba padidin- 
priešinsis tiktai augštojLta. Seniau belaisviai galėjo 
dvasiškija, o paprasti so- 'vaikščioti be jokio aprube- 
džiaus popai, kurie prastai žiavimo po palociaus sodną, 
gyvena, pritaria revoliuci- dabar vaikščioti jiem pavo
jai. lyta tiktai kelias valandas ir

no Kace bu.EKSPLIOZIJOS.
Londonas, 27 d. kovo.

Šalę Londono vienoj amuni-;1'ell-1 da. del sa.'vo da.li.-.. l\ly Ii 
cijos dirbtuvėj iškilo eks- ;miausia<J jo užsiėmimas, tai 
pliozija. Anglu valdžia of i-’sniego valymas. Tam darbui 
cialiai pranešė, kad dic.'liųč 
r uos tolių nesą. Vienas dar-] 
bininkas užmuštas ir 9 su-: 
žeisti. Bet toms žinioms ; . v * -
negalima tikėti, n.es tokiuo- klioštoriu. 
se atsitikimuose valdžia vi- - _ .
suomet slepia tikrą dalykų'^0- Darbininkų atstovų ta- 

|ryba Petrograde reikalauja, 
Ikad caras butii dar labiau 
saugojamas. Taryba žada 
pati tuom pasirūpinti.

graudžiai

Carui jokiu budu nebus 
valia išvažiuoti užsienin. Ei
na gandas, kad ji išsiųs į

Buvęs carukas jau pasvei-

RUSIJOS SOCTALPATRL
OTAI IŠLEIDO ATSIŠAU

KIMĄ.

Telegramos praneša, kad 
Jfetrograde grupa socialde- 
mukTatų išleidus atsišauki
mą, kuriame kviečianti visus

EINA DOW 
VŽDAKBi-l 

AUT j Į

Morganas jau skolina val
džiai vieną milioną dolerių, 
kad galima būtų armijai nu
nirki i maisto.

uoliai rengiasi prie kruvinos 
puotos, kuri, veikiausia, tuo
jaus prasidės.

TAIKOS ŠALININKAI UŽ
LIES WASIIINGTONA.

uos pergalės, išreiškianti ^pjngtone susirenka extra 
dabartinei valdžiai pilną už-Wlja k()ngTes0 aptarti ka- 
sitikė.pmą ir tt. Tame pačia-klausiina su Vokietija, 
me atsišaukime esą pasaky-’15 0()() taikos šalininkų'iš 
ta, kad visi partijos^ reikalai jvajrkl Amerikos kampų at-

PO ŠVENTUOJU?
Arkliavagį Rasputiną bu

vusioji carienė laikė šven
tuoju. Bet kaip jis įgijo 
šventojo vardą? Rasputinas 
sus įkalbėjo su caruko aukle 
Virubova ir su caro šeimy
nos daktaru M Badmajevu 
ir pradėjo šposus krėsti: 
kai]) tik Rasputinas aplei
džia caro palocius, daktaras 
ir auklė įpila carukui į val
gį truputį vaistų ir tas su
serga. Tuomet auklė ir 
daktaras tvirtina, kad jį ge
riausia gali išgydyti' Ras
putinas, nes jis šventas, 
žmogus. Carienė šaukia tą 
arklių vagį ir carukas pa
sveiksta. Pagalios, Rasputi- . 
nas ėmė pasakoti, kad po jo 
mirties keturiosdešimtoj 
dienoj ir carukas numirs. Jo 
žodžiai buvo pradedą išsipil
dyti, nes carukas, ištikro bu
vo labai susirgęs. Matomai 
jam buvo gerokai uždavą 
nuodų.

Tokiu būdu tas arkliava
gis ir tapo šventuoju.

LENKUOSE.
Varo darbininkus Vokie- 

"iiiosna. “Dien”, remdama
sis aVršuvos lenkų laikraš
čiais, rašo, kad vokiečių vy
riausybė pradėjusi varu va
lyti lenkų darbininkus Vo- 
kiečiuosna. Pav., Varšuvos 
vokiečių policija pareikala
vusi iš miesto Varšuvos, kad 
šis kas 10 dienų duotų 100 
sveiki] darbininkų (ne sene
snių 50 metų), kurie bus 
varomi Vokiečiuosna bulbių 
kastų. Darbininkams 
mokama 
dienai.

bus
1 markė 90 fenigų 
Valgį duoda šeimi-

stovį.
Galveston, Texas., 27 d. 

kovo. — Iš čia gauta žinių, 
kad rusų uoste Vladivosto
ke pereitą savaitę įvyko ka
riškam sandėly gaisras ir

• padarė už $10,000,000 nuos
tolių. Ar daug žuvo žmonių, 
telegramos nepraneša.

ti įuoniet, kuomet bus prie-,>nOnst racija. Ta minia, prie
sas nuveiktas. kurios prisidės daugelis

i- 
per

ATSISAKO NUO KONS
TANTINOPOLIO.

Rusijos kairieji
skelbia, jog Rusijai

viešai
reikia Ex Caro Mikės ateitis

spauda labai giria tą “social 
demokratu” atsišaukima. 
Nors laikraščiai nepažymi 
pavardžių tų socialdemokra
tų, kurie išleido atsišauki
mą, bet jau lengvai galima 
suprasti, kad tai socialpatri- 
otų Plechanovo, Burcevo, 
Kropotkino ir kompanijos 
darbas.

taisys taikos procesiją 
Pennsylvania Ave.

Wilsonas turės dar 
sykį progą pamatyt, 
daugybė amerikiečių 
taikos.

RUSIJOJ.
Tremtiniai badauja. ”R. 

Slovo” rašo, kad pirm spa- 
Tų mėn. pradžioje Charkove 
įvyko visų vietos organiza
cijų nukent, dėl karo šelpti 
atstovų pasitarimas. Iš kal
bi] paaiškėjo, kad daugely 
Charkovo gub. apskrifių 
tremtinių padėjimas esąs

viena 
kad 

,'.nori

PRANCŪZUOSE.
Paryžiuje mirė Edvardas

čiai badauja, neturi nei dra
bužiu, nei avalinės — visai

C 7

nuplyšęs, o naujų nesą iš 
kur gauti. Vietos žemietybėfl 
nė nežino, kas daryti; nes 
savų pinigų neturi, o valdfia 
vis mažiau ir mažiau duoda.



Štai, paveizdan, Amerikos] Ginčai musų laikraštijoj, 
Sąjungos ypač šelpimo klausimu, turė- 

kad

1918 metais Amerikos val
džia užbaigia naujų karės lietuvių kunigų 
laivų budavojimo programą, pirmininkas, kun. T Žilins- jo tą blogą pasekmę 
Kuomet tasai darbas bus kas, viename savo raštely iš- klausimas apie naujo su-mo 
užbaigtas, Suvienytos Valsti ‘V1 ’ 
jos bus po Didžiajai Brita
nijai pirmoji valstybė pagal 
savo spėką ant juros. Ame
rika paliks toli užpakaly Vo
kietiją, Japoniją ir Franci- 
ją-

O mes jau žinom prie ko 
tai veda.

reiškia viltį:

staigų užsimezga 
presni ryšiai, taip ir 
mus pradeda prigyti mintis,' kai, didelėj daugumoje soc. jo. 
jog vadovaujanti Sąjungos partijos nariai, davė jam su- 
įstaiga Pildantysis Komite- prast, kad New York Call 'geresnio, principiališkesnio gali 
tas, privalo tarties su laikra- negali važiuot vienoj vagoj redaktoriaus ir veda tary-'veidmainis,kad pasirodyt iš- 

įbas su d. Simons, seniau dir- tikimu “ponų” akyse.
Schenectady socialistų lai- 

kad tame

j o dabar gi nieko panašaus4^ 
Dabar dalininkai j ieškosi nėra. Po tokia deklaracija 

pasirašyt kiekvienas

štininkais, o laikraštininkai su Gompersu. 7 I — .
su komitetu. Pačiame savo i

'steigimą liko nustumtas į pamate, pačiam branduoly ]N. Y. Call taktika, ypač u-

baigus karei, marijo
nai (zokoninkai) su- 
grįžš į savo seną buvei-

Ištiesų, pastaruoju laiku busiu “Milwaukee Leader”.
Kolei kas N Y. Call rcika- kraštis praneša,

Jo mieste veik visose šapose bo*’ 
tikusi. Viskas, kas buvo bJo-Į redagavimu jokiu budu ne- sai renka darbininkų para- 

“declaration of lo- 
Kas neduoda savo 

Y. C. pradėjo stot už United kių iš savo pusės komenta- parašo, tasai priskaitomas . 
Garment Workers prieš A- rų, be jokių prierašų padėjo prie įtariamų nužiūrėtų as- 

o- menų. Daugelis darbininkų 
pa- rašosi po prisiega, bijodami 

nustot darbo.
opierinis patriotizmas,

šalį, lygir užmirštas. tai yra teisinga mintis, nors nijų klausime, buvo visai ne-.kis tvarko Wanhoppe. 
-- praktiškas jos formulavi- .... 'f—1— ’....<.......

AMERIKOS LIETUVIAI I mas pas mus dar nėra aiš- 
IR RUSIJOS REVOLIUCI- kiai ir galutinai nusisekęs 

ir techniškuose mažmožiuo
se dar žymus tūli nenuosek-

JA.

Kas sako, kad Amerika ne 
militarizmo šalis?

Šiais metais armijos ir lai
vyno reikalams Suvienytose 
Valstijose bus išleista $788.-.po karei, jeigu dievulis ne 
000.000. Ant pensijų seniem pašykštės klerikalam 
kareiviam ir jų.familijom 
bus išleista $150.000.000.Tai- 
gi, viso labo kariškos išlai
dos sieks Ž943.000.000.

Tuo tarpu, į eigų iš viso
kių taksų — paprastų ir ne
paprastų, musų valdžia tu- (
ri ir tiek pat. Vadinasi ka-| Tuo tarpu, pirmeivė lietu- paaukaut 
rėš išlaidos prarija visas tas vių visuomenė kratosi t 
įeigas. Iglobos, kaipo didžiausio ps
' Teisybę pasakė vienas de-/°jaus. kaipo didžiausio toi

šiuo žygiu mes kalbėsime 
tiktai apie socialistų atsine- 
šimą link Rusijos revoliuci
jos. Jie pasitiko ją didžiau-

lamai.

ga Federacijoj, stačiai užty- galima užsiganėdint. štai, šus po 
lodavo. Daūjo iki to, kad N pavyzdin, N Y. Call, be jo- yalty”.

liau darbuosis apšvie
tus ir dūšių išganymo 
reikale. Jų garbė, be a- 
bėjo, išnaujo užžibės vi
so ie Lietuvoje.”

Šiuomi laiku keli baltaru- siu entuziazmu ir savo dar
biai marijonai važinėja suJ)U J*aiJ pradeda rodyt, kad 
misijom po Ameriką. Na, o pritaria jai, žada ją remti.

vap mečiai ir 
džios. tų agitatorių privis Daike milžiniškų prakalbų 
Lietuvoj devynios galybės. J'rooklyno McCaddin Hall

Zokoninku Lietuva — ve surinkta (sykiu su likusiais 
idealas musų klerikalų ir nuo įžangos pinigais), veik 
jie nesigaili nei pinigu, nei ž200.Philadel])hijoj laike pra 
žygiu tam savo idealui ivv- kalbų surinkta $100, o be to

POLITIKIERIAVIMO
KELIAS.

kers. j Stokes ir kompanijos
Gompersinių patriotiška /riotišką manifestą.

k o n f e renc i j a Wash i n g t c me, beprincipišku-
kur Gompersas pažadėjo mas! Partijos nariai nenori [vertas tokių laikraščių, kaip 
|Wilsonui lojališkumą 3.000.-.užmerkti akiu, matydami y- 

dienraščio 000 organizuotų darbininkų das dienraščio, kurio leidi- 
______  , _________ : i 

Philadelphiečiai. f»usijos revoliuciją, pasakė./ all. kaipo demonstracija-da. 1 1 i x i»o U o 1 i •_____________________ , • v • 1 • J • rrx « • '

A. Kohan, redaktorius žy 
i socialistų 
’orvard”, kalbėdamas apie buvo perstatyta New York

jog Rusijos žmones esą dar prieš militarizmą. 
nepribrendę įsigyti respubli-! 
ką ir todėl reikią pasiten- 
kint konstitucijos monarchi-

mui jie taip daug spėkų de- 
Jie bando taisyti jo 

jau reikalus ir pakraipą.

World, Sun ir Tribune!

mokratiškas kongreso atsto
vas, kad tokio pašėlusio pi
nigų aikvojimo nėra jokioj 
kitoj šalyje.

Tas draugas, kaip matot, 
yra pusėtinai prastos nuo- 

' savaites ar dvie- monės apie Rusijos žmonių 
i tos jų savaičių algą. Newarke subrendimo laipsni.

Iglobos, kaipo didžiausio pa- laike prakalbų Jaunuomenės j
'— I s’ i-i-- • i - r_ kliubo ir per IV rajono LS

mozo musų kultūros kilime. S. vakarienę padaryta $100. 
 (Aukų jau šiek tiek surink

ta ir Elizabethe, Harrisone 
ir Cliffside (New Jersey 
valst.) Turime jau žinių,

kinti.

DeLEI “DARBININKŲ 
VILTIES”.

Ar tasai laikraštis, 
daise gana i 
I'ennsylvanijos maimerių, 
(dar gyvas ar jisai jau galu 
ttinai miręs mes nežinome, 

. t ,bet girdėjome, jog yra su- 
eis su [manymas sutvarkyti reika- 

. lūs p. Šliakio spaustuvės ir

Visi trįs Amerikos kardi
nolai — Gibbons, O’Connel 
ir Farley — stoja už karę ir 
militarizmą. Bet tame nieko 
stebėtino nėra. Klerikalu va
dai visuomet ėjo ir 
šovinistų didžiuma.

Gibbons, Baltimores kardi 
nolas, kalbėdamas “prepa- 
rednes” mitinge vaikams lie- 

w •• 1 — J • • • • 1 <■ K.4CV1 VI\ll X Ltpe jiems būti pasu-engusiais shenanfįoah> Pa

Kur link Wilsonas eina?
ir la-Wilsonas vis labiau 

biau Įsivelia sukuriu impe-

RUSIJA.
1859 metais Rusijoj 

4 milionai gyventojų.
— metais, laike visuotino

5 Ventojų surašo, Rusijoj bu
vo 129 milionai gyv. 1904 
luotais gyventojų skaičius 
jau siekė 143 milionus, o 
1906 metais — 149 mil.

Tuo budu nuo 1860 metų 
,iki 1897 m. gyventojų skai-

Kokia šalis gali čis paaugo 71 proc.
šiuomi laiku Rusijoj bus 

jau a])ie 190.000.000 gyv.r%

ninkai, ypač iš Hearsto “ša
pų”, kalba apie Rusijos liau
dį dar prasčiau — tai, girdi, 
esąs mišinys pusiau lauki
nių tautelių. Žinoma, mums 
nerūpi, ką‘Hearsto samdi-

metų apsieitų be sukili
mo...

jau liaujasi ’ net besidang- 
stęs tai]) vadinamo žmoniš
kumo, demokratijos fygos 
lapais, o apie revoliuciją jam 
nei nekalbėk. Dar retkar
čiais prisimena vieną kitą 
dailią, gražiai skambančią 
frazę ir pasineria kapitalis
tiško egoizmo drumstam

CHINIJA.
Kiek yra gyventojų Chini- 

ir joj nieks tikrai nežino. Toj‘e 
j šalyje dar niekuomet nebuvo 

Thomas pilno gyventojų surašo.
Anglijos ministeris L. 

Froelik savo knygoje “Asia” 
tvirtina, kad Chinijoj esama 
417 milionų gyventojų.

Tėvai jėzuitai rokuoj’a, 
kad Chinijoj yra tik 135 mi-

»-,kad Įvairiose vietose Mass, ū.iai pasako,'bet apie U <lrau 
garsus tarpe|Va]stiiose irgi jau surinkta gą Kohaną reiktų pakalbėti.

!,Pje $100.. | Jisai, socialistas, ir dar
Taigi, pirmąją savaite po vadovas, nemanas, kad Ru- 

įgavimui žinių apie Didžią sjjoj gai§s įvykt'respublika.| 
j Rusijos revoliuciją tik kelio- o tuo tarpu, Rusijos libera
le kolionijose sndaj-yta gra- lų partija buržuazinė kade- 

.. .v. ..... j ' • ------- /ii partija oficiališkai sako-
LT'eurT^!:^al I . Liciši01 "1CS turim žini”’ si Stojanti už respubliką 

viltj.^ įtik iš rytinių valstijų.
t/k jChicagos ir, abelnai, iš 

tautiniu- nojaus žinių nėra.

ži suma — apie $700.00.

j Pastodamas prezidentu ant 
antro termino

nėti “Darbininku
j Tuo dalyku rūpinasi

gint “savo šalies u narą”.
O’Connel, bostoniškis kar

dinolas, pasižadėjo remt ka
rę, kuomet ji kils. Ilgiausia 
spyrėsi New Yorkiškis Far-’ 
ley, bet pagalinus, ir jisai pa' 
sirašė po patriotiška dekla
racija, žadėdamas visame' 
kame remt Wilsona.

Augštas Kristaus prisaky
mas “mylėk artymą savo,” 
ir vėl to paties Kristaus pa
sakymas “kas kardu Ka
riauja nuo kardo ir žūva” — 
visa tatai padėta į archyvą.

Esama dar žmonių, kurie 
i tariasi atnešią visuomenei - 

priauginę galybę

ITALAI IR MES.

Neperseniai įvyko konfe-

Is j Liberalai Miliukovas ir 
1111- Šingai’iovas už respubliką 

nes mato, kad jau liaudį ne-1 
patenkins, siūlydami monar
chiją, o socialistas Kohan už 
'monarchiją.... Koks keistas 
paradoksas, bet mes, tur- 

paradoksųlaikraštėliu. Jeigu jau kas‘rįncija Italijos socialistišLi būt gyvename 
turi atliekamu pinigu. lai laikraštininku. Kbnferenci- ' 
vely dedasi prie senų laikra- joj atstovauta 50 laikraščiu. I

KAIP SU NAUJU 
VIENIJIMU?

SUSI-

Tūlas klerikalų laikraštis | 
riebiom raidėm, ant pirmo 
puslapio, deda antgalvį: 
’’Rusijos socialistai, eina iš
vien su juodašimčiais.” že
miau laipinamoj žinioj pasa
kojama apie gaisrus, užmu
šimus, piešimus, būk tai į- 
vykstančius Petrograde ir, 
užuolankiniais keliais, meta
ma dėmė ant socialistų, ku
riems būk tai padeda juoda
šimčiai.

: Ar Verta sarmatint to li
zdo paukščius, kurie 
kunigo Laukaičio, visuomet 
padėjo buvusiai caro val
džiai naikint “kramolą” 
(revoliucija) ?

Šunbudžio gyventojai negi 
gali suprast tos šviesos, ku
rią skleidžia revoliucija. Jų 
sustirusi jėzuitiška mintis 
jau pina naujų šmeižtų tin
klą, kad pažemint savo bu- 
riųčių akyse revoliucionie
rius, kurie katorgose, kalėji
muose ir Sibire išmoko my
lėt liaudį ir gint jos reika-

-' Visi nąes kalbam apie Lie- informacijų ir, 
tuvos laisvę, bet kaip nevie
nodai suprantam mes tą lai
sves idėją, 
mūsų partijų idealai.

fer-' ž • ■, ‘ ■'

bes, jeigu josios valdo
vai laikas nuo laiko ne
bus persergėjami. Liuo- 
sybės medis laikas nuo 
laiko turi būti aplaisty
tas krauju patriotų 
tyro nu.”

Ta ve ką sakė 
Jefferson apie
t; sai pats Jefferson, kuris į- 

Wilsonas, kūrė demokratų partiją, 
sake ilgą, Ar ponas Wilsonas su- 
Jisai ten pranta, jog jisai savo žiopla 

.visko pripasakojo, bet mums kalba pamina po kojų vy- 
čia svarbu ištraukti iš tos'riausias Amerikos tradici-

’ košės tik kelis žirniukus. Į jas. Juk jisai turėtų puikiai 
Wilsonas pasakė, kad kie-įži

kviena valstybė, kuriai rūpi cionieriai nuo 
tvarka, privalo daboti, kad Kosciuškos laikų visuomet 
josios piliečiai nesukurtų ir .padėdavo amerikiečiams ko- 
neremtų. revoliucijos sveti- p’ot už liuosybę, o amerikie- 
mose šalyse. Kas iš piliečiu čiai aktyviškai remdavo

i Ir žinok, dabar žmogus, 
moti, kad Europos revoliu- kiek ištikrųjų turi gyvento-

i Laffaeto ir’jų Chinija.

Iš ZARASŲ PAVIETO.
”New York Mail“ kores

pondentas Mencken rašo a- 
pie pasilaikymus Zarasų pa
viete.

Patsai Zarasų miestelis

! gadynėje.
] Iškur pas Kohaną toksai 
minoriškas tonas, iš kur pas 

zoliuciją, kuri pripažįsta kie j; tasai buržuazinis palinki- 
kvienam partijos laikraščiui mas kalbėti apie žmonių ne- 
jteisę turėti savo nuomonę subrendimą?
visais bėgančiais klausimaisĮ Neseniai^ tasai pats Ko- 
— vadinasi, kritikos i 
nevaržoma.

Naujų laikraščių, be

Konferencija priėmė ’
daugelį revoliucijų.

Wilsonas falsifikuoja A-'
rnerikos istoriją.

Jeigu Amerikoj prigytų
šita žandariška Wilsono min (Novo-Aleksandrowskas) li-

, lis, tuomet nei Kossuth, nei gi karės turėjo 8 tūkstančius 
Geršuni, nei Paima, nei Ga-1 gyventojų. Dabar ZarasuoseKomisija, kuriai pastara 

sis LSS. Suvažiavimas pave-' 
dė ištirti sąlygas įvairiose 
valstijose, kad paskui, saly- leidimo partijos direkcijos, 
gas ištyrus, tverti naują, nevalia steigti, 
idarbininkišką pašalpinį su-j Laikraštininkai

’ Isivienijimą — atsidūrė to- bendrą central] biurą, 
’ kiam jau keblam padėjime, frįani pavedė rinkti

kaip ir (.augelis komisijų, ^nacijas darbininkų judėji 
Piki. Kom. LSS. subarė ją, Įmo klausimuose, sistemati- 
kad pradėjo rūpinties ne-

gražiuoju nepaklausys paba
rimo, tuomet reikia gniauž
to užgniaužti revoliucijos 
kurstytojus.

Negana to. Wilsonas pa
sako, kad tasai principas 
kurį jisai rekomenduoja, vi-nvx x ------ j...

suomet buvo ir tebėra Ame- Įi ibaldi, nei dabar Yan Sen’gyvena kiek daugiau, negu 
r’.kos principu.

Išvedimas aiškus: Arneri- I 
” kos piliečiams netik nevalia 

rūpinties sukūlimu 
bent šaly revoliucijos, 
nevalia jos nei remt.

Kad Wilsono žodžiai 
ant vėjo paremti aišku jau 
is kelių faktų,įvykusių New'kai]) ištyrus New Yorkiečių* 

.. . , , Yorke, čia jau suimti keli patriotišku jausmu stipru- Ivena ne revoliucioniskų, bet : " '
konservatyviškų idėjų sfe-1 [ 
|roj. Iš bagažo revoliucioniš- J- 

turėtų p0 marxizmo pas juos teli- 
ko tiktai rinkinys gerų fra- 

ys zų ir palyginimų. Jų taktika 
ir j .d amžino prisitaikymo, am-

teise ]!an saVQ redaguojam. dien
orašty užtriubijo, kad Ameri- 
ikos darbininkai turės gi n- | 
ties iš paskutiniųjų, jeigu.. 

!ant Amerikos užpuls.
Po šios karės Įtekme dau-

ku- geiis musų draugų, ypač va-!

zuoti jas ir siuntinėti atski
riem laikraščiam.

Mes, lietuviai socialistai, 
galime pritarti šiem nutari-1 
mani. Ir pas mus

taikinties prie aplinkybių. 
Nieko naujo jie nenori pri-

nutilo. Drg. J Pruselaitis, 
vienas tos komisijos narių, 
rašo “Laisvei” platų prane
šimą, kurį mes pradėsime būti priimta taisyklė, 
spauzdinti sekančiame musų naujo laikraščio įsteigimas 

.’laikraščio num. Gal anot; • • . . j-ipsnis ir prisidės pri
timo to opaus klausinio.

Chj<?\gos socialistų dien
..x^toja prieš' Draugai italai turi savo
vėrimą, nuro- laikraštininkų sandorą. Mes
tuomet sočia-'taip pat. ją turime. Reikia padare didelę įtekmę ir sa- 
sjskaldys, nes pažymėti tas smagus 1 aktas, yotiškos Amerikos gyvenimo

vieni draugai dirbs viename kad dabar musų Sandoros ’aplinkybės.
susivienijime, o kiti nauja-[naudingumą pradeda pri]>a-1 Rezultatas gana liūdnas. ! 
me. Tautininkai gi sustiprėsĮžint net tie draugai, kurie pusu liberalas Miliukovas 
sename susivienijime, nes seniau visuomet ją akėdav<5. tūlais žvi[
nebus kas juos subara, pa- Tą mes patyrėm Bostono ir lyiškesnis,

. apielinkių socialistų konfe- Kohan.

p strai-įgali įvykti tik su žinia ........................ ...............
I^ušvie-į pritarimu Lietuvių Soc. Są-,yjno kompromiso taktika. A 

j jungos vadovaujančių įstai- Kohan priklauso prie tos rų-
- ;<rn y. • ______ • 1* j___šies socialistu.€

naujo

i kontroliuoja.
“Kovos” red. šiame klausi

me neutrališka. “Keleivis” 
su “Laisve” laukia platesniii 

tuo tarpu, 
neužima jokios pozicijos, 
ndrs abiejų tųjų laikraščių 

kaip nevienodi redaktoriai tarpais paagi
tuoja už SLA.

apielinkių socialistų konfe
rencijoj.

Pas mus, kaip ir pas ita
lus, taip pat prigija mintis, 
jog socialistų laikraščiai vi
suomet, visuose klausimuose 
turi turėt kritikos teisę, ži
noma, draugiškos kritikos 
teisę, .j ;

negalėtų rinkti Amerikoj 
aukų kelti revoliucijai savo 
šalyj.

pusė tūkstančio žmonių.
Zarasai randasi tik 23 ki

lo metrų nuo Dvinsko ir dar 
arčiau nuo musių linijos. į 
šaudymos iš kanuolių čia, 
aiškiai girdėti. ‘

Vokiečiai užėmė Zarasų 
21 d. rugsėjo 1915 metais, 

i Pasitraukę rusai ilgai bom- 
| bardavo Zarasus iš sunkiųjų 

indai ir vokiečiai, kurie rū-pną. Jie surašė tam tikrą de-(kanuolių ir iš orlaivių, bet 
pinosi sukelt revoliuciją In- klaraciją po kuria renkami dabar jau užpuolimų nebėra 
dijoj. Tuos žmones nųri parašai. Kiekvienas pasira- K zarasiečių gyvenimas pa
bausti net už tai, kad jie š’usis pasižada“visame kame lengvėjo.
platino buvusio pirmojo mi-^absoliutiškai, jokių 
nisteriO' Bryano ] 
prieš Britanijos tyroniją.

kurioj
bet INKVIZICIJA.

New Yorko majoras ir jo 
patarėjai sugalvojo būdą,

knygelę nestatydamas,” remti vai
Dabar Zarasai labai čys- 

tas, gražus miestelis. Gatvės 
’ , įsteigta

liaudies virtuvė, įsteigta
džią jos kariškuose užmany- gražiai apvalyta,

'merikiečių remtų dabartinę 
revoliuciją ant salos Cuba, 

ir nepaglostytų.
i Ta nauja, anti-revoliucio- 
jU'ška politika įeina madom'

L MJ V/ U. 1 V OV- . Z * 1 1 11 . .. ; suomet suteikdavo pastogenegu socialistas .......................... 1,iovoliucionieriam ir aktv-I *

DeLEI ”NEW YORK 
CALL”.

viai šelpdavo kitų šalių rcvo 
liucijas.

Klausykite, ką sakė a 
pie revoliucijas Thomas Jef

Didžiuma The New York Person, Įkūrėjas demokratų 
Call dalininkų" rodo aiškų'partijos ir pamatuotojas A- 
neužsiganėdinimą to laikra-'menkos idealų.
ščio pakraipa. Kiek mes pa-1 “Neduok Dieve, kadNeduok Dieve, kad

urnose
Kas, vadinasi, pasirašo po skerdykla. Mokyklas vaikai 

ta prisiega visame kame*ituii lankyti priverstinai, 
sekti valdžios nurodymus ir Mokoma lietuvių ir vokiečių 

kalbose.klausyti jos paliepimų —tas

RUSIJOJ.
Uždrausta paukščiai pjau- 
Pasak “Tiks. Allg. Zeit” 

auno apskrities viršinin- 
jog vokiečių

Tos “declarations of lo
yalty” platinamos teatruo
se, saliu nuošė, redakcijose, 
aptiekose, šapose ir 11, ir po kas, paskelbė, 
jom renkami parašai visoj valdžia įsakiusi nepjauti ir
New Yorko valstijoj. nepardavinėti paukščių, ir

Mes manome, kad tai yra nevalgyti jų mėsos. Tatai 
inkvizicijos ir veidmainių į-.tegali būti leista tik polici-. 
rankis. Tokios prisiegos su-!jai. Kaltininkai busią bauį_ 
dėjimas nieko nereiškia. Ji džiami 6 tūkstančiais mar- 
tik tuomet ką nors reikštų, *kių arba 6 mėnesiais įalė* 
jeigu kiekvienas pasirašusis! jimo.



siyskite

įkyti tik tiek: pri
Apsivedimo prie

darbininkiška jie

ženklai 
tik viena 
narius e 
ir duoda

PHONE W’MSBUROH S4I5

gaus gamtą, nei apie jo ligas 
nežino.

mų, o gal dar
nešti su nauja
prien aujos arba, kaip mes išsireiškiame, prie 
nos”.

greta su kaimu 
išleidžia balsą.

jame būna, o vyrai 
s, kuriuos pirmiau 

Moteris pasi]mosuoja nuo perkrau- 
ir pradeda rūpių

jų pareigos žymiai

PERSIKEITIMAS APSIVEDIMO 
PRIEŽASČIŲ.

nes jos
Pavyzdžiui, Australijos vyrai vedu 

labai pradėjo persekioti už lytiškus susi 
su svetimais vyrais, vien tik del to, kad atsi

Kaip pas šiaučių nelnrife 
prašyt iškept pyragų, taip 
negalima teirautis apie ligas 
ir jų gydymą pas bile ką. 
Ant nelaimės tokis paprotis 
gyvuoja pas visas tautas ir 
jis padaro daug blogo.

» A. MontvidaSe
315 No. Ashlaiųl avė.

Chicago, Ill.

n a ištirti, kokios 
“reumatizmą” ypata turi, o 
tuomet tik jis pritaikys tin

imo škarlati- .kainus patarimus ir vaistus, 
jei jie bus reikalingi. Vie
nos “reumatizmo” rūšis yra 

išgydomos, kitos 
sunkiai. Jeigu viena moteris 
giriasi išsigydžiusi nuo reu

matizmo kaitinimu apimtų 
ąnarių, tai nereiškia*, jog ir 
isos kitos taip išsigydys,

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

v So. Boston,

8. Apsivedimo forma daugpatiška: kiekvienas vy
ras stengiasi įgyti tiek vergių, kiek tik jų gali išmai
tinti. Ir jeigu jis apsiveda ir gyvena su viena, tai 
dėl to, kad nepajiegia daugiau užlaikyti. Vadinasi, pri
mityvis žmogus buvo vargo priverstas tapti vienpa- 
čiu, bet ne gamtoj arba doros.

4. Vyras kiekvieną valandą galėjo pavaryti savo 
pačią bei pačias, kaip kad dabar darbdaviai išvaro iš 
dirbtuvės netinkamą darbininką, kuris nepriklauso 
prie jokios organizacijos ir negali prieš tokį kapitali
sto pasielgimą pasipriešinti. Bet primityvis žmogus 
ir su viena gyvendamas pilnai užganėdina savo gamti
škus jausmus, traukiančius prie daug patystės bei 
‘‘šviežienos”,nes tuomet svečius vaišindavo žmonomis, 
vyrai tūlam laikui apsimainydavo pačiomis, laike iš
kilmingų švenčių jie viešai susinešdavo su tomis, ku
rios tik pasipainiodavo po akių, tuo tarpu nuolatos tu
rėdavo savo namuose vieną vergę — pačią.

5. Nevedusius, merginos naudojosi teisėmis liuoso 
nebuvo nuolatinėmis

REUMATIZMAS.
Geo Bush is Garfield, U 

tah, rašo: Bukite malonu: 
pataipinti į laikrašti ši 
no klausimą: Kokiais 
tais galima išsigydyti 
reumatizmo ? Gal
sk a i t y t o j ų p aa i šk i n s

A t šaky ntas 
adresuotas į 
ir prašoma 
naaiškintų 
prisieina

Yra trįs svarbiausios priežastis, kurios paskatina, 
vyrą ir moterį prie apsivedimo, todėl mes čia jas ir 
perkratinėsime.

1. Lytiška meilė, bei lytiškas patraukimas.
2. Noras Įgyti šeimyną.
3. Savitarpinis vedusių patarnavimas vieno ki

tam.
Šios trįs priežastis tampriai susirišę viena su kita 

ir lau egzistuoja nuo pat pradžios apsivedimų. Vie
nok, jeigu mes pradėsime nuosekliau perkratinėti tas 
priežastis, kurios privertė primityvį žmogų prie apsi
vedimo, tuomet pamatysime visai ką kitą. Todėl mums 
nors trumpai ir prisieina paimti visą dalyką nuo- pir- 
mosios gadynės, nes ten daug surasime tokių dalykų, 
kurių pirmiau nebuvome palietę. Visose trijose gady
nėse mes rasime keitimąsi apsivedimo priežasčių.

(I. Primityvės meilės gadynė). Pereitame skyriu
je mes matėme, kad primityvis žmogus nežinojo mei
lės pavydumo, romantiškos meilės, nereikalavo nuo 
moters ištikimybės ir nekaltybės ir nepaisė, kas buvo 
tikruoju kūdikių tėvu. Taipgi mes matėme, kad 
gamtiški jausmai žmogų visuomet trauke ir traukia 
prie daugpatystės, todėl dabar kįla klausimas: kas 
primityvį žmogų traukė prie apsivedimo, t. y. susieiti 
SU viena arba keliomis moterimis ir ilgiau arba trum
piau vesti taip vadinamą šeimynišką gyvenimą, jeigu sigyvent šiltame ore, kuris 

daug nesimaino. Bet aišku, 
jog oras nieko gero neda
lys, jei reumatizmas paeina 
nuo gonorrheos bei syphilio. 
Staigusis reumatizmas irgi 
visai kitai]) gydosi, negu 
chroniškasis. Tiesa, visose 
formose gali pagelbėti šitie 
patarimai: gert daug vande
nio: laikyt vidurius liuesus, 
kad nors syki ar du dienoj iš 
c’tų, daug ilsėtis: valgyt ma 
žai mėsos: netoli visi mais
tai turi būti skysti: negerti 
alkoholio: išsimaudyt bent 
syki savaitėj, ypač kur išsi- 
garint gerai galima; laikyti 
skaudamus sąnarius šiltai 
aprėdytus; vengt persišal
dymo ir drėgnumo. Bet šitie 
patarimai yra tik hygienes 
pritaikytas prie ligos rūšies

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
šokių Mokykla, 951 

kamp. 
Myrtle avė. Brook- 
iyn N. Y.

Waltz, Two Step,
Foxtrot, One Step J 
ir įvairus naujausio* 
mados Šokiai mold- M
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 parai iokta. Ittoė

lytiško susinešimo 
vyrų vergėmis 
sias moteri 
nešimu 
kartodavo nuolatiniai pačių vogimai, tuo tarpu, neve
dusius moterįs liuesai atlikinėjo lytiškus susinėsimus 
su kuo tik pasitaikydavo ir niekas joms už tai jokių 
išmetinėjimų nedarydavo.

(). Vyrai gauna sau pačias už tam tikrą atlygini
mą, už patarnavimus, — jas perka, todėl kiekvienas 
stengiasi geriau pavogti, negu pirkimo būdu įgyti. Va
dinasi, vyras pačią gauna tokiu pat būdu, kaip tavo- 
ra, turtą arba vei

Manome, kad dabar bus aišku, kodėl pas primi
tyvus žmones atsirado apsivedimai ir kas juos vertė 
prie vienpatystės, nes mes aiškiai suprantame, kad- 
moteris buvo skaitoma kaipo tavoras — darbininkiška 
jiega.

Antra priežastis, stumianti pirmutinį žmogų prie 
apsivedimo, įgijimas šeimynos —kūdikių. Kūdikiai
taipgi skaitėsi vyro nuosavybe ir todėl moteris, savo 
motiniškoj rolėj, buvo branginama ne vien kaipo ver
gė, dirbanti vyrui, bet ir kailio suteikėja kūdikių, iš 
kurių vyras taipgi turi nemažą naudą. Negana to, 
kad motina gimdo kūdikius, bet ji rūpinasi ir jų iš
auklėjimu, visa ta našta guli ant motinos pečių iki 
tol, pakol kūdikiai nenradeda patys dirbti: vaikai sy
kiu su tėvu, o mergaitės tampa parduodamuoju tave
rn. Apsivedimo priežastys ilgai nesikeičia, laikosi
tos pačios net ir pas augščiau kultūroj pakilusias tau
tas. Macdonaldas pasakoja apie rytines dalies Afri
kos gyventojus sekančiai: “Juo dangau jis turi pa
čių, tuo turtingesnis. Pačios jį ir užlaiko. Jas galima 
pavadinti tarnaitėmis-perdėtinėmis; jos atlieka viso- 

kokie tik randasi ir už tai nereįkalauja 
deginimo.“ Dr. Max Buchner sako: “Pa- 
kapitalas; vaikai, kurių jis tikisi nuo jų

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Anier. laikraščiams į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

Kas turi savo,giminių ir draugų Ru
sijoj, padarykit jiem dovaną,

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingu gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atly ginimą ir koks jy 
likimas,—parodo vieno tokio Žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanore 11a.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

Užtat klaidinga yra ma
nyt, jog kokie nors vieni 
vaistai išgydys “reumatiz
mą”. Tiesa, visokie šarlata
nai išdirba patentuotus che
mikalus ir garsina juos e- 
sant vaistais nuo reumatiz
mo. Jeigu reumatizmas bū
tų tik viena žinoma liga ir 
da lengvai atskiriama nuo 
kitų ligų, tokių kaip kaulų 

taiMnažu ir ga-

kasis arba specifiškasis reu
matizmas yra gydomas irgi 
kitai]), negu tūlos kitos “reu
matizmo” formos. Pirmiau
siai reikia rasti, kokios jis 
rūšies, o tuomet tinkamai 

ma- gydyt, Tūlose rūšyse žinomi, 
vais-'pric rūšies pritaikyti čiopai 
nuo ir serumai yra leidžiami į 

kas iš'kūną su gerom pasekmėm;
Ikitose rūšyse prisieina vais- 

aiškasjtus gert arba šilumą, elek- 
’ Red.'trą.ir kitas priemones var- 

kaitytojai Jot. Neretai ligonis turi ap- 
Ant nelaimės, 

tudijuot medici- 
; nori aiškint to

kius klausimus, todėl klai
dinga yra skaitytojui klausti. 
Bet ne tame didžioji klaida. 
Ji tame, kad tikima,-jog reu
matizmas yra viena žinoma 
liga ir jog yra. speciališki 
vaistai jo^ gydymui. Aš dė
kingas, kad gerb. Bush tai]) 
paklausė, nes iš to kiti pasi
mokins.

Tokios ligos, kuri seniau 
vadinosi reumatizmu, visai 
nėra, todėl ir pats, vardas 
jos nyksta. Tam tikrus sym- 
ptomus žmonės ir daktarai 
buvo praminę reumatizmu ir 
buvo manoma, jog tai yra 
viena liga. Ar nekeistai iš- 

as, ku- 
. skaudėjimas, tan
ios įlinkimas, karš- 
imtume ir vadintu- 

e karštinėm?

kius darbus, 
nuo jo jokio 
čios — vyro 
susilaukti — vra nuošimtis.” «

Prie užbaigos mes galime pa 
mityvės meilės gadynėj svarbiausios 
žastys buvo — tai moteris tavoras 
ga. Kūdikių bei šeimynos Įgijimas užima antrą vie
ta. Lytiška meilė, lytiški jausmai nieko bendro ne- 

psivedimu, nes vyras neturi individualūs mei- 
jį dar neišnykę gyvuliški jausmai ir jis tuos 

lengvai užganėdinti, be jokių apsivedi- 
ir geriau, nes kiekvieną sykį gali susi- 

, o juk gamtiški jausmai jį ir traukia 
šviežiė-

Jusų broliai 
žodžių.

“Laisvės” prenumerata Rusijoj me 
tams — $3.50; pusmečiui— $1.75.

pecialistas įvairių li- 
o ypač vaikų, mote- 

ir prie gimdymo.
K O VAI ANDOS: nuo S iki 10 T.

-.ik- 12 iki 2 v. po ©let; nu© 
.. v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

linkęs prie laisvos meilės?
Į šį klausimą atsako patys primityviai žmonės 

(vyrai): jie moteris gerbė ne kaipo mylimąsias, prie 
kurįų trauke lytiškos meilės jausmai, bet kaipo darbo 
jiegą. Pavyzdžiui, čeppeve tautos vadas pasakė ke
liauninkui Samueliui Gernui; “Moterįs sutvertos ne 
del ko kito, kaip tik dėl darbo. Viena moteris gali 
nešti arba vilkti tiek, kiek du vyru. Jos perneša ir su
stato palapines (audeklinius namelius),parūpina mums 
drabužius, taiso juos ir nakčia mus sušildo, žodžiu, 
mes savo šaly be moterų negalime iš vienos vietos per
sikelti į kitą. Jos mums labai daug darbo atlieka, o 
visiškai mažai lėšuoja, nes visuomet gamina maistą ir 
begamindamos, betriusdamos prisisotina; kartais, už
tenka to, ka nuo pirštų nučiulpia.” — Vadinasi, žmo
nes, būdami ant žemiausio kultūros laipsnid, vedė ne 
iš meiles, ne dėl užganėdinimo lytiški! jausmų, bet 
dėl to, kad įgijus nuolanki! vergą, kuris prižiūrėtų 
visą turtą ir dirbt!! daugiau už vyrus. Vyras moteri 
skaitė ne žmogumi, bet brangiu Įrankiu. Iš to aiškiai 
matosi, kad primityvio žmogaus apsivedimo priežastys 
buvo ne meiliškos, bet ekonomiškos. Kadangi tarpe 
vyrų ir, moterų Įvyko pasidalinimas darbo, todėl vy
rai tapo valdonais, o moterįs — vergėmis. Moterįs, 
būdamos silpnesnėmis, negalėjo vyrams pasipriešinti. 
Kadangi niekas negali sykiu tarnauti dviems ponams 
ir kadangi vyrai negali sykiu pavergti visų moterų, 
todėl prisieina pasijieškoti vienos arba tiek, kiek iš
gali bei pajiegia pavergti. Apart to, neturint nuo
latinės gyvenimui vietos, užsiimant medžiokle, tankiai 
vyrams prisieina skirstytis į mažesnes grupeles ir 
traukti į visas puses, kad suradus sau maisto. Ir šis 
jų besidalinimas, verste verte turėti po vieną arba ir 
po dvi,nuosavas verges, kurios visą jų turtą perkrau
stytą iš vienos vietos į kitą. Be moterų, be nuosavų 
vergių, tų laikų vyrai negalėjo net išsiskirstyti į ma
žesnes grupeles.

Tokiu būdu moteris buvo pirmuoju vergu ir pir
mųjų žmonių apsivediAias buvo ne kas kitas, kaip tik 
pavergimas moteries.

Šis mūsų išvedimas ir bus raktu, su kurio pagelba 
suprasime atsiradimą apsivedimų ir tikslą, dėl kurio 
primityviai žmonės vedė; šis išvedimas lengvai mums 
išaiškins tuos dalykus, kurie yra nesuprantami ir prie
štaraujantis mūsų tuliem pirmesniem išvedžiojimam. 
Ir taip:

1. Nepaisant į tai, kad lytiški jausmai iš priežas
ties prigimties vis traukia prie “šviežienos”, primity
viai žmonės pradeda apsivesti ir ilgiau ar trumpiau 
gyventi su’viena ar kelioms, nes apsivedimo pamatai 
paremti ne karštos lytiškos meilės jausmais, kurie 
labai greitai išgaruoja, bet pastovesniais šeimyniškais 
reikalais.

2. Nors primityvis žmogus dar nežino meilės pa
vydumo, tuo tarpu jau jis supranta “nuosavybės pa
vydumą”: savo “mylimąją” siūlo svečiams, vienok, 
kaipo vergę buodžiai sergsti, kad niekas nepavogtų ir 
kad ji nepabėgtų. ‘

DR. BUKKIS,

Meuikališkas Institutas
yra atidarytas • 
jokiomis die-
romia ir ne- / J x'
il»"Dieniais nuo / į .
9 vai-, ryte iki / j \
S vai. vakare. Į f 1

Gydimas y-1 L i
ra v t ai iškas. \

Kalbame an-

▼akaro, taipgi ir nedtllomiB.
ma bailų Šoklus Ir staga’Ma. Kteaair 
atsilankydamas informadj*.
THE STERN SCHOOL M SANCUM
MMX Bnaadway, fru Ui a, H, X

Šitie symptomai yra ir 
plaučiu uždegime, ir širdies 
uždegime ir skarlatinoj ir 
tt. Ligos skiriasi viena nuo 
kitos žymiai, nežiūrint, kad 
jos turi daug panašių sym- 
],tonui. Tai]) ir su vadina
nt u o j u r ei i m a t i z. m 11: k a (1 a y ra 
skaudėjimas sąnariuose, ar
ba jų paputimas ir tūli kiti džiova ir tt

tai nereiškia, jog' dnia būtu ])askirti vienus ar 
liga tai daro. Ša-.kelis vaistus jo gydymui.

įpima daugelis ligų .Dabar gi daktaras turi pir- 
l daug panašių ženk-J' a ištirti, kokios rūšies 
Įvykti sąnarių liga 

nuo gonorrheos (triperio), 
nuo 
ims, nuo kitokių bakterijų, 
laike persišaldymo bei drėg 
mimo. A’ienas dalykas, tai]) lengvai 
vadinamieji reumatizmai bu 
na du: staigus ir chroniškas, 
kita — chroniškasis daliiasi 
i rūšis, kurios vra visai skir- 
tingornis ligomis viena v 
nuo kitos. Kiekviena rūšis nes jų “reumatizmas” gali 
gali būti atskirta nuo ki-.būti visai ne tas ir gal jos 
tų ir turi būti gydoma iš ne taip maitinasi, ne taip il- 
dalies kitaip. Imkime, jeigu (sisi, ne taip gyvena, kaip to- 
“reumatizmas” paeina nuo. i ji, kuri išsigydė. Taigi rei- 
syphilio (jis labai retas), kia mesti paprotį klausyti 
gydymas yra kitokiš, negu visokių patarimų iš pusės tų 
kad jįs paeitų nuo gonor- žmonių, kurie ne apie žmo- 
rheos (gerokai tankesnis)
Taip vadinamasis idiopatiš- s nieko pamątingo

rodytų, leigu vis 
riose yra 
kus širdi

(ILgadynė). Antrojoj gadynėj, kurios pradžia su 
puola su civilizacijos pradžia, jau matosi aiškus keiti 
masis .apsivedimo priežasčių.

Vieton palaikų, atsiranda namai 
išdygsta miestas, kuris jau prabįla, 
Moterįs jau įlenda i naminį lizdą ir 
— vergai užima sunkiuosius darbu 
moteri 
stymo turto iš vienos vietos į kitą 
tis vien tik naminiais reikalais, — 
su mažti.

Kadangi vyrai pradėjo mokintis amatų, todėl atsi 
rado prekyba, 
tis ir turtas, 
širdys.

Prasidėjus turtui augti, vyrai pradėjo rūpintis, kad 
galėtų turėti tikrus savo kūdikius, kuriems galima bū
tų Įiavesti visą turtą. Ir jeigu mes galėtume užklausti 
tos gadynės žmones, dėlei kokių priežasčių jie veda, 
be abejonės gautume aiškų atsakymą, kad susilaukus 
teisotų Įpėdinių. Juk mes matėme tų laikų vyrų iš
sireiškimus: “Paleistuvystės namai mums reikalingi, 
kad galėtume užganėdinti kasdieninius kūno pageidi
mus, o pačios reikalingos todėl, kad susilaukus nuo jų 
pilnateisių kūdikių.” Geriausia buvo ta moteris, kuri 
galėjo daugiausiai kūdikių gimdyti, bevaisės gi buvo 
paniekintos ir neapkenčiamos; tankiausia vyrai su 
tokiomis persiskirdavo arba jas išvydavo iš savo na
mų. Ryme net valstybės įstatymai buvo išleisti, ku
riais draudė vyrui gyventi su bevaise motere; jis 
privalėjo sų ja persiskirti ir tuojau su kita apsivesti.
!;sU' f (T«s»)

>AR TURI TĄ NAUJĄ- 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ui dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit ’’šsibaigt.

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

Knygos *vardaa
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišku dalyky 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišku organu išsivyfty- 
mas, jy veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; ir.?t;r.ystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kity jdomiy dalyky.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuoSta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai
ry. Tarpkity yra nemažai senoviškų, 
kurias musy seneliai dainuodavo, iįet 
kurios dabar veik visai užmirštos^

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
iuokingos, kaliniy, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.

kiškai ir rubi-
škai_

Europos gydytojas, duodu sav» 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

407 E, 58th St. New York, N.
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iRamboko pamokslas apie iš- ’tuviams pastatyti scenom 
Tai geriausias protestas 
prieš karę. Rochesterio pro- 
gresystės moterįs pataikė tą 
veikalą sulošti labai gerai. 
Svarbiausią rolę Jadvygos 
lošė J Milerienė; ji savo už
duoti atliko labai puikiai, y- 
pač jai nestokavo karžygiš- 
kumo, kas toj rolės buvo la
bai vietoj.

Motinos rolę lošė O Moc
kienė. Gerai atliko kalbos 
nudavimus ir judėjimus se
nutės Motinos, kurios ketu
ri sūnai buvo karės lauke. 
Emilijos rolę lošė J Žilins
iu iutė. Kiek teko patėmyti, ji 
labai gerai atlieka senų žmo 
nių roles, tik Emilijis rolė
je nelabai tiko, bet visgi at
liko gerai, kiek tas jai buvo' 
galima. Kitos mažesnės ro
lės irgi buvo atliktos gerai. 
Po lošimui sekė daugybė pa
na rginimų, kaip tai “Aido” 
choro dainos, monologai, du- 

pasikalbėjimai ir eilės.

Europon. I
Mes manom, kad tuodu ganymo davądą. Petrapilis, 

vilniečiu susilaukt dar ir ki- Uetuvių spaustuvė, 1916 m. 
to svečio iš Amerikos —bū-1 Sbornik Socialdemokratą 
tent p. J. Šliupo. Neseniai 
Scrantone įvyko žymesnių 

j tautininkų konferencija ir

“Tėvynėje” pasirodė žinia, 
kad J Šliupas važiuoja Eu
ropon.

Kiek mums teko girdėti, 
Scrantono pasikalbėjimo, 
dalininkai nutarė siųst Šliu
pą Europon, manydami, kad 
kun. J Ž. negalįs atstovauti 
visų Amerikos lietuvių. Jie 
nutarė neužsileist klerika
lams.

Veik tuo pačiu laiku, kai 
mums teko perskaityt laik
raščiuose žinutė apie S. Kai
rio ir Smetonos buvimą 
Stockholme ir jų telegramą 
kun. J Žilinskui, atėjo kita 
žinia, žinia iš Berlyno.

Vokietijos užsienių reika
lu ministeris Zimmerman 
priėmė Lietuvos organizaci-

Paauksuoti Polesiai
Nr. 2, gruodis 1916 m. kaina 
1 frankas. Išleido Centro 
Komitetas RS.-DDP.

Sudba Poslednich Livov v
Rossii. Parašė prof. E. Vol
teris.

Pamati ušedšich ot nas

Volteris.
Kūdikių Priežiūra. Iš an

gių kalbos vertė Ona Vidi- 
kienė. Kaina 40 c. Išleido 
Lietuvių Moterų Progresy- 
a is Susivienijimas Ameriko
je, Spauda “Kovos” Phila
delphia, Pa. 1916 m.

Moterims 
Naujienos

Brolis Kristuj Rev. O D.

komplimentai— prasijuok- 
antrasis redaktorius.— Bet

27 d. kovo iš New Yorko 
uosto išplaukė laivas, vežąs 
tolymon Europon visą būrį 
Rusijos revoliucionierių. Ta
me bury buvo drg. L. Troc
kį, “žmogus be tėvynės”, 
kaip teisingai pavadino jį 
buržuazų dienraštis “Brook
lyn Eagle” ,tame bury buvo 
visa eile draugų iš “Novy 
Mir’\ tuo laivu važiavo į 
Baltijos kraštą kelios de
šimtys latvių revoliucionie
rių.

“Kuomet revoliucija šau
kia — revoliucionieriai eina” 
— pasakė drg. L Trocki, at
sisveikindamas su New 
Yorko socialistais pereitą 
panedėlį.

Laimingos kelionės, drau
gai! Didžiajai revoliucijai 
reikia darbininkų, ypač to
kių, darbininkų, kurių revo- 
Rucioniška mintis aiški, ne
sudrumsta oportunizmo o- 

*piumu.

žadėjo Lietuvai autonomi- 
if,, •i V

Ar buvo toje delegacijoje 
ir S Kairys, mes nežinome.

Amerikos liet, socialistam 
nelabai jauku skaityt tos 
žinios apie S. Kairį, ir jo 
keliones. Bet mes manom, 
kad ir jam pačiam buvo ne
labai jauku, būnant Stock- 
holme, išgirsti apie Didžią 
ja Rusijos Revoliuciją.

Kas svarbiau — ar Di
džioji Rusijos revoliucija ar 
lindenburgo buvimas Lietu-

klausia, ir jam ir jo drau
gam suteikė daug medžia- 
pos pagalvoti apie LS.DP. 
politišką programą. Gal būt, 
jie dabar supranta, kad be 
karės kaprizų yra dar daug 
svarbesniu faktorių, būtent

HUDSON, MASS.
d. kovo buvo prakalbos etai,

Lietuvos Dukterų Draugys- Iš monologų reikia pažymėti 
tęs. KalbėjoSt. Michelsonas gerai suloštus
iš So. Bostono. Jis labai pui- čiaus “žmogus ant bačkos”, 
kiai nupiešė moterų vargus, 
priespaudą, nurodinėjo rei
kalingumą organizuotis ir 
tt. Visa savo kalba rėmė * v

4

A. Pukėvi-

S. Strolienės —“Viskas ant 
vienos galvos”; J Žilinskiu- 
tės “Ar aš kalta?” Pasikal
bėjime motinos su Rožyte J 
Baltrunienė motinos rolėje 
lošė gana gerai, bet G Pa
vilionienės žodžių negalima

sesuo... Patikėjo... O jei ir netikėjo, tai juk ‘ 
nebaisu. Ne aš pradžia, ne aš ir pabaiga. 
Kaip liepėt, tai pasistengsiu... Vieta ta pati. 
Beje, Biblija man labai pageidaujama; aš 
pribusiu ją pasiimt. Laukit... Dieve jus lai
mink. Sudiev! 
Normalfeel.

— Puikūs 
damas p ra tarė
kokiems dievams jis mini Bibliją?

— Ar tamstos nežinot, kad rojaus žu
vis gaudo kitokiu tinklu, — paaiškino re
porteris.

— Ką tamsta manot, kuo toks chaosas 
užsibaigs, — antrasis redaktorius traukda
mas plytą kramtomojo tabako iš pirmojo 
redaktoriaus kišeniaus, kai]) ir susirūpinęs, 
klausė reporterio.

— Kuo užsibaigs, tai per ankstyvas 
Jausimas, nes abiejų pusių advokatai įpuo

lė, kai]) kibirkštis pakulose. Žinot, kad 
jeigu šunjs pjaunasi už kaulą, o trečias pri
šokęs nusineša, tai paskutinis yra advoka
tas.

Kad šis Kimball’ų nuotikis išvilks daug 
dalykų aikštėn ir skaitančiajai visuomenei 
nušvies daug lig sol nematytų dalykų, tai

teismanamį.
Buvo devinta valanda.

* Teismanamio durįs atdaros.
Viešos sėdynės buvo užpildytos. Ani# iC'ly 

balkono ir mažai tuščių vietų.
Iš kambarių retkarčiais pasirodo advo

katai; apsižvalgys ir neria pasiteiriavimo* 
kambaryj. Neužilgo iš vieno kambario išė
jo p. Kimball su trimis advokatais ir atsi- - 
sėdo sale priesaikos stalelio. Tuoj atėjo tei
sėjas, klerkas, attorney ir p. Kimball’ienėJ 
su trimis advokatais.

Klerkas peršaukė kaltininkų ir skundė-- 
jų vardus. Laiškų autorių pebuvo. Susirin
kusieji nerimavo, laukė pradžios tardymo.

Advokatas Grayman pakilo, rūsčiai aklo
mis perbėgęs visą salę ir atsikreipęs į advo-~ 
katu suolą storu balsu prabilo:

— Tai kai]), p]), teisėjai, turėsim pra-

Mums praneša iš Amster
dam, N. Y. jog tenais įsis
teigė komitetas rinkti au
koms revoliucijos reikalams.

Iš Binghamton, N. Y. jau 
atėjo pirmos aukos.

Mums linksma, kad New 
Yorko valstija pasirodė pir
mutinė su aukomis.

Pirmyn draugai!

25 d. kovo Newark o Jau
nuomenės kliubas buvo pa
kvietęs L Pruseiką pasakyt 
prakalbą. Tasai kliubas va
dinasi katalikišku kliubu.

L. Pruseiką sutiko pasa
kyt prakalbą katalikiškam 
kliubui.

Rezultate — surinkta $12. 
10 aukų revoliucijos reika
lams, kuri suma perduota 
Lietuvos Soc. Dem. Parti
jos atstovybėm

matais. Ptiblika likosi pil
iai užganėdinta.

Bet štai “Darbininke” til
po korespondencija, kurioje 
šmeižiama kalbėtojas ir sy
kiu mūsų draugystė. Neuž
teko tos korespondencijos, 
larašė ir antrą, kurioje taip

gi apšmeižiama mūsų drau
gystės vardas. Mes čia nemi
nėsime tų šmeižtų, kurie til
po ’’Darbininke”, nes tai 
būtų pažeminimas ’’Laisvės” 
vardo, bet priverstos esame Įdvi mažos mergaitės Aldona 
viešai užprotestuoti prieš to Įir Rožytė. Nors kum K-tis 
kius korespondentus, kurie,kad užkenkus progresystėm, 
rašo melagingas žinias 
visokiais būdais šmeižia mū

niekniekius trankytis po teismus ir gi lek
cija. Kitiems gali išeiti gana riestai. Ypač 
katalikų kunigas tikrai, lyg katinas geležy- 
se.

H. Tamošauskiene, 
F. Statkiene, 
A. Rimkiene, 
K. Navickiene,

ROCHESTER, N .Y.

mas buvo be vertės. Duetas 
“sudainuota A Orlausko ir 
A. Vaivadienės irgi išėjo la
bai gerai. Aido choras pui
kiai sudainavo keliatą daine
lių. Publikai labai patiko 
smuikos ir vargonų duetas, 

{kurį atliko G Lukas ir ”Ai- 
■do” choro vedėjas Fidas, Iš 
i deklamacijų verta pažymėti 
Li,,: -4- Au'__

irar surengė skiepe kokį ten 
apvaikščiojimą, bet žmonių 
buvo pilna svetainė.

Visur Esantis.
NEW HAVEN, CONN.
Šiomis dienomis susitve

rė Lietuvių Moterų Progre- 
1 šyvio Susivienijimo kuopa iš 
15 narių. - Aš manau, kad

pa statė scenoje vieno akto, musų mieste progresystčs 
dralną “Karės nuotakos,” įturės darbo gana daug. Iki 
aimtą iš dabartinės karės šiol čia buvo tveriama vien 

gyvenimo. Man rodos, kad ir 
geriausias kalbėtojas ant 
protesto mitingo prieš karę 
nepataikytų geriau persta-

Tikvbos Mokslas. Kun. K tT T'T {)ąisenybes 
Paltarokas, teologijos magi--1U(1,intl zn}onU kal>’ 

kad gerai sulošta drama— 
“Karės nuotakos”, kuri at
vaizdina visas baisenybes ir 
sujudina žmogaus sielą. Y-

— Kode! katalikų kunigas daugiau, 
kai]) kiti? — pertraukė redaktorius.

— Hm... šeimynos ardytojas! — augš- 
tėsniu tonu atkirto reporteris. Juk dar tik 
pradžios pradžia. Rytoj matysim daugiau. 
Mat, rytoju ])irmų-pirmiausia bus klausi
nėjami laiškų autoriai. Tai svarbiausi šios 
komedijos aktoriai. Jei ir šie neiššaus, it

Teisėjas pavartė dideles, juodas akis,, 
lyg jieškodamas patarimo. Attorney stip- • 
riai sučaupęs lupas akims šokinėjo nuo pp. 
Kimball’ų ant advokatu, v *

Reporteriui suteikta specialis mažas :: 
staliukas, šalę advokatų stalelių. Už grotų 
— advokatų pusėj — eile nusėdę žymesni ’ 
miesto ypatos, būtent: miesto majoras, city * 
marshall, keli aldermanai ir daug kitokių.

Kitoj pusėj teisnamio, ant ilgos lentos - 
sėdėjo su raudonomis nosimis, vyrai ir mo- • 
terįs Tai buvo iš belangės atvesti išvaka- 
ro areštuoti girtuokliai. Daugumas iš jų 
buvo panašus į žvirblių baidykles. Ypač vie- - 
na sena, stora moteris: vienmarškinė, pa
laidais plaukais, prakirsta nosim ir visa 
kakta suodina.

Pagaliams adv. Grayman pranešė, jog " < 
jis vos tik kalbėjęs su Jaunų Krikščionių 
)raugijos generaliu raštininku, p. Take, ku- - 
ris pranešė, kad Miss Emiline Take šį rytą . 
sunkiai susirgo. Teisme ateiti negali.

Tokia žinia, it tirštas juodas šešėlis, , 
apdengė p. Kimballiene ir adv. Wheell- - 
back’a. v

senos mieles.
— Klausyk, p. Laffontt, rytoju nepa

tingėkit vėl ant valandėlės užbėgti. Pasikal
bėsim , pajuokausim, — atsilošęs supamoj 
kėdėj redaktorius meldė reporterio.

— Gerai — aš galiu.. Ar žinote, aš no
riu iš šito Kimballų teismo sutvarkyti sce-

1110.

ūsų leidėju.
— Bandyk... juk tamstos plunksna pa

klusni prie humoro. Sprendžiu iš novelės

Netrukus sugrįžo ir klerkas. Jis irgi 
pasakė, kad katalikų kun. Normalfeel per • 
telefoną kategoriškai atsisako turėti kokį 
nors reikalą su protestonų pastorium.

—Jis turi reikalą ne su protestonų pa
storium ar paštoriene, bet su Suvienytų . 
Valstijų teisėmis! — lyg ir papykęs užrei- 
;kė adv. Grevman. • v

— Aš jam taip sakiau, — tęsė klerkas, ,
— kad svarbesnių priežasčių jo tokis atsa
kymas pablogino patį dalyką. Ant to jis,. 
matyt susiprato. — metėsi kiton pusėn, t.L 
y. sako, jog jis rytoj turės svarbesnį teismą .
— grand jury su savo parapijonais. Tai-gi,.. 
šiandien jam didelė diena. Kalba gan< 
rupiai. Matyt, susinervavęs.

Po tokiai žiniai Kimballenės veide staigan 
pasirodė kūdikiškos šypsos Vilnelė.

Teismas atidėtas.
Kimballai pakilę išėjo.
Žmonės taipei išsiskirstė.

— Ak, laikas brangus. O kur tamstų 
leidėjas? — pakilęs dairydamas klausė re
porteris.

tik kliubai, kuriuose nieko 
kito nebuvo, kai]) tik gir
tuokliavimas. Suprantama,, 
nuo to daugiausia nukenčia 
moteris. Dabar, be abejonės, 
moteris pradės kovoti ir su 
girtuokliavimu.

Linkėtina naujai kuopai 
kogeriausios kloties ir ener
giškai kovoti, skleidžiant ap- 

” NT 1 ‘])a^ š*ame’ Ppie karės besi-’svietą ir susipratimą tarpe 
rengimo laike, patartina tą lietuvių moterų.
veikaliuką visų kolionijų lie- N. H. Reporteris.

nukentėjusiems

1916 m.
“Viešinik Ameriki

už vasariomčn. 1917 m.
Mokslo Pasakos Pr./Ma 

šioto su 20 piešinėlių. Pet
rapilis 1916 m. “Lietuviu į 

_ Pažymėtina, kad aukavo Si^.istuvė” lietuvių Draugi | 
ir daugelis katalikų.

Tokie atsitikimai
musų klerikalus pasiutimam

Bet mes norėtume duoti 
jiem.patarimą: ponai vyčiai 
ir juozapiečiai— parinkit 
aukų Rusijos ex-carui ir 
excarienei. Tie nabagai taip 
kenčia.

I varo

STOCKHOLME IR 
LYNE.

BER-

Spaustuvė” 1
jos Centro Komiteto nuken-ijį 
tėjusiems dėl karės šelpti. iX 

Aritmetikos Uždą viny nas
(pirmiems ir antriems me-i S 
tams — dvi knygi. Parašė;g 
A. Matulevičius, Veiveriu ■ 
mokytoju seminarijos moky
tojas. Išleido Centro Komi
tetas Petrapily.

Užsipelnė Dipliomą, Dra
ma ' ūmoje veiksnioje iš Lie
tuvos dvarponių gyvenimo.

BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA. SX

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIf-ŽIURA BANKINIO SKYRIAUS 
pi-nnsylvanijos VALSTIJOJ.

din užtikrino redaktorius.
— Nesiskubink, tamsta, dar tik 7:30.

ražiuoju maldavo antrinis redakto-

— Taip tai. Manding rytoj mes vėl su
sieisime. Linksma man su tamsta pasikal-

Tamsta čia nelabai- senai, tai viskas išrodo 
svetima. Pagyvensi t ilgiau — susipažinsit 
plačiau. Tamstos vardą daugumas gerai pa
žįsta, tik y pat a svetima. Šiuom syk laba
nakt p. Moore ir p, Layton — reporteris 
paspaudęs dešines abiems redaktoriams,

Giedras popietis.
Kur pažvelgsi visur matosi žmonės i

Laikraščiuose užėjome ži
nutę: A Smetona (tautinin
kas) ir S Kairys (socialis
tas) šiuomi laiku vieši 
Stockholme. Juodu davė te
legramą kunigui J Žilinskui, 
kad vyktii Europon.

S. Kairys su A Smetona 
laukia kun. J. Žilinsko, ir 
kaip mums teko girdėti, 

; v^kun. Žilinskas tuoj vyksta

10 c. “Vienybė Lietuvninkų 
spauda ir lėšos. 1916 m.

Visuotinas straikas. W. 
Haywood. Vertė J Laukis. 
Spauda ir turtu “Darbinin
ko Balso” bendrovės, 859 
Hollins st. Baltimore, Md. 
19J 6 m.

Martyno Liuterio Mažas 
Katekizmas ir Jono Jokūbo

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
/viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausiy Pennsylva- 
nijo» BANKŲ

Štai augimas padėlių tik per septynis men
11 d. Lapkričio (Nov.) depozitas -
12 ,, Sausio*(Jan.), 1916 ,,
30 ,, Kovo (March), ,, ,,

'30 ,, Birželio (June) ,, ,,
Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban

kas turi gerą užsitikejimą tarpe depazitorių. Ir jeigu jys norite,' kad ju- . w 
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 8 
jums ant kiekvieno jusy pareikalavimo, dekite juos į BOSAK STATE & 
BANKĄ. 3

rius sėsdamas prie savo

esius*
• - $ 652.316.39

- $ 815.515.04
- $1.011.017.68

• - $1.137.131.35

Sekanti diena buvo gana giedra, šilta.
Mieto gatvėse įspūdžiai nei kiek neatsi- 

mąine, — tas pats, ką ir vakar.
Šaligatviais kur-nekur tingiai dairy da

rnios, siūbuojančiai žingsniavo bedarbiai.
Retkarčiais šmekšters pusmergė su

Ant laikraščio pirmo lapo, figūravo pr. 
Kimball su jo numylėtine dailiaja Emiline 
Take ir katalikų kun. Normalfeel su nepa 
prastai stora p, Kimballiene.

Du puslapiu užpildyta aprašimu mei
lės temperatūros. Ypač daug vietos duota. 
katalikų kunigui. Tu r būt dėlto, kad ateivis,. 
Tarp kitko įstabu tas, kad jis (kun.) du 
metai atgal Santa Rosa, Ohio turėjo pana
šų atsitikimą su vargonininko pačia.. Nuo- 
teisino jis ir tada atsisakę, pabėgo. Visa 
teismo jis ir tada atsisakęs, pabėgo. Visa

Žmones skaito, stebis ir juokiasi.

Jeigu norite slysti pinigus j Rusiją arba j užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui į Rusijos valdiškas 
bankas, siyskite visuomet per BOSAK STATE BANKA. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti 100 rubliy, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje. t A

Laivakortes parduodame ant visvFgeriausiy lini j v sulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijy. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrip.

ž BOSAK STATE BANK
g 434 Lackawanna'Avenue* Scranton, Pa.'

nu-

mirga languoto, augšto namo link.
Sušniokščia automobiliai, subarška 

tvekaris, sumurksi po medžiu girtas valka
ta ir vėl ramu.

Antrapus didžiojo pleciaus pasilipęs ant 
kėdės, kiek linkterėjęs, žmogus prakalbą 
sakė. Minia vis augo, didėjo.

Tarpe susirinkusios minios iš kažįn kur 
atsirado ir p. Laffontt Amerikos Balso re-

LT' - " w T&iVAv 'L I t'd

ga-

Laffontt vėl Atsargumo redakcijoj.
Redaktoriai užsigulę skaitė Amerikos- 

Baisa.
— Gerą dieną tamstoms! — skubiai į- 

ėjęs prabilo reporteris.
— O! gerą dieną, gerą dieną, p. Laf— 

fontt. Kas naujo?... Mes skaitom jus laikra
štį, tą ką vakar kalbėjome. — Abu redakto
riai, amerikonišku mandagumu pakilę svei
kino Amerikos Balso reporterį.

— Naujienos tos pačios. Mano įspur 4 
džius ir be mano reprezentacijos matot lai—, 
krašty — atsakė reporteris, sėsdamas šalę* 
redaktoriaus stalelio

■C
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IŠ ARGENTINOS 
PADANGĖS.

KORESPONDENCIJOS V
( 1 — IIMI—

gi. O tas yra todėl, kad 
draugai nėra pilnai susipra
tę.

Štai pavizdys: prie “

dantimis prisišliejus sienos | Moterįs iki šiol dirbo po ir šv. Franciško draugystė 
kokiame nors užkampy. Dau 10 vai. į dieną ir gaudavo susirinkime, kuris įvyko 28 
gelis sutiktų dirbti tik už ‘ nuo 8 iki 11 dolerių į savai- d. lapkričio, nutarė nusam- 
valgį ir kambarį, bet ir tos tę. Darbas labai sunkus. !dyti automobilių išvežioji- 
“malonės” negali gauti. Ne Unijos organizatoriai norė-'mui kolektorių, šios gi dvi 

[vienas ir lietuvių darbininkų jo moteris suorganizuoti į draugysti ir padengė visas 
pamatė visko ir dar gal pri-.uniją, bet nepavyko. 1 ' ’’ ‘ -1'-
sieis daug ko pamatyti. *****

Nors vargas neapsako-
“V. Liet.” Nr. 3 tilpo 

Argentinos korespondencija, 
kurioje nėra nei žodelio tei
sybės. Po ta sufabrikuota 
korespondencija pasirašo tū
las “Vargdienio” narys. Ko
respondentas prirašė ant 
socialistų visokių nesąmo
nių, apšmeižė juos nuo kojų, 
iki galvos ir dabar su visa 
savo kompanija didžiuojasi, 
tartum būtų didvyrišką dar
bo atlikęs. Apie tuos šmeiži-; 
mus neverta nei rašyti, nes! 
jie žemiau kritikos, tik rėi-Į 
kia paminėti tas, kad korės-1 
pondentas, aprašęs apie sa-l 
vo tautiškai-klerikališką va- 
karą, kuris buvo surengtas 'wOgO"nci^ Bet štai 
anoolnimni •niiVrmtninciin r»nn • . ~ .

,l';šas. Vadinasi, surinkti pi
nigai nebuvo eikvojami. A- 

20 d. kovo buvo prakalbos part to, automobilius buvo
Die- mas> nors darbininkai ken- i Lietuvos Sūnų Draugystės, reikalingas, mes aukos rink- 

go” draugystės priklauso šaltį ii’ alkį, vienok ne- Kalbėjo kun. Mickevičius iš ta visuose < 1 1 
tautininkai, katalikai ir vie-;gali. sVPj:asti sav0. l’eikal^> ■’ ................................ ..............
nas socialistas — 2 kuopos.nesispiečia j darbininkų or- j;
narys. Draugystės susirin- ganizacijas ii nekovoja uz.prakalbas tuo tikslu, kad pri laiką pristatyti, 
kime tapo pakeltas klausi-1 pagerinimą savo būvio.
mas apie užrašymą šiems Kada jie susipras?., 
metams laikraščių draugys
tės vardu. Paduodama su
manymas, kad užrašyti visų 
trijų sriovių laikraščius. Tū
li užprotestuoja, kad katali
kų laikraščių nereikia (buvo 
paduota užrašyti “Darbi 
rinką.”) Minėtas sočia___
pataria užrašyti ir 
minką”, kad užganėdinus ka-j 
.ta likus

tautininkai, katalikai ir vie-,^1' suPrasti savo reįkakl
! apielinkiniuosė 

Lawrence, Mass. Ši draugi- miesteliuose, todėl negalima 
buvo kitaip ir kolektorius įlaisva ir, rodos, rengė

rašius prie draugystės dau-| Mažeika sako, buk aukų 
giau narių. Tuo tarpu vaka- tapę surinkta $442.2G, o iš- 
ro vedėjai suteikė kunigui laidų padaryta $110.50. Kad 
pilną laisvę pliaukšti, ką tik tiek išlaidų padaryta, tai 
jis norėjo. Todėl jis ir kai- teisybė, bet kodėl Mažeika 
bėjo kokiose astuoniose ar nepasakė, kad tas visas iš- 
devyniose temose. Abelnas laidas padengė SLA. 70 kuo- 

_ . . . ... kalbos turinys išrodė labai pa b’ šv. Franciško draugy-
Ljaroi- n ’ K°v0. n.lV0 l).ra ;a. x?sįkeistu. Apart to, dar štai stė? Kodėl Mažeika nopa- 
jistasl^’^'n-• Įkas atsitiko: tūlas žmogelis minėjo, kad iš surinktų au-
Darbi-'ceS’ Tu0,1-’ - svetainėj riešutus val-kų nebuvo išeikvota nei
mska-l?aV.0 <alb°J •111S T"”®-0 ie‘ Rvti, kunigas jį neva pers- cento. O juk iš Mažeikos 
llu tuviu gerus darbus ir nu- -• 2 r • i-r- -T- - n,.nnnx;mo nvu-nc? bnURndnri niokn tnmo t" i • i- . pc]o. Žmogelis ir kiti eme is pianesimo matosi, Kad vi- . nuuobi Lame rocĮe> kaip galima prie tų1 - - ........

suselpimui nukentėjusių nuo 2 ku()pos susirinkime | didvvris
karėsirtenpasako, būk mes1,,z . i „nt t socialisto ?- ..n ’ ,V *' P“ ‘ •
’’Laisvėje”ir “Keleivvie“ ra-' '-‘i,1’- . socialisto, ke. “paslstacius savo svetai-
.Laisvėje n ixviciNjjt m j)llk jis palaikąs klerikalu'.

Sę, kad nuo jų tautiškai-kle-lpusę h, tt PanaSųs savitar-'^X'mweikH 
rikališkos draugijos šelpi- 'piniai ginčai užkenkia ((bel-ln<P(i,-|',|:c,n:0 

atsisakę visi nariai ir prisi
dėję prie socialistų šelpimo 
draugijos nukentėjusių nuo 
karės. Parašęs šią nesąmo
nę sušunka: “Ar nesarmata, 
jums, pp. Putinai, Dagiliai, 
Žebrauskai ir kompanija.” 

Ką mes rašome apie jūsų 
tą draugiją, neatkartosiu, 
nes visi tų laikraščių skaity
tojai žino. Tik noriu patar
ti “Vargdienio” nariui ne-

nam musu veikimui, todėl 
|mes jų privalome kaip ga
lint vengti.

I.

NEW HAVEN, CONN. 
Lietuvių geri darbai —st i

Idas alaus.

nę galima būtų daug gerų 
Sulaukus | 

ne tik vyrai,' 
(bet ir moterįs galėtų ateiti i 
(į svetainę ir prie stiklo a-! 
liaus praleisti liuosą laiką.” 
! Na, ką manote apie tokį 

, lietu
vių geriausias ir naudin-.

tu yra išrinktas drg. F K-,kalbėtoja? Vadinasi. 
Stahoraitis. Jis darbuojasi vjų geriausias i. 
gana uoliai ir nemažai pas- gjausįas darbas, tai pasodė 
kieidžia knygų ir laikraščių. t; prie stik]o alaus>

I 11 tinas. T )«> 11 no n i »i rl n i iz n rl

to juoktis. Tuomet Mickcvi-(sos išlaidos padengtos 
čius pagriebė savo valyzą ir surinktų aukų. Ar ta 

[leidosi nuo steičiaus. Frakai- klaidinimas skaitytojų? Pa- 
I bu vedėjas paskui jį ir pasi- galios, visos išlaidos padary- 
Ivijęs pradėjo prašyti, kad tos ne komiteto savirankiai, 
[grįžtu kalbėti. Perprašė, bet draugysčių nutarimu. 
iBet kada antru sykiu užlipei 
ant steičiaus, tuomet 
koliojosi tikrai kunigiškai..

Buenos Aires. — Tūli vie-isįa j (a]]<a ti 
-.tos lietuviai labai išgudrėio: socialistaL
parašo vaikinams laiškus.

pasirodyti, visuomenės aky- Įje atvažiuotų pas juos 
se tokiu žiopliu ir dar sykį j stubas, nes, girdi, bus mer- 
perskaityti “Laisvėj” ir “Ke- ginų Suprantama, vaikinai nn.>Vmpi‘in todėl knd vinkli 
leivy” mūsų rašytas korės- Tribūna ir klausia šeiminio ■ j aAvn.IL«lan _ . ’ . a( .. ‘ sDondenciias o tuomet narna klausia stirninui ]ietUViams būtinai reikalui-'ponuencijas, o įuomci pama ar yra merginų. Pasta-1 
tysi, kad nieko panašaus nė-*jįejį atsako, kad užkvietė ir, i 

kuomet gal ne- veikiausia, greitai pribus.'
šmeįžši socialistų ir neužka- prisieina laukti, o jūk'|H1'asjs * yaį]Ynasj

i vienybė. Tuo tarpu tokie
1?ePliįu? pmi- kalbėtojai ne tik kad lietu-

Apie tokias prakalbas ne-|( 
vertėtų nei prisiminti, nesi 
jos žemiau kritikos, bet čia1

- . .. !ga svetainė, o ją galima į-
. . 'gyti tik tuomet, jeigu visi 

greitai pribus. ’vjeįos lietuviai sykiu dar-

Mažeika sako, būk komi- 
jau tetas norėjęs nutraukti visų 

kolektorin paveikslus ir ap
mokėti išlaidas iš surinktii 

bos ir pašventė iškoliojimui aukų. Reikia stebėtis iš Ma- 
ypalos. Užbaigdamas ’ savo žeikos drąsumo tokias nesą- 
“prakalbą” pasakė, kad so- monės rašyti. Dar prieš “L. 
cialistai ir šventakupriai |D.” draugystes nutarė visas 
netikę žmonės. pešas padengti is savo iždų,

Abelnai, tokios prakalbos o visas surinktas aukas pa- 
draugystei jokios naudos siųsti 

'neatnešė. Rengiant prakal- Kryžiui 
į has, vertėtų pagalvoti ir tas gal i 
apie kalbėtojų užkvietimą, o kslus is

apmokėti už iiavei- 
........ _ _ ___ surinkti] aukų? Iš 

'ne taip daryti, kaip kad da- kuy Mažeika tą žinią sugal- 
bar: užkviečia neva kalbėto-A0’0, tokias nesąmones 
ją, o jis nieko gero nepasa- 

apart ypatų kabojimo.ko,

binėsi ypatų. u ip stu
T. Žebrauskas. Jraį jma

__ _ |gUS -r sjun£ja šeimininkus 
Berisso. — ’’LaisvėsJKNr. ’pamesti gėrymų. Prasideda

84 pereitų metų tilpo iš mu- pUota, laukia atvažiuojančių • 
su miesto korespondencija, merginų, bet pastarųjų, kaip

-kurioje T Žebrauskas rašo,’n^ra> Įajp n^ra> Pagalios 
būk aš su F Makausku va- prieina prie to, kad tarpe 
ręs purviną agitaciją prieš gaves susjpeša ir vieni ki- 
naujai tveriamą draugiją • • 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės ir^ dar priduria, būk 
mes nuo jų kuopos bei sky
riaus žvejoję narius.Žebrau- 
skas, panašiai rašydamas, 
apsilenkia su teisybe. Kada, 
mudu su Makausku prade-

; jome organizuoti skyrių A.'dėjo eiti geriau, bet 
—LDSLN. NK., tuomet dar mus, /
'šiame mieste nebuvo jokios bedarbių skaitlius žymiai paI.. ^v^Kinamc Rusiją, Kad. 
kitos organizacijos. Mes su-'didėjo. Daugelis dirbtuvių j‘ nusikratė nuo pro-germa-l 
tverėme savo skyrių ((> d. .visiškai užsidarė, 
liepos, o naujoji c__ , _____ . ______
tapo sutverta 27 d. rugpju-,kų. Kaip apskatliuojama, tai niįj;} ir sukriušintų 
čio. i veik pusė darbininkų likosi niilitarizmą.”

1- su tiems galvas sudaužo.
Ten Buvęs

DARBININKŲ PADĖJI
MAS ARGENTINOJ.

Iškilus Europoj karei,

758 YPATOS, KURIE PABĖGO 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. Ze
ro.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoje 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
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, Bankieiiua 
Metropolitan Saving Bank Building,

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

’ v • • nrašinėti?
į Teisybė, buvo kilęs tarpe

' I-Jlj

DYKAI! DYKAI!
Aš i 51 rnnkiu dantis be skausmo ir voltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėti.

Visiškai ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikimo, tankiai siunčia pas 
sj>e.cialisU|. Dr. Chas Teschbcrg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Manokarunoetftfl- 
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubi-ltava apačia. Visas darbas Rvarantuotas. Kaino* pri- 
• •mamos. Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 f". M. Pėtnyčioms nuo 9 A.M. iki 6 P. M.
Ncdeliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

BR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.. Lietuviškas Dentistas 
5(X) Grand St., kampus Union Avenue, Brooklyn, IV.Y» 

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg 3(198.

Įkreipęs jokios atidos, ir kur augštesni už teismą ir x jie 
• .buvo visiškai melagingai ap-'nesiskaito su jo nuospreiK,

l)Gį Tos pačios neteisybės pakar-’cija ignoruosite šį praneši- 
tokiam sumanymui nickas jops ir’’Draugo” N 49. ^mi, mes. žinosime, kad 
negali priešintis, nes kas noj į <mia Šokusi štai kaip a])-j piaugui

LSS 89 kn Reporteris kolektorių sumanymas nusi-ju i’ ■ ’ rau]Cfį paveikslus ir išlai- rasVtas Gardnerio jaunimas, dziu. Jeigu Draugo redak

RACINE, WIS.

Kovo 24 d. LSS. 124 kuo-, 
pa buvo parengus baliuj . 
Nors pirmą kartą buvo ])a-1siai(‘ka’ 
rengtas balius gavėnios lai
ke, bet visgi pavyko visais 
atžvilgiais, nežiūrint ir to, 

.politika. Pasakojo apie Ru-j^a(^ ^a Pa^ vakarą buvo I 
Isijos revoliucija,' sake, būk atvažiavę keli kunigėliai ti-į; 
'socialistai nepritaria šiai re
voliucijai, nes ji, girdi, ne

a ius nesuartina, bet labiau 
'juos pakrikdo, suardo vie
nybę. Jų prakalobs ne nau-

žinosime,
nerupi tiesa, ku- 

irašo: Socialistai po baliaus,'rią pasistengsime priparo- 
jsulyg savo mokslo, nuėjo į (lyti per dėdės Šamo justici- 
' viešbuti su socialistėmis ir ją.”
kaipo vedę išsiskirstė po po- Bet šitas netilpo. “Teisin
ių į paskirus kambarius, gasis” “Draugas” indėjo tik 

i Reiškia: pildė socialistišką Įporą eilučių nuo savęs, kad 
'moterystę. Bet ant jų nelai- jam kas tai rašo būk kitaip 
mės policistai juos suarešta-.buvę. Taigi nuo dabar ži- 

“Draugui” ne- 
kad jis nėra 
kad Kristaus 

tai niekis. Jis 
ir šmeižimo 

Petrukas.

pondenciją Mažeika sako,, 
būk žmonės pamatę, kadi 
|‘ų aukos bereikalingai eik-į
1 mjamos, todėl dabar jr ne-! _ .....
laukimų. K;i norėta tuomi .nieb poncistai juos suaresta-( m\ę.
' vo. Vadinasi “Draugas” vie-gosime, kad

šai paskelbė, kad W. Fitch- rupi teisybė 
burgo jaunimas paleistu
vauja. Bet ar žino “Drau-

;krųjų katalikų apvalyti. i 
Žmonių buvo ])ilrta svetai-1 _ . ...

ne ir visi gražiai linksmino- tuomet jau komitetas 
lietuviai sušaukt masini mi-p ; . azymetina, kad mei-. ,Unbnv-
tmga ir pasiustu naujai Ru-^imJ ^ana ^k()' ,] p.

‘ p;u;Veikillilna. Kiu.pa. pelnojiko apie
- -- \ .$30.00. Matomai, vietos di-.mi^c^° n(J<i

(Niurna lietuviu nenori mo-i 
i keti $8.00 ir dar lenkt g„. 

l(| vas pries kunigus, kad jie 
įpiiimtų nuo jų pinigus. Bra-. 

-'vo, moterįs ir vyrai! zuoja 
Bojo, kelios fanatikės, at-' 

'bėgusios prie svetainės du-,aa(‘ 1 
ru, neiškentė nepasakiusios /a korespondenciją, norėjo 

« '^nt tiek: “Geda gėda ,aI'šmeižti buvusius ”L. D.”
snkvinšinhi’ inms,“ Mat/fanatikai, netu-,Komiteto narius, kad jie he- 

tuometlrč(,al11i <!a,'Vti >tai bent reikalingai niėtč surinktas 
savo jaunas merginas pa-. ,anku«._ Lžba 
siunčia palot prie svetaines pažymėti, kad 
durų. į su rinkta $422

Suv. Valstijose darbai pra-P^ ar ^ano^e kokį propona-Į 
pas Į VO pasiųsti nnwnikinimn ? . 

štai jis:Argentinoj, sumažėjo
,.a|_ jaučia tam < 

kuoti ir stac

kaip Mažeika |
krikščionis, 
mokslas jam 
užsiima melų 
platinimu.

dirbtuvių 
o kitoseį11l1 valdžios ir linkime, kadį 

draugija’sumažino skaitlių darbinin- | dabar sustiprintų savo ar-
prusų

v •
CIO.

Toliaus Žebrauskas užsi
puolė, būk mūsų 
draugija siunčia

Mat, 
į jeigu 
prūsų militarizing, 
Lietuva taptų atimta iš vo
kiečių ir ją padarytų nepri-Į 

pasakyta, kad pinigai priva- pasinaudodami bedarbėmis .gulminga..
L būt siunčiami tiems komi- ir maisto brangumu, prade-1 Pasakojo ir daugiau viso- 
tetams, kuriems didžiuma jo darbininkams mažinti al-^^ll nesąmonių, bet apie tai 
draugijos narių nutars. To-'gas ir versti juos dirbti ii- : 
dėl bereikalingas užsipuoli- gesnes valandas. Darbo są- 
mąs, būk mes elgiamės ne lygos pasidarė nepakenčia- 
pagal įstatus. 'mos, išnaudojimas baisus.

K. Gasiunas. Darbininkai, sukandę dantis, 
------------- Į tyli ir velka tą nepakeliamą

Buenos Aires. — Man te- jungą. Jeigu kuris pradeda ir

be darbo žiemos laiku. Tuo 
sutverta tarpu pragyvenimo reikme- 

surinktas nįs neapsakomai pabrango, 
aukas Yčo komitetui, o jsta-.Todėl darbininkų padėjimas 
tuose to nėra. Įstatuose gi labai pablogėjo. Darbdaviai,

ai

kas at- kundus teisman sunkiai rei-
' ketu “Drg.” atsakyti. Ai* 

usti : ta zmo> kad krinnnanšką pra- 
'sižengima galima skelbti tisini bill 1- ' ' •

ELIZABETH’O IR BA
YONNE’S LIETUVIAMS.

šią pėtnyčią 30 d. kovo, 7. i
J x ktai po teismui. Todėl, kad 30 vai. vakare, visi ateikite 

nirvin? n.ofrw; 'nebūtu “Draugui” (langiaus Augusto Liutvino svetainėn, aisKiai matosi, i • , , . * . • y ,, i.i-n vnv-vri.jmne nesmagumu, meldžiame m- d'9 South Park st., Elizabeth, 
iN. J. Jai bus švente pa- 
,'sveikinimo Rusijos revoliu-imliausiai

nėra socialistais, nei aktivi-l Bus kalbama lietuviškai ir 
škai nei nominališkai. Pas-u
kui, kad nenorint vargti ant.mos LSS. 147 kuopos 
gatvės, U/.ema iioieiin per- pieninų rusų xen-
nakvoti, tai]) daro kiekvie- gi darbininkai ir darbinin* 

Inas žmogus ir tą gali dary- kės, be skirtumo tikėjimo ir 
t p’'];oni np-m Ai jaunimas. Trečia gi tas. ^kitokių pažiūrų, ateikite į 

k v'/.iwmovWn* kad pašaliniai žmonės jskun- svetaine, o tert atiduosime 
'dė juos, tai ir suareštavo, pasveikinimą musų bro- 
;bet suareštuodami polici- jiams darbininkams— Rusi* 
i jautai surado ne po pora, jos revoliucionieriams.
kaip ’’Draugas” sako, bet j Kalbėtojai paaiškins gana 

Pereitą rudenį katalikai merginas vienuose kamha-,plačiai apie Rusijos tironą, 
turbūt vadovaudarnios ko- riuose, o vaikinus kituose 

. kambariuose ir tarp tų 
r paraše kambarių nebuvo jokio susi-

tuomet jis atsiduria dar 'ties ant 8 nuošimčio. Kom- dėl priverstas esu ir atsilie-J didžiausią šmeižtą. T tai pa- nešimo, jokių durių. Kad 
blogesnėse aplinkybėse. Dau panija atsisako išpildyti jų pti.
gelis bedarbių neturi nei reikalavimus. Todėl streikas | 
duonos kąsnio,nei kambario, i jau trečia savaitė tęsiasi.
nei drabužių. Baisu ir pa-
mislyti fcp.ie jų padėjimą. Ki- si labai gerai. Mitingai bū-
tiems prisieina didžiausiuo- na tankiai ir ten jos gauna, tomobiliais. Turiu pasakyti, [metų buvo tilpusi 
se šalčiuose visą naktį pra- !visas informacijas. Svetainę, .kad komitetas automobilių , šokusios korespondencija į Į Matomai “Draugo” kores-

GARDNER, MASS.

13 d. kovo Heywood Bros.
Wekfield Co. išėjo

Ra cino žaibas.

CLIFFSIDE, N J.

Atsakymas p. M. Mažeikai.
“Laisvės” Nr. 21 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje p. M Mažeika ap
rašo apie ’’Liet. Dienos” ko-

tapo

GARDNER, MASS. 
Atsakymas ’’Draugui”.

rusiškai. Prakalbos "rengia' 
ir 

užeina hotelin per- pietinių rusų socialistų. Tai

buvusi carą. Komitetas*Buenos Aires. — Man te- jungą. Jeigu kuris pradeda ir Wekfield Co. išėjo į miteto neva negerus pasiel-,
ko patirti, kad vietos lietu-j niurnėti, užveizda tuojaus streiką moterįs audėjos. Jos gimus. Kadangi Mažeika (kiu kitu mokslu, o ne Kris- 
vihi ‘socialistai neturi užsi-:išveja laukan iš dirbtuvės, reikalauja pakėlimo mokes- ,prirašė daug neteisybės, to- taus per “Draugą”

____  1 _ *1 YY.'.. J.. „ 4-„t .. .1^.. O -v... zs /J TZ/,.™ '.izl —. - .i.. „ 4- „ ~ <1'Jvi >111 C’i'1 L'jnnivfo

'sistengėme parašyti sekantį (taip buvo, tai gali teismas 'ras Teisybės Mylėtojų Dr-
r/sę socialistų laikraščių. 

/Suprantama, tas labai nege
rai, nes jie atsilieka nuo 
bendro socialistų veikimo, 
..legali sekti viso to judėji
mo ir patys nesilavina. Da
bar tarpe mūsų socialistų 
tankiai įvyksta įvairių gin- 
čaJmrift viriikai berdkalin-

-4/ > ‘Y t/ ' k ’v ■ ■ I 1 ,■ ' . 1'

Moterįs streikierės laiko-

Pirmiausia Mažeika už- pranešimą
meta, būk ”L. D.” komiteto ’’Draugo” redakcijai: 
nariai, tartum kokie genero
lai, visa dieną važinėja au-Įsiai.

ir pasiuntėme paliudyti, kuris tuos suare- 
‘ \ | šluotuosius teisė 9 lapkričio

“Atsakymas poniai šoku- H’rado nekaltais. Teismas 
\ ’’Draugo” N 45 pereitų nusprendė, kad jie neteisin- 

’ ‘ ponios gai likosi suareštuoti.

leisti ant gatvės, kalenti jper J L K. gauna dykai.

• V.’ •• 1 ■■:

, įnesamdė, bet SLA< 70 kuopa.kurią iš karto buvau neat- pondentaį yra vyresni

MOLINE, ILL.
21 d. balandžio bus vaka<

stes ii’ LSS. 179 kuopos. To
dėl meldžiame kitų draugy-. 
sčių ir kuopų minėtoj die
noj nerengti jokių pramogų, 
kad tuomi neužkenkus 
mums ir sau.
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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DIDŽIAUSIAS ŠIOS DIENOS VISUOME
NES KLAUSIMAS YRA SOCIALIZMAS.g--'.
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Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

AGNIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

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

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus- reikalus'.

8

nuo ink-
Del nuo-Et

Pife-1

JOHN A U L a U A BarurtaikBt 
181 Wvthe Ave., Car. 8a. A ai, 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 27'J Green point.

Kidney and Liver Remedy 
(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENI)) 

atsitikimuose, o taippat gydymo 
apsunkinto ir skausmingo šlapini- 

ir rukštumo skilvyj. Kainos

SILPNUMAS.
Jei jiiutic’Si netekęs Spėkų, 

silpnus, bo norų valgyti, arba jei 
virškinimo prietuisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severn's Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas)

Sustiprina jis visų organizmų ir 
prašalina vidurių sukietėjimų. 
Kaina 75c. — aplinkose.

pabaigos
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AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

JUOKŲ 
KĄSNELIAIS 

_ __________________ ________________v"/! i

(Svirplių agentūros)
Pittston, Pa. — Luzernės 

Lackawannos pavieto 
Sandarokai 18 d. Vovo atlai
kė savo garbingas misijas, 
p. Rudžio svetainėje, prie a- 
laus ir bačkutės.

Dalyvavo sekanti delega
tai:

Ligotas Ubagas,
Girių Ožys,
Kurčių Domeaklas,

• Paukščių caras,
Kvailąs Niemčius,
.Ragai su Kamara ir dar 
ponas Pilvas.
Mažesnės svarbos sanda- 

rokų vardit neminėsiu pakol 
jie neužsimokės išleistuvei 
už apskelbimą. Svarbesni 
nutarimai buvo ši toki ir jie ’ 
tilps jų oficialiam organe.

1) Nukirpt socialistams 
plaukus ir sudėt visus juos 
į kalėjimą už kėlimą revo
liucijos.

2) Ciesorium didžiosios 
Rusijos išrinkta Joną.

3) Rusijos viduriniu rei
kalų bonkučių ministeriu pa-

klų užveizdą išrinkt negra- 
motną Paukščiu Cara. *■ * v

kalų ant baro, susirinkusie
ji užgiedojo tautiškąjį him
ną už tėvo Jono sveikatą ir 

_vfei laimingai begiedodami
pabudo. r '

Sandarokas.

M1

Pranas. — Nueik pas kle
boną ir paprašyk gedulinės 
vėliavos. Aš manau, kad 
jis tau paskolins, o ta jo vė
liava kai]) tik ir tiks tau dėl

te šaukia, buk dabartinę 
revoliuciją iššaukė badas ir

’iššaukė caro kvailumas. 
Vardas ir badas pirmiau 
taipgi buvo, bet žmonės vod-

ciją, nei nesvajojo. O kada 
caras uždarė visus monopo
lius. tuomet žmonės nrasina-

Daktaras jau trečią ope-

racijas ir paliausite mane 
cinkmę? c

as trečią operaciją darau ir 
niekaip negaliu kulipkos su
rasti, — atsakė daktaras.

— Kodėl pirmiau man a-

išėmiau ir įdėjau į stalčių,

tuomet gal paliausite mane 
kankine!‘

Kvaili, nežino už ką kovoH.
Visi džiaugiasi, kad Rusi

jos revoliucionieriai nuver
tė kraugerį Mikę, o mūsų 
tautiečių šulas O Sirvydas 
piktinasi ir visus revoliucio
nierius kvailiais vadina. O 
žinote kodėl jie kvaili? Na, 
klausykite:

d. kovo McCaddin sve- į tūkstančių vokiečiu. To- 
tainėj buvo Dailės Dramos fdėl greitu laiku visi rusai 
Draugijos gyvi paveikslai.‘atsidurs Vokietijoj, o vokie- 
Paaiškininnu tų yaveikslų'čiai — Rusijoj.'Tuomet jie 
buvo užkviestas (>. Sirvydas. \Č! pradas raustis, kad ga- 
Štai perstatoma dabartinės a-us progą sugrįžti į savo te- 
revoliucijos paveikslai, ka- 'vyne, t y., kad rusai dasi- 
zokai parblokšti, viršui jų'rautu i R 
žmonės ir raudona vėliava 
plevėsuoja. Publika, pama- t a 
čius tokį paveikslą nudžiun- ,ė 
ga. Bet štai atsistoja Sir
vydas ir sako:

“Štai paveikslas Rusijoj 
re voliuci j os. R e v o 1 i u c i o n i e

— Kaip tau išrodo,

— Aš sprendžiu, kad da- 
lartinei karei nebus galo?

— Dalykas štai kame: vo- 
iečiai milionais ima rusus 

nelaisvėn, o rusai šimtus

v o tėvynių, kare

Patarimas.

žino už ką jie kovoja! Jie 
kovoja už raudoną vėliavą.”

Mat, kada Sirvydas buvo 
y revoliucionierium”, tuomet 
•garbino raudoną vėliavą, oi 
dabar kvailina. j

Tik to Sirvydo ir razumė- į 'atsitiko

mirtį.
— Kuomet numirsiu, ma

no lavoną atiduokite i klini
ką dėl su pjaustymo ir išty
rimo, nes noriu žinoti mir-

daktarai atydžiai ištiria m a- 
Ino nervus, nes aš noriu žmo

lis! Patartina D D. Draugi
jai visuomet tą didvyrį kvie
sti dėl paaiškinimo dalykų, Į 
tuomet ir publikos ir pinigų 
bus kaip pavasary grybų.

B.

Girtuoklio filosofija.
— Daktarai visgi kvaili.... 

Jie liepia man paliauti ger
ti alų ir degtinę, nes sako, 
kad aš ilgai negyvensiu. Aš

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTA S J rAMERIKOJE A1E FAlŠ

r/MONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu’mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

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

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

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

Temykite LIETUVIAI!*
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIESKOT JUS G1ML 
NEŠ, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE. *

Reikniaudami informacijų įdėkite štampą až 2 cento. <
Pabėgėliam nuo karėa nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galit® siųst į viso vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu-

Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst $ 
pinigus ir laiškus per mano Rai ką.

Kbh norite atsiimt khvo (rimines į Ameriką, kreipkitės prl® mano. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES aut visų linijų 
ir geriausių laivų. * v
Kas nori pasidėt uavo pinigus į Banką, tai ai moka 4 naodiirntį 

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožtio pareikalavimo.
Mano banko* yrn gvarautuotou, per New Yorku ateitą, užtat jūa 
pinigai už.tikrlntl.
Parduoda farnias, iot»i» ir naitius. Padarau ir užtvirttnia visokia® 

dokunientua-rufitus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Irisurancv) gyvasties, nuo agnias, Ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu: <

BANKER JOHN KOVACS
4- Kilia: 1K5 CLINTON AV»Grand Street, maspeth, l. l n. y.

Boros gk of Brooklyn.

I 
’-ų Ity-.
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Kryžiams 
sfa-mdejimai

atkreipta didelė doma.

verta yra pasiūlyti tokiuose 
inkstu tuba push s uždegimo, 
mosi, nuo koją suputiino, gelt ligos 

1.00.

Kryžiaus skau&mae Išnyko.
Ponas K. Miliauskus, 11 High 

t'Wlon l'ppi’r Palls 
i mums taip: “Ken 
ns krvPinie ir šo

,iu va rioii S..voros 
nuo inkstų ir jukini ir

Bnc»«i.rmr

SEVEROS 
GYDUOLES
pnlinm gauti visur aptiekoso. 
Reikalauk tiktai tikrų “Sc.vo* 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ €0., CEDAR RAPIDS, IOWA

g SERGANTIEJI!
t ______ _ ___________________

T

Jurgis. — Klausyk, Pra
nai, ar tu nežinai kur aš ga
lėčiau gauti juodą vėliavą su 
numirėlio galva ir dviem 
blauzdakauliais? Mat, aš e- 
su aidoblistas ir noriu pirmą 

g gegužį apvaikščioti sp savo

jau trįs daktarai mirė, kurie 
man liepė negerti. Na, ar 
jie nekvaili?...

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj Hetuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Ditba visokią stuku daiktus. Jėl 
nori gauti štuku kataloge, pnsiqsk štampą 

IrtuojgauM. Adresuokite taipt
THB MAOtO «HOF, '

P. o. ftpx 9O». HOkftftąOK. MAS*.

M

GKRIAU8IAS DIDŽIA IJMSAft 
IK ŠVARIAUSIAS HAIJ^- 

NA S VISAM' 80. 
BOSTONE.

mal ir užkandžiai. Patarnavi- 
je»i prielankus. Atailankykita, 
« persitikrinsite.

JONAS MATHU0 
(Lietuvis Martininkas) 

342—§44 W. Broadway 
So. Boston, Mas#. 

(Dailmtn žinginių new 
Labdaryatie Draugijee aiuae).

JOHN KITLBOK
CAFB

Didelis hotelis, *,era vieta w- 
keleivingiema, kambar’ i įtai
syti pagal nuają madų, Cr viii 
busit užganėdinti. dienos jau 

praėjo. Bet 
vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mi<t rėš-LIGOS.
, Yra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga- 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

nų, kaipo plovimas skaudžian- 
Čios gerkles intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, .iųp gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect

x*l AHA Grfttnpeittt

mua «aixti ska-
afawdo atlasu, deęrll-
<Ge ir ikansus vya®. Pa
tarnavimas puikiausias, at- 
eikit*, • perai 11 trini* i ta.

SI S. 2nd St,
BROOKLYN, M. 7.

MES PERKAM?
r įname

c d an: c

n mine 
ii Šime ir

T o 
■) ir 
irupi- 

i s i r

t<"
kad
Nepamirškite mus adreso:M. Ballas ir L Busi:
119 Grand Stree

• <S ft e ® & «* Ą »»•P

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

Nuo !!<•..iiuitizino, Padagos, Neuralf- 
gijos. I'< rs,š.il>h nio, Aj^lubitno, Dantų- 
Si.oidėjiirio, Im-irim ir Skamlcjimo Kru- 
Ūmi. 1 a j, ir įmo visokiu kitu reuma- 
tiši.u ligų, naudoki

PAI^-EXPELLER
kaipo s. nj) ir nzfikčtiną draugą fielmy- 
no« p< r p w šimtmečio. Tik 25c. fr 
bm-. bm<l it<■; gab'ma gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati /abrikanta—

F. AD. RICHTER A CO.
74—80 Wajhinatoi Streat, New Yoffc.
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Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie
ka m s mano modemiškame ofise 
už prieinamą kainą.

OR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS. ‘

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. T.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

V. VAIVADAS
SPORTING CAF1

Puikiausia ir irariaaaia
Uieikit ir pareitikriaklta

442 Grand St,
BROOKLYN, N. T.

Telephone Stagg WI4.

320 Greenpoint

Diena po dienai, metas po metui 
užsiimi gydymu sergančių žmonių. 
Persist uty kite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jum,is gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo- 
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, Irreinkitčs pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

rsti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa- 
scicuč . Is k I" tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čio jakui; ir lt.

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

DR. LEONARD LANDE? .
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

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

3rd Ave., New York City.

menes klausimą, sp vendus, reikia ji pažin
ti. Reikia jį suprasti. Reikia apie jį pasi

■ Skaitykit ir pIaWakitĮJaihr.VJ*Laisvę
ĮĖiVitį&lB l.

i§
B

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie 
'ocializma yra “Naujienų” išleista vardu 

SOCIALIZMO MINTIES BLAIVUMAS. 
Tai mokslinė knyga, bet parašyta taip leng
va ir suprantama kalba, be to tai]) gyvai, 
kad kiekvienam, pradėjęs ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

gyti. Knyga papuošta puikiu keturiomis 
spalvomis’ paveikslėliu, kurį specialiai tai 
knygai piešė žinomas lietuvių dailininkas p. 
Jonas Šileika.

Neapdaryta kaštuoja 75c., apdaryta gra
žiu stipriu audeklo viršeliu—$1,00.

Pinigus siuskite adresu:

‘ NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., CHICAGO, ILL

—*7

i'AfJ', >yw

GRA BŪRIUS (Undataker)
L SI DO l U VI Ų DIREKTORIUS;
jalsanuu ;u ir laidoja numirajiiQ*> 

vi ant visokių kapinių.
XI Par?anidau Autoniobilhis ir Karift- 
•y tas Vesi ’ijoms, Krikštynoms ir &iaip 
a ' pasivažinėjimams.
y Ofisai:
X 144 N. 5th S*. 264 FRONT ST.
y Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y.
& Telephone 7867 Main.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
N uo reumatizmo .........................
Kraujo Valytojas.......................
Vidurių Valytojas .................
Vidurių Reguliatorius ................. .
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00. 

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligų, kurios čia dar nept g4« 
nėtos, galima gauti per pačtą. ' w J||

P. A. URBONAVIČIUS, • 
151 METROPOLITAN AVB. 

BROOKLYN, N. Y. .

$i.ot 
1.00 
l.Ot 

. 60c

m



ATSKAITA

AUKOS LšF.

iki kovo 1, 1917 $34959.28

tston,’Pa. $3.58, Camdenj 
Xietuvos Šelpimo Fondo Fi- N. J. ir Philadelphia, 
nansų Sekretoriaus nuo Va- Pa. $21.75, $6'
sario 1, iki Kovo 1, 1917 m

Vasario 1,1817 m. ba
lansas $13383.83

Per vietos LŠF. nuo 
visuomenės iš Worces
ter, Mass. $400.00 ir Lie
tuvos Sūnų D r-j a 
"kavo $25; sykiu

Per P Berukštį nuo 
vestuvių J Rinkimo su 

‘S.’Mitkiute iš So. Beth
lehem, Pa. $24.86

Per L Višniauską nuo 
Marion, Ind. visuomenės 
ir šv. Kazimiero Dr-tė 
aukavo $5.00 22.85

LDLD. 38 kuopa West 
Pullman, Ill. aukavo $5.00

Per A. Bulotą, nuo pp. 
Bulotų ir Žemaitės pra
kalbų: Akron, Ohio. $75. 
35, už svečių paveikslus 
$11.50, Youngstown, ()- 
hio $15.60, Courtney, Pa. 
$7.00, Pittsburgh, Pa. 
už paveikslus $4.00, Do- 
npra, Pa. $47,05, už paveik
slus $25.00, Bridgeville, 
Pa. $14.06, Carnegie, Pa. 
$12.89, Braddock, Pa. 
$33.80, už paveikslus 50 
c. McKees Rocks, Pa. 
$33.45 už paveikslus 
$1.00, 338.99

Per L Bačkis iš Eas
ton, Pa. nuo visuome
nės 36.61

Per J Shitkų nuo Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės koncerto, 
Kenosha, Wis. suaukau- 

' ta
Per K Chesanas nuo 

draugiško vakarėlio pas 
K Mankevičius Racine, 
Wis.

Nuo Lietuviu Moterų 
Apšvietos Dr-stės išva
žiavimo $6.40, draugystės 
narė aukavo 50 c. ir iš 
iždo paskyrė $3.10, Chi
cago, Ill. 10.00

Per J Margis nuo LSS. 
124 kuopos prakalbų, 
Racine, Wis. 9.00

Per “Naujienas” nuo 
vestuvių K. Armalavi- 
čius su M Kačergiute 
iš Detroit, Mich.

Per “Laisvę” nuo ves
tuvių J Bimbos su S. 
Valintaičiute iš Burling
ton, N J. 1

au- 
$425.00

LŠF. Fin. sekr. T L. 
Dunduliui už technišką 
darbą už sausio mėnesį 
1917 m. $10.00

Pp. Bulotai ir Žemaitei 
už du mėnesiu; lapkritį 
ir gruodį 1916 m. kelio
nės lėšos važiuojant su 
prakalbom ir pragyveni
mas $464.00

Viso per vasario mėne
si išmokėta $535.48

Kovo 1, 1917 m. lieka 
pas LŠF. iždininką K.‘ Ši
dlauską ‘ $1427.42

•i (jau gijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

APLA. DR-J OS 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: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, 
J I Alexis P O Box 344 Diamond

Pittsburgh, 
F. Pikšris. 1331 Penn Ave.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
132.3 Garseli st, N S. Pittsburgh, 
2

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

Pittsburgh, Pa.
Varašis,

Pa.

Pa.

Pa.

Pa,

T. L. Dundulis.
Chicago, Ill.

Bulotų ir Žemaitės prakal
bas, buvusias 7 d. kovo, au
kojo šios ypatos:

A Brazdžionis, S Jakševi- 
čius, F Gaidis ir J Lepo po 
$5.00; O Palioniene ■— $2.00'; 
M Murauskas, A. Jakševir 
eitis, O Šimoliuniutė, K'Klio- 
ris, G Kuokalas, B Kamin
sky. J Žukas, J. A Kamins
ky, L Tvari jonas, P Adomai
tis, S Jasilionis, J Kerei- 
lis, J T Jankus, J Klekunas, 
A Gailumas, J Uogintas, M 
Jančiulis, J Ivanauskas, J. 
Mikelionis, J Puskunigis, L 
Šimoliunas, A Kaminsky, S, 
Šimoliunas, S Kuokalas, E

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

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.
John Shopis, 713 McKean ave.

Donora,
P Ainis, P O Box .34.3, 

Courtney, 
J Kindaris, Ambridge, Pa.

Pa.

10

12

kp.
Pa.

kP. Pa.
kP.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY 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. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
ave., W. Simniškis 1227 E. 
hanoy ave.

Maršalka W Svintičkas, 
515 W. l’ine Str.

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

Ma

(>.2a Panels, J Debesiunas, J M.

5-fiO $1.00;

sas. P Mainionis, J Palionis, 
as, A Deltuva pu— 
A Judekevičius, E. 

Čekanauskienė, J D. Char-
no, J White, E Paloinienė. 
J Skrebe, A Norbontienė, S 
Bardzevičia, J Sosnauskas, 
J M. Buchinsky, J Girnis, J ’ V • 1 • -v sz . , . -w- —

11

8.00

$8.53

JOKŪBAS KANCIERIU1?
Bav

(ne-

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

BROOKLYN, N Y,

Maldaikis, P Ddžionis, V 
Čekanauskas, A Krivickas, 
O. Uogintienė, M Urba 
P Karas — po 50 c.;

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

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

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

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

676 Church st ■ Easton, Pa. 
Xasjerius b’ Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

f i1

Smulkiu surinkta $7.43. Viso 
labo $78.93.

—Aukos ’’žiburėliui”. A. 
Brazdžionis — $1.25; J Sos
nauskas ir E. Žukienė —po 
$1.00; M Jančiulis — 75 c.;

Per A. Bulotą nuo A. Bu-!J M. Buchinsky 52 c.; J 
lotos, Žemaitės ir Bulotie- Puskunigis, A Dūda, J T. 
nes prakalbų; Shenandoah, Jankus, A Bekeris, S JasF 

Mahanoy City, honis, P Adomaitis, A Palio-Pa. $44.43,
Pa. $71.31, ’ž paveikslus 
$3.00; St. Clair, Pa. $23.05, 
už paveikslus 50 c. Coaldale, 
Pa. $10.90, Frankville, Pa. 
$7.80, Minersville, Pa. $28.- 
30, ųuo įžangos liko $7.70, 
Mt Carinei, Pa. 
Wilkes Barre, Pa.
už paveikslus $1.50, Scran
ton, Pa. $46.54, Pittston, 

- Pa. $39,10, už paveiksi
50, Baltimore, Md. i 
veikslus $1.00, Curtis 
Md. $14.10, Camden, 
$2.80,

$21.10,
$20.15,

Philadelphia, 
Phladelphia, 

$91.69, už paveikslus 
BayonerN J. $34.56;

Per K Deksnis 
Bridgewater, Mass,
pažymėta nuo ko aukos) 

$12.50
Viso per Vasarį mė

nesį įplaukė

nis, F Gaidis, J Klekunas, 
J W. White, B Kaminsky, D 
Stankevičiūtė, M Muraus
kas ir A Kaminsky — po 50 
centu.

Smulkiu atiku<■ c

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. Užbaliutė, 

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

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 101V be. 
Main St., 2 vai. po pietų.

Viso $20.05
inigus priėmė pp. Bulo-

J M. Buchinskas.

510.16

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas J Vasilaitis,
1021 La Salle st. Racine, 

Vico pirmininkas M Kaupas, 
436 — 41 h avė, Moline, III. 

Raštininkas A. Vegela 
1029J Lockwood avė. 

Turtų sekret. S Gelumbauskai,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavlčia,
921 Herrick Ava. 

Iždo Globėjai: A. Lukteria,
444 Park View, 

” M..Kavaliaus km,. 
LBD. laiko savo susirinkimus

trečią nedeldienį kiekvieno menesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racini, Wii.

Wis.

Viso su balansu $14805.90 
IŠLAIDOS.

tlž svetaines ir plaka
tus Pittsburgh, Pa. $7.50

Shenandoah, Pa. $7.25, 
Mahanoy City, Pa. $5.50, 
Fraekville, Pa. $3.50, 
Scranton, Pa. $12.40, Pit-

$1422.07 | Telephone Green point 5311.________
_________  KIEKVIENAS GALI BU- 

"T FOTOGRAFISTU.
Ką tik išėjo iš 

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 ave. Winnipeg» Man.

Canada, -

-

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

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

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkii, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
IždtninKas J. juzapanis, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienaa, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

109 So. Park Str 
Maršalka B. Budrus, 240 Second et.

Visi Elizabeth, N. J.

■ .

30c.

Ill.
395

lli.
Ill.

Ill.

<c

K

AtnpSc

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

kilk
Mt

ir pra- 
veido.

Pinigus
(7)

Knygius Pranas Tumosaa, 
8570 E. 72 «L

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti
tomobiliaus mašiną ir ją pa
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

Cicero, III, 2 vai, po

F. KUDIRKA, 
Lietavio Aptieka ir Savininkas

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

LAISVŽ

8va
ant kokio tik nori instrumento, Arba 
dainavmo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit It-daugams, Adresuokit G

J

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

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y. m

žiūrėtoja* A Staravičia, Box 1180 
Melrose Park, Ill. 

Fin. fltšt. W. Strumilia,
L814 So 60th Ave. Cicero, III. 

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.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinešimų 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,

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

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

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

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

358 E. Wickliff ava.
Finansų rašt. F. Skamarakai,

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė., 
SusiŲnkimai buna kieki .mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldie d, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėje, kampai. 
E. Main ir N. Morrison CoH’nn- 
ville, III.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Lluosybea uvetainėj, 801—8th 
St., I’ Sheridan Rd. Waukegan, 111.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskds, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasiems M Lrjvinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrinė, 
2120 St., Clair Ave, 
V. Kvėdaravičius, 

1543 Oregon ave. , 
Dainų repeticijoi atsibuna 

▼Iena ačrėda, nuo 7:80 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno manėsi* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab įve- 
t*inės_ 6131 St. Clair ave. Knygynai 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton ave. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, mae 7:M v

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.
Prot, sekretorius S Rusteika, 

1220J — 7th avė. Moline, III.
Finansų sekretorius W Vapsevich, 

1242 State Street
Iždininkas K Juška 325 —4th avė.

Moline, III, 
TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 

nedeldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th avė.

- Moline, III.
AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERI Ų 
58 Skyriaus KOMITETAS. 

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

Protokolų raštinlnkan J. A. Bekampio, 
188 Roebling nt. Brooklyn, N. Y 

Finansų raštininkas V). Jivčiai,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y« 

ISdainkaa Kazivniaraq tMinkui,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prczidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 ave 
l’rez pagelb, J Takazauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

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

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

1500 South 48th Court 
globojai:

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTKRŲ 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Pagelbininka* D. Rimta, I
P. 0, Box 849, Melnw* Park III 

Pntok.h| nWalnku te .rgu. *ri*

Rusiškoj kalboj knyga apie au- 
tomobilų 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.

K. LUTKAUS
ŽODIS

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus

’’Birutė Birutės arija 
ės” — Jaunosios arija 35 
lėlė” — duettas — 30c. 
(Žalčių karalienė). Žalčio, 

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

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR. M PETRAUSKAS, 
Broadway, So, Boston, Mas

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

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

t TIKRA IR TEISINGA
S LIETUVIŠKA
> APTIEKA,
L Sutaisau receptu tikrai, ną- 
Sžiniškai, su didžiausia atyda, 
• nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
| Patarimus duodu visiem ypatiš- 
Kkai ir per laiškus dovanai. Gy- 
>duoles siunčiu į visus kraštus 

Amerikos, kas tik kokių parei- 
f kalauja, ir kokios tik yra var- 
ff tojamos. Ypatingai užlaikau 
1 visokių VAISTŲ NUO PLAU- 
KKŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
f IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
f MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
L PERŠALIMO, NUO SILPNU- 
JMO ŠIRDIES IR TT.
| Kreipkitės prie manęs, e aš 
I užtikrinu, jog busit užganėdin
ki!.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ
MOKYKLA.

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

gerą supratimą apie au-

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai. Gvarantija šofe
riam s-mechanikam s, 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.
Nemokėli pinigų, pakol negausi 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L. TYCHMEVICZ 
Instruktorius,

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

231 W. 501 h st. New York, N Y.

Kasos
Mrs O Elterman, 1533 S. 50th Ct.,
Mrs Z Gplbinienė, 1531 S. 49th Ct.
Mrs M Dolan, 1533 Sf 50th Ct,
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 ct

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nį nedėldienj kiekvieno mėnesio J. 
Neffo svetainėj, 1500 So. 49th ave, A“Barona8,‘‘p'‘‘o°Boi’ O7m<K<

Pa,

TREJOS DEVYNERIOS

REJANKA
ra
C 
o <

b0 
C
ra

<D

DAUNOROS trej&nkc ynr tiknl 
lietuviška. Saugokitės padirbl- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.1 ~ ženkleliais (markėm)

9

to

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

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

229 Bedford. .Ave. .< 
KAMPAS NORTH.HX2® GATVĖS^

YOJRM

LIETUVIŠKA APTIEKA
dinom! pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų tina* 

•ozonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas snui randasi lite- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikami ir dide
liems, lionka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizme. B«n- 

25 ir f>0c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA. fcaksas 25 ir Mt 
ŽUVIES T/kUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) [VAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONICAS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfummi ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekė
te kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atailaa- 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męt Siunčiant laiikaa, 
galima dusti pinigais arba atampomii.

I. SHAPIRO, Lietuviukas Aptiekorini
41© 8o. 2nd Street, kampan Union

Skyriui: 745 Driggi Ave., kampa# Ind 8t., Brooklyn, N. Y.

Nusipirk gerus ir tvirtus Čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

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

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN. N. Y

Mokslo fMereikia Jieskptr
kad mes nuaMbme kaip lengvai Išmokti anglų kalbą, aritmetiką ito 

kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi
Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:
loresooRdenciiian Mokykla, f 3 N. Robey St.

- *
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PAJIESK0JIMA1
kraščių reporteriai butų į-

gus.

t

»

McCaddin

Hali. Įžanga 10 centų.

Iš kriaučių gyvenimo.

ierce st

DENTISTAS
K. HensaVisi, kurie nešioja

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

Kepa geriausią duoną iš 
CystŲ rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

pasiskaity- 
apie tai savo 

Knygas duosiu

ris atnaujins, 
Kas iš

K. ŠIDLAUSKAS.
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVI AKA

IŠSIRAN1 >AV0JA puikus kamba- 
ys su visu Įtaisymu ir maudyne, ant 
urmo floro; Atsišaukit, Uranas Saka
lauskas. 550 Grand st, tarpe Union

PARSIDUODA puiki groserne. No
di pirkti, pasiskubinki! pamatyti.

Pajieškau pusseserės Julijonos Ber- 
natičios; Kauno gub. Ukmergės pav 
Deueikių par. Ivonių sodžiaus, Gir
dėjau gyvena Bostono apielinkėje. 
Turiu laoai svarbių reikalų ir žinių 
iš Lietuvos. Prašau greitai atsišau
kti. Anelia Bagdonienė, 235 Wayne

lės. Kam rei- 
a. Atsišauki!. 
Janušonis, 33 

26-28

gų, taipgi galima gauti nusipirkti vi
sokių laikraščiu pavieniais numeriais 
ir užsiprenumeruoti.

Krautuvė atdara ir nedėldieniais. 
Galima užeiti ir vakarais, nes buna 
atdara iki 12 vai. .1 A. Katkus, 22Q4 
I'orbes st r, Pittsburgh, Pa.

nauji, tik 2 
lės rakau-

M ah 
užlaikau 

atsišaukti arba 
M Radzevičienė, 

305 Oakland st, Brooklyn, N Y.

seniau gyvenome 
Augšto ūgio, tain- 

senu-

■„neškim giminių ir pažįstamų nuo 1 
Naumiesčio pav. Griškabūdžio par, 
Aš paeinu iš Bliuvi.škių kaimo. 
Malonėkite atsišaukti. J Vaitku
mis. 23 Dean str. Norwood Mass..

l'ajieškau pusbrolių Vincento, Stanis
lovo ir Petro Rūkų, taipgi ir Juo

zo Daukšo, visi Kauno gub. Rukai iš 
Kundročių kaimo, o Daukšos Kank- 
sniijii kaimo. Meldžiu atsišaukti; J 
Benulis, P O Box 136 E Pittsburglg

adresu:
J. POCIUS, 

2370 Margaret St, Philadelphia,

'A N ‘NATMOOJIU ‘IS ADNI.P) 061
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Pajieškau pusseserės Petronėlės Bul- 
kytės, Kauno gub, Raseinų pav. 
Balniu kaimo; seniau gyveno Ba
yonne. N .1, vėliau išvažiavo į Cam
den, N J. Girdėjau,, kad jau vedus. 
Kas žinot, malonėkit pranešti. Kl, 
Girdžius, 147 W Washington avė.

• i - (UK-wt Sr

Pasinaudokit su Proga. 
^Męs atradom daug žmonių,kurie norėtų pirkti farmas, bet negali 
dėl to, kad yra reikalinga turėti pusėtiną kapitalą. Su SANBURNA 
plianu trečiu, kožnas vienas žmogus gali nusipirkti farmą stebėti
nai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur męs turi
me 60,000 akrų žemes, kur yra liampių ir somilių, kur žmogus nu- 
sipikręs farmą gali gauti darbą prie, kompanijos farmų arba ken- 
pių bile kokią dieną metuose. Karmos su dalim išdirbtos žemės ir 
namais ir gyvoliais dėl pradėjimo. Galime duoti geriausį paliudi
jimą nuo lietuviškų farmeriu. Rašykite1:

SANBORN COLONY •
c|o Lithuanian Colony Director

Eagle River, Wise.
Pajieškau Jokūbo Balčiūno, 2 mene

siai atgal gyveno Cleveland, Ohio. 
Yra laišku iš Lietuvos; malonės at
sišaukti, W Backies, 2540 Superior

IMAI
B AR NORITE GAUTI PATENT.-) ANT SAVO IŠRADIMO

■t-A TRUMPAM LAIKE? Rašykite klausdami rodos,—duodu dykai.Taip 
gi reikalaukite “Rankvedžio del išradimų ir ką išrasti, kaip užpaten- 
tuoti. Ištyrimas madeliij ar piešinių atliekamas dykai.

Taipgi užlaikomo biurą Washingtone, kur randasi valdiška į- 
staiga patentų. Todėl galime, visus eikalus greit atlikt. Keikalau- 
kite musų gvarancijos.

3 AMERICAN EUROPEAN PA TENT OFFICES (L)
M 30!) BROADWAY,NEW YORK CITY.

cor. Stilman av. Brooklyn, N Y. 
................................................ .. .......-

Pajieškau vyro Vinco Radzevičiaus, 2 
metai atgal paliko mane. Apie 16 
m, Amerikoje; 
Blisvdle, N Y. 
šiai rusvais plaukais, 32 . m .
mo. Paeina iš Vilniaus gub. Trakų 
pav. Darsūniškiu parapijos, 

jis labai reikalingas 
groserne. Meldžiu

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
ji jamos. Galit reikalaut per lai-
? skus, o aš prisiųsiu per expre-

s«3-

Tikrinu, patiks. M Ri 
Oakland st, Brooklyn,

uBRl

?K-H#
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Brooklyniečiam ir apygardų leidžiami į kriaučių nritm- 
draugams.

šį nedeldienj, 1 balandžio,!
9 valandoj ryte, New Plaza; ,
Hali, ant Havemeyer st„ M 21 (1' kovo kuv‘’ "ePaU’a-
vyks konferencija kairiųjų ,.. . fe. , n... 4 . m . l.niios, kuriame apkalbėtaorganizacijų atstovų. Toj J y 1
konferencijoj dalyvaus dele 
gatai nuo:

AR NORI VALGYT GERĄ DUONA?

GARSAS KEPTUVE
f

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios iSly- 
gos. Taipgi parduodame pijanus.

gos,
2) Liet. Darb. Lit. Dr-jos,
3) Moterų Progų. Sus-mo,
4) Sandoros,

Liet. šelpimo Fondo,
Amalgamated Cloth.

5)
6) 

Workers,

gi paskirta reikalinga suma 
'pinigų inkorporavimui 
į “Liaudies Namo.”

T • 1 • v — a • 1 1 Ą

A tstovy bes.
Nors delegatų vardų ne-

žinome, kad dalyvaus “Ke
leivio” red. S Michelsonas, 
veikiausia F. Bagočius. Nuo 
laikraštininkų Sandoros pa
kviesta P Grigaitis, bet at
sakymo dar nėra.

Geistina būtu, kad susi
rinkti) daug ir pašalinės pu
blikos iš Brooklyno ir‘apy
gardų, pasiklausyti svarbių I 
svarstymų.

Vakare bus didelės pra-

Augunas tame* susirinkime 
labai negražiai pasielgė, iš
niekindamas Lietuvių Zece- 
rių Unijos ženklą; jis pasa
kė, kad ne unijos ženklas, 
bet koks tai “susitraukęs šu
niukas” ir todėl kriaučių li
nijos darbus atidavę į kitą 
spaustuvę, neturinčią jokio 
unijos ženklo.

Už paniekinimą zecerių

ną išbarė. Matomai jis tikė
josi, kad susirinkimas ji pa
girs, todėl ir pasigyrė nuvei-

kalbos toj pačioj New Plaza svetainėj, LSS. 19 kuopa sta
tys scenoj puikų veikalą
“žmogžudžiai”. Todėl mel
džiame kitų draugysčių ir 
kuopų toj dienoj nerengti 
jokių pramogų.

Komisija.
Pereitame “Laisvės” num. 

buvo trumpai paminėta apie! 
kriaučių mass-mitingą. Te-1 
nais buvo klaidingai prane-: 
šta, kad 4 executive boardo, balandžio 
nariai prasišalino.
prasišalino, bet buvo prašu- 'Pas
linti. veik vienbalsiai krau- £atvių, bus nepaprastos pra 
čių tarimu. Tarpe tų ketu--^aP)O^ kuopos. Pra-
rių narių ir delegato J. Be

kampio buvo dideliu susikir
timų, bet teisybė ir laimėji
mas buvo J Bekampio pusė
je. Dideliausia kriaučių dau
gumo pripažino, kad 
sumaniai ir teisingai 
unijos reikalus.

J. Bekampis išdavė platu 
raportą apie dalyku stovį li
nijoj, nusiskusdamas, jog 
jisai negalįs sugyventi su tū
lais executive b. nariais.

Klausime bosu pasirodė, 
kad Bekampis stovėjo už 
unijos teises, tuo tarpu, tūli 
nariai veik visuomet atleis
davo bosams. Vieną kartą, 
kada delegatą bosai apstum
dė ir jisai pasiskundė exec, 
boardui, tai tūli iš jo tik pa
sijuokė vieton to, kad užta
rus. Bekampiui buvo daro
ma užmetimas, kad j įsa i į- 
skundęs uniją centrui dėl 
štampų. Pasirodė, tačiaus, 
kad ir tasai įtarimas buvo 
vėju paremtas. J B. niekeno 
neskundęs ir niekas to ne
gali prirodyt.

J Bekampiui buvo prime
sta, būk jisai veikęs išvien 
su LSS. 19 kp. rengiant ben
dras prakalbas prieš karės 
pavojų. Žinoma, J Bekam
pis principe pritarė tom 

'.prakalbom, bet faktiškai ji
sai nieko negalėjo 
nes buvęs tuomet 
phijoj.

Unijistai pritarė 
kampiui kuone vienbalsiai.

Tūlas Augunas nedailiai 
išniekino “Laisvę”, nors ro
dosi “Laisvė” nieko jam blo
go nei unijai nėra padariu
si.

, (nedėldienį),New
Jie nc-P>laza svetainėj, kam- 

Grand ir Havemeyer

Idžia 7:30 vai. vakare. Kal
būs St. Michelsonas, ’’Kelei
vio” red. ir kiti svečiai. 

jGriežš V. Rctikevičiaus mu- 
jzika. įžanga 10 centu.

\’isi vietos ir apielinkių 
veda ietuviai malonėkite atsilan- 

il.yti, nes daug naujo galėst-

jisai

veikti.
Philadel-

Komitetas.

za Hali svetainėj, bus kviet-

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

REIKALINGI KRIAUČIAI prie vi-
,‘okio kostumieriško darbo, mokesti!'
gera. Atsišaukit gr<■it: Kuczaiiskas ir
Poszkev’čia, ’1 So. Leonard St. Wa-
tirbury, Conn. 26-28

REIKALAUJAME MERGINU. Dar-
bas nuolatinis — per ištisą metą.
Savaitinė mokesti? $8.32, Atsišaukit
pas 418 West ’roadway, New
York, City. (25-26)

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

$1.00 ANT
savaites

Taipgi bus įvairių pasilink
sminimu. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga 25 centai ypa- 
tai. Už kvietkas gaus pui
kias dovanas. Meldžiame vi
sus atsilankvti.

Komitetas.

30 d. kovo, Sokolų svc tai- 
nėj, 190 Grand st., bus su
sirinkimas LDLD. 1 kuopos. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes turime daug 
svarbių reikalu.

St. Laurinaitis,

Central Brooklyniečiams.
3d. balandžio, salėje 27 

Hudson avė. Central Brook
lyn, bus prakalbos LSS. 83

vakare. Kalbės drg. L. Pru- 
seika ir J. Jukelis. Visi vie
tos ir anielinkių lietuviai ma 
lonėkite atsilankyti, nes kal-

M

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

Todėl’ visi užsirašykite tuos laik
raščius per manę. Tiek pat mokėda-! 
mi gausite geni knygų 
mui. Būtinai pasakyk 
draugui ir pažįsfamui 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

T*l. Green point 1569.

A. DOBROVOLSKIS 
Pirmo* klesoa CAFE. 
Gfrianui Gžryatai.

Taipgi suteikiu rodą vii*kiM- 
s* atsitikimuose ir p*taraa«J« 
vlsokiuos* reikaluos*.

a. DOBROVOLSKIS.

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTIST A U

:lka*aiu* dantų twataWaa 
wntayk. IStranki* ha Joki* 
Mkauama. FaklaunWte, huoa 

a man* dantfa iaiaii.

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

Telephone ruou ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

©Th.ClMg

MANHATTAN HATS
žino, kad jos yra geriau

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

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

Mes kviečiame atsilankyti ir apžiūrėti musų ta- 
vora ir bile katra vieną krautuvių 

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

CAFJ8 IR POOL ROOM e 
linksmai laiką praleist. /

Tai yra feriansia vieta J;

K. HENSAS <
€9 Gold St, I

BROOKLYN. M. i. C
Talephon*: Main 7521. j

G va rantuota ant 20 metų
Uždėjimą* kep*raitė* M k. ... M-M

Užploinbavima* S® c. ir **f5H«*.
ilvalyma* .......................................
NžplumbaTimaa a«k«* ..........   IM9

Akaudantj dantį duok iitrsvkti 
ryt*, • vakar* spiiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307

‘ i

BROOKLYN. N. '▼

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST

WATERBURY, CONN.

Geriausia pirmaiviika «i«lga 
pa*

Svarbi Revoliucija Rusijoj-p

(/) 
p

JOSEPH LIPMAN, M. D.
.Specialist** moterų ligą 

814 E. 60th St., New York, N. T
OFISO VALANDOSi

Ikl 10 vai ryt*; nu* 1 iki I vat. p* 
plat ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*

Nadcllomla pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riam* ir pasakom* visas Urs* ir pa 
gelbHtim*. Iš kitur atvažiavu*i*ms li
goniams parūpinama vietą, kol gydo
mi. Reikalui atari t kreipkitės m*i 
apžiūrėsim* ir duosim* prietolilką ro
dą. Patarnavimas visai pfg**. N**4 
miršklt* mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
114 E. SOth St.. NEW YORK, N. T.

Kalbasi* lictaviškaL

Tel 964-1

Teisybe apie plaukus
cP

m

P

<<D

r
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 pd* priežiūra vado
vaujančio rusų laikraščio “Russkojė 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 lotai parsiduoda ta pa
čia kaina nepaisant jų vietos. Yra keletas kampinių lo
tų tinkamų bizniui arti geležinkelio Stoties, kurie randa
si ant pardavimo. Namai budavojami veik be uždarbio.

Jeigu nori pasinaudoti ta didele proga atsišauk arbr 
rašyk TUOJAU į “Organisation Department”, .Rua2 
skoje Slovo”, 31 East 7-thStreet, New York City.

!

Moksliškas,

apie didžiąją Rusijos revo-
Box

Komitetas.

Kas radot?

Unijistas.

? <

Garsinkites Laisvėje !»*«*■*

plaukai. Mes jumss prisiusime
Ii,

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu

tai nwtmi
Gera: įsiieinyi.it adresą:

DR. H. M N U LOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

’’ Kampas So. 1-tnos gatvės.

I Nuo ’’Laisvės” red. Dėlei 
Žinutės apie kriaučių mitin
gų tilpusios pereitame “Lai
svės” num. redakcija para
šė laišką delegatui J Bekam
piu!, paaiškindama, kokiu 

' V >• ■ • - J*. w. . !

Kovo 24 d. McCaddin sve
tainėj laike teatro pame
čiau pinigus ir žiedą. Kas 
radot, malonėkite sugražin
ti, bus atlyginta.

K. Šimaitis,
172 Hope St.
Brooklyn, N. Y. \

d Telephone 695 Gr*enpolnt.

Daktaras J. MISEVIČE 
Specialistas Širdies Ir 

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Pasekmingas gydymas 
visai dykai.

Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel- 
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutes “Teisybe apie Plaukus“ — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki
na plaiskanas, niežėjimą ir pradeda

augti
už $1.00. baksuką Calvacura N r, 
syku su augščiau minėta iliuostruota 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, 
'545, Union, N. Y.

KUPONAS
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasite 10 c, kurie padės pa- 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunČiu $1.00 už kurį meldžiu 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
minėtą knygutę. (Iškirpę* įdėk šitą 
kuponą).

ieinyi.it



