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šelpkite Didžiąją Rusijos 
Revoliuciją, rinkdami aukų 
ir patįs aukaudami. Kalkit 
geležį, kol karšta.
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Prie “Laisves” bendrovės 
priguli virš 100 draugų.

Kodėl ir jums neprigulėt 
prie to gražaus būrio?

Amerika susirupinusi,
kad nereiktu badauti

TV . .i v v . įtroliuotu maistą ir nustaty-.Is visų Amerikos salių at- tu kainJį Tjo tikglu turinti 
tyna gandas — užsekite ir upaskįrta federalė komi- 
\ižsodinkite kiekvieną ze- ••.1-1______i: ________S!Ja-

mes sklypelį, kad nereiktų 
badaūt.

Visame pasauly t ~ ~......... ....
su maistu. Vokietijoj vėlei kontroliu'otu maistą, 
sumažino duonos riekę. Is( 
Anglijos ateina prašymai,' 

cRad Amerika siųstų maisto.
Francijoj, Italijoj ir Ispa- | 
nijoj laukiama labai prastoj 
derliaus. Amerikoj apie šių' attvo hq
metų derliu prastai nukal-.^KSPLIOZIJOJ ŽUVO 118

1 ŽMONIŲ.

Chicago, Ill. Ogden Ar
mour, milionierius mėsinin- 

Į/rumpa kag >sįoja tąi, kad val-

Baisi ekspliozija.
bama. O juk Amerika, be'
jokios čienos, gabena ir Chester, Pa., 119 ammu- 
gabena maisto į Europą, nicijos darbininkų, daugiau- 
mąitindama Europos karę, ‘šia merginų, žuvo laike bai-

Gerų patarimų neatsi- sios ekspliozijos ir gaisro į- 
klausysi. Sako, kas turi vykusios dirbtuvėje, prigu- 
sklypelį žemės prie namų, linčioj Eddystone Ammuni- 
neduokite jam dirvonuoti, tion Corporation. Sužeistų

IR BRAZILIJA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

Londone ir- Buenos Aires 
gauta žinių, kad Brazilijos 
respublikos valdžia pertrau
kusi dipliomatiškus ryšius 
su Vokietija.

Brazilija konfiskuosianti .kėjosi veik visą valandą, 
visus tuos vokiečiu laivus, 
kurie randasi Brazilijos uo
siuose.

Girdėtis, kad ir Peru res
publika kariaus su Vokie-

ROOSEVELTAS PAS 
WILSONĄ.

Pulkininkas Rooseveltas 
lankėsi Washingtone pas 
prezidentą Wilsoną ir sako, 
kad sutiko puikų priėmimą. 
Rooseveltas pasiūlė Wilso- 
nui organizuoti laisvanorių 
brigadą jr siųsti ją į Fran- anglai laimėjo 11.000 belai- 
ciją. Jisai pats apsiėmė būtitsvių ir 100 kanuolių. 
komandierium.

Rooseveltas agitavo Wa- .prastą užsiganėdinimą pa- 
shingtone už konskripciją. j vasario ofensyva< Jeigu 
Su Wilsonu pulkininkas šne-

Anglai šluoja vokiečius
Pagaliaus anglų kariume--ka(| ten cijrųama dieną ir jos Dūmos posėdžiai, bu- 

nė pradėjo savo didžiąją <>-;nakų> darant fortifikacijas, vo surengta didelė demons*
fensyvą prieš Hindenburgo 
liniją į rytus nuo Arras.

Pirmą ofensyvos dieną,

Anglų spauda rodo n epą-

kad atsigynus nuo galimo tracija, kurioje 
Vokietijos laivyno užpuoli
mo.

PADĖJIMAS RUSIJOJ 
LABAI OPUS.

Rusijoj neviskas gerai' 
klojasi. Nesutikimai tarpe 
ministerijos įrz Darbininkų, 

l Ta-

dalyvavo 
daugiausia kareiviai ir afi- 
cieriai raitelių pulkų. De
monstrantai pasakė Dūmos 
atstovams, kad visa armija 
reikalauja republikos.

Rusų kariu menės dalis 
jau Įėjo Messopotamijop ir 
susivienijo su anglais.

Turkai jau visai išstum
ti iš Persijos.

Rusija nenori Konstantinopolio.

° . 1 i iiiinisiw i jos p uai muilinu,
«Val .m,usy? tie® Arras ga’,bei Kareivių Atstovų Ta
li išrišti kares painumus va- rvbos eina vis didyn ir di- 
karų-fronte. v |(]yn

Vokiečiai nuvyti nuo Vi-i Washingtono valdžia tuo- 
my. Generolo Haigo armija ]a})aį susirūpinusi. Eina 
artinasi prie St. Quentin. 1 1 ' * ............

I Vokiečiai, kurie paimti ne- 
k.isvėn didžiai nustebinti an
glų smarkumu. Anglams be'įa anį Rusijos^

Lvovas, naujasai pirmas 
ministeris, 'nusiskundė As
sociated Press korespon
dentui. kad Rusijai ištikrų- 
ių prisieina labai sunkiai.

RUSIOJ REVOLIUCIJA 
TĘSIASI.

Visos žinios, einančios iš 
cenzūruojamos 

todėl Londono.Londone, ___  ______
cenzūra iki šiam laikui sten
gėsi nepraleisti žinių, kurib* 
,se buvo rašoma tikra teisy-

galo daug padėjo jų sunkio
ji artilerija, kuri pasirodė 
geresnė, negu vokiečių arti-

Naujoji Rusijos valdžią! Ministeris Kerenskis Pra“j 
išleido pranešimą, kad ji^esa> J0? yp5tlslSaV?an'1Vakarc. Anlaai vis’dar vein i" ‘“.Į— 

itenuuniLv jam uuvmiuvvi. uon corpora non. ouzeisių nenorint! svetimų zemm uz- caią n u . vokiečius. Jie užėmė dar dė^Jie^
Sodinkite daržovių, sodinki- skaičius siekia apie 100. Tu- fi^bimo. luo paeni jį 8yr‘ du kaimu: le Preux ir La ge,žke]iais ,Jbai sui^s Mi-

revoliucijai. Jie žačfejo klau-!Ker£ere- misteris prašąs Amerikos
syti tik ministerio įsakymų,! ------------- - siųsti expertu ir materiolo.

Londonas, H balandžio,

te jų kodaugiausia.
Paklausykite,

sako nuo Dardaneliu iri 
Konstantinopolio, reikalau
dama, kad Dardanelai būtų 

Prasidėjo’ Nabašninkai, tuo tarpu, ,P° tarptautiška kontrole, 
redaktorių surinkti tūlo graboriaus na- 'Atsisakydama. tačiaus nuo _. 1 > i i • i • • tn i»i i»i 111 T?iimiri . < r>

hems iš jų nutrauktos kojos 
1\ ą šneka ir rankos. Iš sužeistųjų dau- 

■m-niis numirs.
Nabašninkai, tuo tarpu,St. Louis, Mo. 

suvažiavimas v __ _______ o___ _______
farmėriams skiriamu larkrajne Chestery. Aplinkui susi- ,nau.ill teritorijų, Rusija sa- 
ščių. Redaktoriai sako, kad rinko žuvusiųjų giminės ir kosi, ginsianti 
jų laikraščius skaito 10 mi- draugai. Tarpe jų ir sargy- . .
liūnų fai‘merių. Bus kalba- bos kilo susirėmimų Ir poli- ■ 1 Fmhandijos 
ma, kaip kuodaugiausia už- ‘ ei ja šovė į minią, 
sėjus laukų.

Indianapolis, Ind. Guber-Jvo telegramą, kad daugiau-* 
Yiatorius Goodrich sušaukė Isia žuvo rusų žmonių. į 
visų Indiana valstijos majo
ru suvažiavimą, kad išdirb-'gulėjo milionieriui Baldwi- 
ti pienus, kokiu budu su- Įnui. Kodėl kilo ekspliozija, 
naudoti visas ligišiol nedir- dar nesusekta, 
bamas žemes. Eddyston

Nashville, Tenn, čia įvyko Corpo. randasi tolume 
farmerių, gelžkelininkų, mylių nuo Philadelphijos. 
bankierių ir kitų suvažiavi- -------------
mas, kuris nutarė raginti LAUKIA KOMISIJOS 
farm’erius sodinti kuodau
giausia bulvių.

Topeka, Kansas.1 
gė farmerių konfei

Nutarta reikalaut/ iš vai 
tižios, kad butų įvesta mais- ’ 
:o kontrolė, suorganizuota 
maisto transportacija. Fr~ 
meriai reikalauja, kad kie-1 
kvienas farmeris sodintų 
bulvių ant pusės akro dau
giau, negu ligišiol sodinda
vęs. Kiekvienas miesto gy
ventojas turi paverst savo

\Pasibai- 
rehcija. 
luu iš vai-'

o. daugiau niekeno. Aficie- RUSIJAI GRESIA PAVO-

i savo rube- 
žius ir liuosybę.

; general-gu-
I bernatorius Rodičevas pei-

“Novy Mir” redakcija ga- tuos, kurie reikalauja 
Rusijoj taikos. Jisai stoja už 
karę.

Ammunicijos dirbtuvė pri T“J 1 ( ARAS NEPABĖGS —UŽ
TIKRINA KERENSKIS.

ris, kuriam užtikėta sargy
ba, yr^i ištikimas Kerenskio 
draugas.

Kareiviai iš Petrogrado 
tarybos išreiškė; ųįinisteriui 
Kere.nskiui pilniąjįsįą* užsi
likę j imą.

BERNSTORF VĖL AM
BASADORIUS.

■ JUS.
^Naujoji Rusijos valdžia, 

išleido į. gyventojus platų 
atsišaukimą, kuriame nuro
do, kad šaliai gręsia pavo
jus, nes senoji valdžia buvo 
galutinai desorganizavus 
komunikaciją, finansus, mai 
sto pristatymą ir ammuni- 
cijos gaminimą.

Valdžia kviečia žmones 
eiti iš-

(net gandas, kad Švedija gali.se buvo rašoma tikra teisy- 
jtuoj prųsidėti prie Vokieti- be, kas dabar Rusijoj deda- 
i jos, o tas tuojaus atsiliep- si. Anglijos cenzūra ir Ame

rikos spauda iki šiol šaukė, 
kad dabar Rusijoj ramu, ir 
kad liaudis rengiasi kariau
ti iki pilnos pergalės: apie 
taika nei nemano. Vienok 
pasirodo, kad ten visai ki
taip dalykai stovi, negu A- 
merikos ir Anglijos spauda 
rašo.

Šiomis dienomis per Ang
lijos cenzūrą praspruko te
legrama, kurioje • rašome, 
kad Darbininkų ir Kareivių 
Susivenijimo ' Atstovai ne
pripažįsta dabartines val
džios paliepimų, bet elgiasi 
savystoviai. Iš Kopenhage-' 
no taipgi per Londoių^dte- 
jo telegrama, kurioje sako
ma, kad dabartinės valdžios 
įtekmė vis puola žemyn, o 
Darbininku ir Kareiviu Su
sivienijimo Atstovai kas syk 
įgija didesnę Įtekmę ir savo 
pusėn patraukia, minią.

Iš Londono praneša, kad 
po įtekme Darbininkų ir 
Kareivių Susivienijimo Ats
tovų, visoj šaly kįla judėji
mas už taika ir . dabartinė 
valdžia deda visas pastan
gas, kad tik sulaikius tran
šėjose kareivius.

Teisių ministeris ^Kerens- 
kis vėl savo kalboj stengėsi 
darbininkų ir kareivių atsto 
vus pertikrinti, kad Rusija’ 
nenori užgriebti svetimų že
mių, bet tik nori apginti tą. 
laisvę, kurią jdabar ji turi.

SAKO, KARĖ TĘSIS 50 
METŲ. -

Žinomas Amerikos dakta
ras Carrell, kuris šiuomi lai- 

įku yra Franci jos karės 
fronte, sako, kad karė nusi
tęs dar 50 metų. Jo nuomo
ne, visos kariaujančios šalys 
taip gerai prisirengi, kad 
galės begalo ilgai laikyties.

ekspliozija, -TIKRINA KERENSkIS. Grafas Bernstorf, seniau'suglaust spėkas, ir eiti iš-į 
Petrograde kilo gandas,: buvęs Vokietijos ambasado-(vien. Ministerija mano, kad 

Ammunition kad ex-caras Mike ir jo šei-'rium Amerikoj, dabar pas- su Vokietija negalima dary- 
tolume 13 invna gali pabėgti, nes iie.kirtas ambasadorium Šve-'ti atskiros taikos.13 inyna gali pabėgti, nes jie.kirtas ambasadorium 

neatsakomai saugojami. dijon. * Iš Kronštadto praneša

.. ARMIJA REIKALAUJA 
REPUBLIKOS.

Petrogradas. — 8 d. ba
landžio Petrograde, priešais 
namą, kuriame būna valsti-

FRANCIJOS.
Francija žada atsiust A- 

merikon karės misiją, susi- 
jdedančią iš parlamento at
stovų, karininkų ir finansie- 
p’ių. Misijoj, veikiausia, bus 

i ir generolas, Joffre, buvęs
a*" įkariumenės vadas ir buvęs 

ministeris Viviani.
Misijos tikslas esąs pasi- 

I tarti su amerikiečiais, kas 
i reikia daryti, kaid Amerika, 
i veikliausia galėtų dalyvauti 
karėje.

Gegužio mėnesį Paryžiuj, 
Francijoj, atsibus vienas iš 

' svarbiausių karės mitingų,

ventojas turi paverst 
kiemą mažu darželiu.

Long Island, N. Y. 
kelio direkcija išleido 
šaukimą j Long Island salos kurjame dalyvaus atstovai 
^.VCin^??UvL-^\^arr^inirn-1’ Francijos, Rusijos, Anglijos, 

dnwonais jtapjos rpame karinin-
Abipusjkų pasitarime žadsl dalyvau

Gelž 
atsi

naudotis ligišiol 
galėjusius laukus, 
gelžkelio kompanija pigiau
siomis sąlygomis išnuomo
sianti žemę.
* Harrisburg, Pennsylva
nia. Gubernatorius Brum- 
bough išleido atsišaukimą į 
tėvus ir į mokyklų viršinin
kus, ragindamas juos mobi
lizuoti mokyklų vaikus lau
kam apdirbti. Gubernato
rius bijosi, kad Pennsylvani- 
jai nepritruktų maisto. .

ti ir Amerika.
Kas bus Amerikos atsto

vu toj konferencijoj dar ne
žinia, bet manoma, kad juo 
bus pulkininkas House, Will 
šono ypatiškas draugas.

REVOLIUCIJA DAR NE
UŽMIRŠTA.

Dublin, Airija. — Iš prie- 
ža’sties metinių sukaktuvių,

' Mokyklų kiemai turi būti nuo airių revoliucijos, Dub- 
paversti sodneliais. Vaikus line, ant griuvėsių pačto na- 

■■ reikia mokyt daržininkavi-mo, iškelta respublikos ve- 
V) ir ūkininkavimo. ,liava.
....Washington, D. C. Žem-| Anglijos raudonsiuhams 
?h?5tės draugijos susirin- buvo daug nesmagumo, kad 
k! ė pareikalauta, kad Su- 'airiai dar neužmiršta sa-

’ vle‘ 'tų Valstijų valdžia kon,vo respubliką.
tRusų kariumene Turkijoj, kur jai sekasi.• vie.

KOVA PRIEŠ PRIVERS
TINĄ KAREIVIAVIMĄ.
Dabar Amerikoj prasidė

jo labai smarki kova prieš 
Įvedimą priverstino karei
viavimo. Visur būna mitin
gai ir pro tesupdama prieš 
tai. Šiomis dienomis buvo la
bai didelis mitingas Oklaho
ma City. New Yorke irgi 
buvo tokių mitingų. ' (

Valdžia Suv. Valstijų aty-> 
džiai tėmija į visą tą judėji
mą. Daugelis senatorių ir 
ikongresmanų priešinasi į- 
vedimui priverstino karei
viavimo. Wilsonas deda vi
sas pastangas ir nori sena
torius ir kongresmanus per
tikrinti, kad priverstinas ka-< 
reiviavimas yra naudingas 'G 
ir kad jie balsuotų už jį. Jis * : 
net kalbėjosi su karės rei
kalų komisijos pirmininku-., 
ir tūlais nariais.

Jau buvo ministerių kabi
neto posėdis, kuriame svar
styta apie greitesnį priėmi
mą kariško programo, kurį 
sustatė valdžia.

gali.se
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LAISVU
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Siek tiek apie materializmą
Jau minioje girdėt neužsi- | Ištikro, “storai”... ‘*kriti 
ganėdinimas tuomi. ’ kavo” n)ahe.

Apie materializmą čia 
daug nerašysiu. Skaitytojai 
apie jį gali rasti neblogą Ž

”Keistas Balsas”, — taip 
nori perkrikštyti mane “Ke
leivis” (Nr., 9). Ne, brolau, 
nepriimu to vardo. “Kova” 
davė mums vardą “balsas iš 
minios” — reiškia balsas ki
tų socialistų—sąjungiečių, 
o ne “koviečių” ir šiaip re
daktorių, kurie nepriguli 
prie minios (jeį taip reikia 
suprast tą krikštą). Aš 
ir pasilieku “Balsu iš Mi
nios”, o keistumą atiduodu 
tam, kuris mane norėjo pa
daryt perkrikštu.

Taip pasakęs “Keleivis” 
pradeda rie nuo svarbumo 
arba nesvarbumo mano pa
judinti! klausimų, bet tik 
nuo to, kad sumenkinus ma
ne da labiau (gal kad visai 
iš “minios” išstūmus), saky
damas, kad aš nesu “neut- 
ralis” (ši žodį jis pats deda 
į kablelius), nes, girdi, aš 
atrandąs “tik vieną ’’Lais
vę” teisinga ir rimta.”

Varge tu mano! Aš taip 
stengiuosi suprantamai ra
šyti, kad visi suprastų, o 
čia — redaktorius, nesu
pranta mano rašto! Perskai
čiau antru sykiu savo tą 
raštpalaikį (“Laisvėje” Nr. 
12), sakau, gal kur nors yra 
koks nors palinkimas pagir
ti “Laisvę”. O gi nieko ne
radau, kaip tik papeikimą, 

“kad. “Laisvė” irgi tylėjo a- 
pie principus ir tt. Kad mus 
laikraščiai principų neaiški
no, kada į eikejo tat daryti, 
lai tuos 'ginčus, tas šnekas 
pavadinau tuščiais barniais. 
Nė'vienas laikraštis neiš
skirta. į.

Toliaus dejuoja “Kelei
vis”, kad aš kaltinęs net ir 
jį, nors jjs sakosi, kad tuose' 
ginčuose, galima sakyt, visai 
nedalyvavo* Argi kas matė, 
kad aš ką-nors kaltinau už 
dalyvavimą ginčuose. Prie
šingai — aš kaltinau tik už 
nedalyvavimą principų aiš
kinime. ”Kel.” visgi, galima 
sakyt, dalyvavo ginčuose.Ir 
aš jį kaltinau, kad tik “nu- 
stėnaudavo” ir — nieko. 
(’’Kova“ cituodama mano 
žodžius parašė “nustenėda
vo”, kas visai kitokią turi 
.prasmę. Stenant, tai šnekėt 
iš augšto, būnant durininku 
ar panašiu į jį, nieko nuo
dugniai ir visapusiškai ne
aiškinant). —
‘ Balsas iš Minios kritikavo 
laikraščius tik už tai, kad 
jie kritiką tarp savęs buvo 
beveik panaikinę. Vietoj to 
buvo įvedama net pagyri
mai vieni kitų, kas taip so
cialistų nelabai gali būti, ne

Nr. 10 ”Kel.” sako, girdi, 
“mes kritikavom” Balsą iš 
Minios... . mes išparodėm, 
kad tas balsas labai storai 
klysta.“

Na, tai ir supaisyk tu 
žmogus, ką tas drg. kriti
kas vadina kritika. Gal tat 
yra kritika, kad mano “ma
terializmą” sumušė į “dau- 
ziiištik”?

F Ar materializmas, ar 
F’ idealizmas?
' ’’Jeigu mes priimtume ma
terializmą tokioj 
kaip jis aiškina”

ja. Argi reikėtų didesnės 
nesąmonės?

Ot, koks stėnavimas! No
rėdamas mane pastatyt 
kvailio vietoje/ išrado tą, ko' 
mano rašte visai nėra.____
pamintėa- materializmas tik 
toje prasmėje, kokia yra 
vartojama visų socialistų, 
mokslinio socializmo pasekė
jų, na, kad norit, tai —mar
ksistų. Tat vadinasi “mate
rialistiškas istorijos suprati
mas”. Aš tą trumpai pava
dinau “materializmu. Kur 
mano herezija, “Keleivi?”

Netikiu kad jis į tai atsa- r udoma 
kys taip, kaip .filozofas, t. dvasia_id-ja?( 
y. nenorėdamas glumyti gitokią ((įe 
manęs, o tik jieskodamas 
tiesos, išeidamas iš princi
pų ir grįždamas į- juos. Ne
tikiu del to, kad čia* pat 
“Keleivis”, man rodos, pasa
kė didelę filozofišką nesą
monę: materiją sulygino su 
idėjomis. Materija pasauly
je yra gamtos dalykas. Žmo
nių ir jokių kitų gyvių, gali 
nebūt, o materija liks. “Ke
leivio“ redaktorius prieš ma
teriją stato idėjas. . Dabar, i 
jeigu aš bučią, gluminto jas, 
tai pagal M<er’. metodologi
ją,. sakyčia, kad '“Keleivis” 
nepripažįsta materijos; jis 
randa pasaulyje tik idėjas; 
žemė tai ne žemė, o tik i- 
dėjų gabalas; jiats “Kelei
vis”, tai^ne pusė svaro popie- 
ros, o tik pusė svaro idėjų...

Bet aš šitokio išvedimo iš 
“K.” straipsnio • nedarau: 
parodam.tik, kad lazda turi 
du galu. O mano išsyk norė
ta, kad prašytojai, laikrašti
niai kovotojai ne lazdomis, 
(ne “barniais”) .kovotų, o 
isminčia, tikru noru-atrasti 
tiesą, aiškinant ją, studijuo
jant iš giliau, mūsų princi
pus.

Filozofijoj prieš materia
lizmą stovi idealizmas. Bet 
idealizmas ir idėjos tai ne 
vienas ir tas pats dalykas. 
Sakyti, kad čia, ot, yra ma
terializmas, . o šičia idėja 
arba idėjos, negalima: toks 
pasakymas yra nesūomonė: 
'Keleivis” sako:

“Tiesa’ socialistai

“V. L.” pagyras.
“Mus redakcijos portfelyje

MARGOS 
MINTIS

Is laikrascm
Aleksos straipsnį “N. Gady- randasi gana ilgokas straip- 
nėj” Nri 3 š. m. Socialistai snis: ‘Filozofiškojo materia- 
yra materialistai; jie yra i- lizmo kritika*,” — sako 
dėjos žmonės, bet ne idealis-'/’Vien. Lietuvninkų” redak- 
tai. Idealistų tarpe mus yra; torius (Nr. 9 š. m.), kriti-

M‘ ' tankiai, rodos, tik dėlto jie kuodamas mano pasakymą,
ano tokiais yra, kad nepagalvo- kad “mes socialistai filozofi- 

ja, kas jie yra ir kas -yra joj esame materialistais”), 
(socializmas. Senasis ręligiš- Tą pasakymą redaktorius 
kas mokslas arba dvasiškoji (sulyg minėtos rašytojų li- 
seminarija taip ir atsiduoda gos “principais”) išverčia į 
iš kai kurių mus inteligentų “filozofiškąjį materializmą” jj^ , Nr781'ex-7dministra- 
nn i i imnru tu 4- /J n t i o 4- m I/t y n I/aya/y ,

(toriams eiles “Oi tos dūdos 
ir dudoriai”.yra *****

Nuo klerikalų nieks nei 
neprašo aukų revoliucijos! 
reikalams. Tai tegul jie už-! 
.sidaro savo burneles.

Tai kam dar dyvytis, kad 
Įvairiųjų organizacijų kon
ferencija nepavyko!

Juk ji, vyručiai, buvo 1 
dieną apriliaus.

Ar aišku?
*****

Kas mėgsta Mahanoyaus 
aprūkusios Saulės “Taradai- 
kas” — tegul skaito ”Nau-

socialistų raštų.... ir tada jau atsikvėpęs leng- - ............... - -
Aš tada rašiau, kad iji'es vai kritikuoja”, sakydamas, 

i “į visokius darbus žiūrim kad socialistai šitam ; 
pirmiau lyg į kokią materiją priešingi; jie, girdi, “iki šiol 
(medegą), negu į kokią ten turėjo “tendenciją laikytis 

bemedegę tiktai istoriškojo arba eko
nomiškojo materializmo.” 

Tas redaktorius matomai 
sįą-idėją” mes visi atme-.kalba apie savo straipsnį, 
tam.Ir “Kel.” ją atmeta, tai kuri ar trįs mėnesiai’ atgal 

|ko da kritikuoja panaberiš-jskaitė viešame subrinkime nepac|uas rezoliucijos 
kai? Mes turim idėjų, mes ir to skaitymo sutrauką pa- nws angkl kalboje prieš 
saugojame jas ir giname jas’t£dpino “V-bėj L.,” iš ko, bu- karę. jį vįs šaukė, kad re- 
nuo “šmokų”, bet mes nesi-'vo matyt kažin kokio i'dea ‘ 
remiame “bemedegėmisūlva- listo purškavimai prieš ma 
siomis - idėjomis.?
' Pagalios tas pats “Kel.” 

redaktorius per diskusijas 
su klerikalais pasakė: 

“Socialistai ne į panteiz
mą tiki, bet >į materializmą“. 
(“Kel.” Nr. 12).

dva-

raudona vėliava.

neišdrįs jų sulaikyti. Jie 
plaukė Norvegijon, o iš ten 

t sausu keliu manė pasiekt
Petrogradą.’Visi tie draugai 
turėjo dokumentų nuo Ru- 
sijos generalio konsulio New 
Yorke. ; ,

Kai ir visuomet laivas 
Christian George, sustojo 
IJalifaxe ir laivan atėjo bri
tų revizoriai. Je be niekur , 
nieko, suareštavo Leo Troc- .

sa

Ant žieminių rūmų, ku
riuose gyvendavo caras Ni- 
kalojus II, dabar plevėsuoja 
radona vėliava.

Visi ją šiandie sveikina, 
visi prieš ją lenkiasi. q čudnovskį, Melničaus-

Sveikina ją prof. Miliuko- vį jr ^ar draugus, grižu-’ 
vas,. naujasis Rusijos. už- sjus Rusijon. Visi e, kaipo 
siemų reikalirminišteris, ku- garės belaisviai, nugabenti į 
ris keletas metų atgal vie- knrišką lagerį ir uždaryti, 
šai pavadino ją raudona Draugai siuntė telegramas 
mazgote. 'savo artymiesiems New

Lenkiasi pries raudoną yorke> beį cenzoriai atsisa- 
j revoliucijos ženklą ir musiš- perleist jąs. Tiktai 9 d. 
pikiai atzagaieiviai, kurie per|balandžio “Novy Mir” reda- 
.Jmetų metus purvais jį drab- kcija ?avo* laiška nuo L 

ITrockio ir draugų. Laiške 
jie praneša, kad Britanijos 
valdžia aįrado, jog tokie 
žmonės, kaip tie 9 revoliucio 
nieriai, negalima esą leisti į 
Rusiją, kadangi jie yra pa
vojingi karės reikalams.Mat, 
tie draugai yra tarptautiški 
socialistai, 
jie butų buvę 
tais!

Britanijos 
kartą parodė 
rolę tarptautinio 
nei kiek neblogiau, ne^r 
no ji caro'Mikės valdžia.

žiūrėsime, kas iš to viso 
išeis. Duota telegramos Ku-. 

dabartinė Durnąjį08 užsienių reikalų mini- 
steriui P. N. Miliukovui, 
drg. čcheidzei, kongresma- 
nui M. Londonui.

O tuo tarpu, 9 musų drau
gai uždaryti koncentracijos 
lagery, sykiu su karės belai
sviais vokiečiais.

stė. . ■
Raudonos vėliavas priešai 

nesuteršė jos, niekindami ją. 
Aš vis laukiau, ar “Kova” nesuterš j°s-ir garbinda- 

for- ml J?’
(Naujienos).

zoliucijos turi but parašytos!UŽ SUVIENYTAS VALS- 
marksistų dvasioje. ' Pir- .TIJAS RUSIJOJ.TIJAS RUSIJOJ. Kas kita, jėigu 

socialpatrio-terialijmą. Kad žmogus pats nljausia patalpino rezoliuci
ja “Laisvė”, paskui “Naujie
nos ir “Keleivis”, o “Kova” 

.ir ne.
| Šaukia dirbti, bet pati 
parodo darbo formos.

*****
Labai nemalonu, kada 

cialistų prakalbose sukelia 
tiiukšmą tautininkai-kleri- 
kalai. Bet dar prasčiaus at- - 
rodo, kada socialistai ^nų 
prakalbose tą pat padaro.O 
vienok tas kai kur pasitai
ko.

savo tokį raštą vadina “gi
liu”, tai tą jo ' “piliozopiją” 
paliksime jam pačiam. Pa
gyrų puods niekad nelau
kti 6 ts.

Balsas iš Minios.

Atsišaukimas Rusijos Revo
liucijos rėmimo Komiteto.
1 d. balandžio, Brooklyne, lais, bet daugiau atkreiptų 

vyko konferencija kairiųjų‘atydos į darbo žmones. Mes,1 
organizacijų, kurioje tapo’gi, Amerikos lietuviai, būda
is rinktas Centralis Rusijos mi darbo žmonėmis, priva4o- 
Revoliucijos Rėmimo Komi- me savo broliams pkdėti,pri- 
tetas. Į komitetą įėjo f’ 
ypatos: V Pahkštys, K Pet-tkovoj, 
rikienė, A Žolyną# ir B.

Taigi dabar Rusijoje vis 
verda klausimas, kokias for- 
,mas Rusija priims, ar ji liks 
respublika, ar pilnai konsti- 
tucijinė monarchija. Bet di
delė didžiuma vis linksta ton 
pusėn, kad Rusija turj.likti

• respublika. Prie to *pat ve
da, ir dabartiniai revoliucio
nieriai ir
* bei valdžia. (? “L.”* Red.) 
Dabar visoje Rusijoje pla
čiai kalbama apie Suvienytą 
Rusiją, tai yra apie tokią 
valdžios reformą, kaip kad 
Suvienytose ’ Amerikoš Val
stijose. Plačiai kalbama,kad 
būtinai reikia duoti plačiau
sios autonomijos Armėnam, 
Kaukažui, Ukrainai, Lietu
vai, Suomijai ir Lenkijai.

Vargiai kitaip Rusija ir 
galės padaryti, jei ji norės 
pasilikti čielybėje. Juk visi

A . r • * tn ♦ i A Rusijos kitataučiai bus tik- ■Apie Liet. Dailininku Fe- . -. ' . ................ _ ,
iteracija, kuri susiorganiza-'tal sunkunlu Rusljal- Jel. laike Vengrijos revo-
vo ir'laike seimą p.aeituo-1-1,^818-^0 namuoSe P™16-, locijos 1848 m. - Užtenka 
se metuose Naujojoj Angli- , ... .
JOJ taip nieko ir nebegiNe-l itinšiandien jau n
ii. O kiek tai triūso ir popie- Hma femti valdžl-a ant prie. 
ros sueikvota; kiek vilties aud bet ant ^I011ill 
turėta. Ir linkėjimai per. valioa. 
niek nuėjo.

ne-

so

*****
Vienas draugas man sakė, 

jog daugelis lietuvių artistu
šios .valome juos paremti sunkioj .mefegju-dailininku dirba dai

Dabar mūsų draugai so- 
Švegždžiutė; penktą* ypatą cialistai darbuojasi kiek iš-jjni 
paskirs LSDP. 
Amerikoj.

Gal daugelis lietuvių paša-'me žvarbiame’momente jiem 
kys: “Ir kam reikalingi tie reikalinga leisti savo’laikra- 
komitetai, kuomet Rusijos ščių, savj/ knygas, visokius 
caras jau nuverstas nuo so- atsišaukimus ir skleisti tar- 
sto?”

Teisybė, Rusijos caras-ti- Į visą plačią Rusiją. Bet jie 
ronas jau nuverstas nuo so- pinigų neturi, todėl .mūsų' 
sto, bet tai nereiškia, kad šventa pareiga paremti juos 
išbaigta revoliucija. Tik pir- pinigiškai.^ 
moji revoliucijos banga pe
rėjo, nuo kurios sudrebėjo ‘jos Rėmimo Komiteto 
Rusiją caro sostas < ir jisįriai, atsišaukiame į 
pats nusirito žemyn. J 
tolimesnis mūsų darbas, to- jganizacijas, kuopas ir pavie- 
limesnė darbo žmonių kova ypatas kviesdami au- 
dar priešaky. Kas gali už- kuoti Rusijos revoliucijos pa 
tikrinti, kad caro šąli- rėmimui. Draugysčių, kuopų 
įlinkai dabar neorganizuoja.ir pavienių ypatų švenčiau- 
savo juodosios armijos ir sia pareiga visokiais būdais

Atstovybė gali, tarpe tų draugų nema
žas skaitlius ir lietuvių. Šia-

ės srityje tik.... dėl gražio- 
J sios lyties. Kad ne dėl to,- tai 
| daugelis nė neliptų ant“stei- 
čiaus.” Kas žin ar visur taip 
yra? Bet kaip kur, tai yes**■♦♦♦ f

Apie Liet. Dailininkų Fe-
atsišaukimus ir skleisti tar
pe lietuvių, išblaškytų po

Ir mes, Rusijos Revoliuci
ną- 

visas 
Bet j -A me rikoj gyvuojančias or-

I r nniznoiins knnnns ir nn vip-

valdžia dar 
mokanti lošti 

žandaro 
se-

ROLĖS PERSIMAINĖ.

Carų Romanovų Rusija 
visuomet lošdavo rolę tarp
tautinio žandaro. Užtenka 
prisimint bjaurią rolę, kokią 
sulošė Mikalojaus I kariu-

Priespaudų gadynė, į prisimint Aleksandrą I ir jo
jau nuėjo iniciatyva sutvertą šventąją

sandora;
Cariškos Rusijos bjaurus, 

juodi darbai Persijoj, Len
kijoj, Finijoj ir šnipijada 
visoj vakarų Europoj juk 
dar neišdilo iš visų musų at
minties.

Liberališkoji Europa ir 
Amerika, kartais, sarmaty-

Vienas iš tos 
(federacijos komiteto narių 
man sakė, kad tai buvo, tur
būt, pirmas ir paskutinis su- 
važavimas. *****

Kada lakraštyje, apgarsi
nimuose, pamatau užrašą: 
“Neduok savęs apgauti”, 
ba panašiai, tai toliaus 
apgarsinimo nesinori žiūrė-,__ 7 J___________  __ __
ti. Taip ir rodosi, jog jis dėl ir baigiant kraštutiniais so-Į*^ labiau,negu kuri bent kita 

dalistais. 
šiokia u

(“Vienybė Liet.”)

PRIEŠ KLERIKALUS.

Visi žinome,-kad šiais lai
kais aštriausia kova eina
.tarp dviejų pasauliožvalgų: davosi, rausdavo dėl nešva- 
'senosios, kurią skelbia musų fV? rePutaG1.i°s> kurią būva 

ar- kunigai ir klerikalai, ir nau-is9us carTI Rusija.
to .josios, kurios prisilaiko visi h Uabar rolės persimainėC

.kiti, pradedant nuo liberalų Į Rusijos valdžia sužmonėjo*

yra 
materialistai, bet tuo pačiu 
laiku jie yra ir idėjos žmo
nės.” :

Šitą pasakęs “K.” turėjo 
išbraukti pirmesnį savo pa- 

mą. Bet bėda, kad pats
redaktorius savo raštų ne
redaguoja. Pripažino, kad 
socialistai yra materialistai; 
reiškia, pritarė man. Bet 
vistiek sako, kad aš “storai 
klystu” ir “nesąmonę” sa
kau. Tuomi pats, save “K.” 
sukritikavo, pasisakė “storai 
klystąs” ir “nesąmonę” be
sakąs. Tiktai to nepasisako 
sau. Ar aš rašiau, kad 
socialistai atmeta visokias i- 
dėjas? Ne, niekuomet! “Ke
leivis” prasimanė. Padarė 
išvedimą iš mano rašto ir(ta dalyvauti''revoliucijoj, tai sekančiai: A. žolynas —pir- 
klaidingai tą savo išvedimą dabar, kuomet jau caras ta- niininku, K. Petrikienė —cc 
kritikuodamas, sako, kad tai ,)0 nuverstas nuo sosto, ta kretorė 
mano dalykas. Tai musų ra* pati buržuazija dės visas 
šytojų ligajlaryti išvedimus .pastangas, kad visą valdžią, 
iš savo oponento nepasakytu vĮsa §aHes tvarkymą paė- Lr» zl t** t Iz-4-i 9 i • — ■]mus į sayo rankas ir vėl pa

vergus po savo jungu darbo 
žmones.

Ir štai, kad nedaVus pro- 
i gos vėl atgyti reakcijai ir

savo juodosios armijos 
nesirengia užgniaužti revo- 
liucijinį judėjimą,

inkti aukas tam prakilniam 
Lai draugijos irliucijinį judėjimą, kad vėl darbui;

užtupdžius ant sosto karu- kuopos nepraleidžia nei vie- 
nuota baidyklę? Pagalios, »o savo susirinkimo nesume- 
kapitalistai, dvarponiai ir Je keliato dolerių revoliuci- 
visa buržuazinė gauja taip-'jos parėmimui. Kur galimaV 10U Uli I /jUU/jIAIV VCCAĮ7 .V A ,

gi nemėgsta revoliucijos. Ir J1’ paranku, sutverkite sky-jnįaį Kučinskas su Klinga jie 
jeigu buržuazija dalyvavo ,rms Rusijos Revoliucijos !^ojo prakalbų rengėju, sa- 
šioj revoliucijoj, tai ne iš Rėmimo Komiteto, o kur ne- *- - - - ■
atjautimo^ bet buvo darbo galima arba neparanku, pa
žinomu priversta dalyvauti. tys^ darbuokitės. _ 

ITodėl kiekvienam aišku, jei- 
l.’eigu buržuazija buvo privers-

Centralis Rusijos Revoliu
cijos Komitetas susitvarkė

. Įgijus Lietuvai .valdžia turi rokūotis su 
tokią laisvę ši kova minki balsu.

išnaudojimo ir patalpintas.*****
Tas laikas-) tai taip ir bėga’turės dar-paaštrėti, nes nuo 

iir mainosi. Rods dar nese- vienų ar kitų didesnės įtek- žandaro pereina į kitas-ran-
t O senoji rolė tarptautinio

žodžių, kad j'į. “sukritika
vus” visai. Netiek kritikuoja 

prasmėj, tai, kas .pasakyta, kiek iš- 
w _  rašo svąjoja nebūtas chimeras ir

’’Kel.” —’’tai mes turėtume '.hara savo oponentą už tąXX.V1. ~~ veli IIlco LUlcLUIIlCj t IX,« ii

užginčyt visas idėjas. Idėjų ĮSavo syajonę! Šita liga įsi -jka(j neatidavus šalies tvar- 
tuomet jau negali būt, nes(vyravo ^arp mus tik perei-,kymą į buržuazijos rankas, 

r- viskas pasaulyje tik mede-^is .metais. Turbūt karės ^arbo žmonės privalo dar- 
| ga. Ir socializmo mokslas (melagysčių ^dvasia tat pa-^buotis, privalo versti dabar- 
I tuomet turėtų būt vien tik(gimdė. Aš norėčiau kuoaš-^tinę valdžią, kad ji mažiau 

gabalas medegos, ,o ne ide-.Iriausia protestuot prieš tai. rūpintųsi kapitalistų reika-

se-
V. Paukštys —La

s’erius. Siunčiant aukas, vi
sus “Money Orderius” ir če
kius išpirkite ant V. Pauk
ščio vardo ir pasiųskite se
kretorei sekančiu adresu:

K. Petrikienė , 327 Pearl 
St. Brooklyn, N. Y.

Rusijos Revoliucijos 
mimo Komitetas.

A. žolynas, pirm.
, K Petrikienė, sekret.

V Paukštys, kasininkas, 
’B. švegždžiutė.

Re-

kė karštas prakalbas ir agi
tavo už LSS., o dabar ir,pa
tįs jau nėra LSS. nariais.

Buolo Sūnus.
KLAIDOS. V

— Pereitame “Laisvės” 
numery, mes buvome prane
šę, kad tarpe balsavusių 
prieš karę kongresmaųų bu
vo ir ex-socialistas G. Lunn. 
Mes padarėm tam ponui per 
didelę garbę. Jisai, tas po
nas renegatas balsavo už 
karę.

Pereitame ’’Laisvės” 
num., ant antro puslapio, 
dalis straipsnio " “Kazokija 
New Yorko valstijoj” per 
neapsižiūrėjimą ko rėktų tai
sytojo, papuolė į straipsnį 
’’pirmoji karės pasėkint” • ‘ •• ♦ . . ' ' ■

mes prigulės žmonių gyveni- kas. Franci ja veja iš < savo 
‘......... L’ ap- 'šalies pavojingus revol’iucfc-

pasaulio- ’nierius, o Britanija ima juos 
žvalgos šalininkai šitą gerai kalėjimam Vokiečių atžaga- 
supranta ir jie visomis jiego reiviai bijosi, kad Rusijos 
mis savo eiles stiprina, mo- revoliucija pertoli nenueitų, 
bilizuodami visas galimas kad žmonės perdaug teisių 
pajiegas ir . nežiūrėdami neįgytų.
menku antraeiliu skirtumu. € «. * 
Manau, kad ir mums reikė
tų žiūrėti ne tiek to, kas 
viena nuo kito skiria 
to — kąs vienija.

“Ateitis”

mo ateitis. Klerikalai ir 
skritai senosios

t
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LEO TROCKĮ IR JO 
DRAUGAI SULAIKYTI.

NAUJAS VAISTAS ŽAI
ZDOMS GYDYTI.

Prancūzijoje profesorius 
Laveranas išrado naują bū
dą pasenėjusioms žaizdoms 
ir gangrenai gydyti. Taip- 
pat daktarai Veinbergas ir 
Segenas atrado žaizdų baci-27 d. kovo ant laipo Chris-. • « . .

tian George išplaukė į Ru- lų “ocdomaticud ir gerą į- 
s:ją 9 Rusijos revoliucionie- tankį kovai su šitomis baci-., 
riai. Jie manė, kad dabar Jomis, tam tikrus skiepi^/ 
jau jiem atviras kelias į Ru- kurie davę gerų vaisių b* . 
sijos respubliką ir nįekas t gydant žmones, t
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(Tąsa)

gauti už gražias, buvo duodami sykiu su negražiomis, 
todėl pirmosios pagelbėdavo ištekėti * ir antrosioms. 
Nei vienas tėvas negalėdavo savo dukterį atiduoti už 
vyro, bet privalėdavo ją leisti į turgovietę. Svetimų 
kaimų vyrai taipgi galėdavo dalyvauti tose turgavietė
se ir nusipirkti sau pačias”. John L. Burckhardt nuro
do, kad arabai elgdavosi taip: kaip tik mergina su
laukia tokio amžiaus, kad ja1?l gali ištekėti už vyro, 
tuomet ją tėvas apvelka geriausiais drabužiais, nuve
da į turgų ir po turgavietę (vaikščiodamas, šaukia: 
“Kas norite pirkti mergaitę?!” Jeigu atsirasdavo vai
kinas, kuris pirmiau su mergina susitardavo apsives
ti, vistik jis turėdavo atlikti pirkimo aktą.

Pirkimui pačių pradėjus nykti, ėmė plėtotis ap
sivedimas su’ dalimi.

Indijoj pirmiau buvo labai išsiplėtojęs įprotis pir
kti pačias.. Vėliaus jis tapo uždraustas dviem aug- 
štesnėm kastom (luomom) braminų ir kšatrijų, bet 
pavelyta dviem žemesnėm — vaizijų ir sūdrų. Manau 
įstatymas panaikino tą įprotį ir pastarojom kastorų. 
Pas graikus'vėliaus jau tėvas duodavo dukteriai dalį 
gautų dovanų ir tas reiškė neva dukters dalį. Isto
riškoj gadynėj pirkimas pačių visiškai išnyko. Ryme 
daug anksčiau išnyko pirkimas pačių. Vokietijoj 
pas tūlas tauteles gana ilgai buvo praktikuojamas pir
kimas pačių ir tik tuomet tatai pradėjo nykti, kuomet 
jau krikščionypė išsiplatino.

Išnykimas įpročių pirkti pačias ir perėjimas prie 
apsivedimo su dalimi, tapo gyveniman įvykdytas maž
daug sekančiu būdu. Pirkimo momentu moterįs skai
tėsi ne kuo kitu, kaip tik tavoru ir tas jas labai ‘pa
žemino. Kįlant kultūrai, labiau prasilavinę žmonės 
pradėjo prieš tokį žiaurų elgimąsi protestuoti, ypatin
gai daugiau apsišvietę tėvai nepanorėjo, kad su jų 
dukterimis kiti elgtųsi, kaip su kokiu nors tavoru. 
Kultūringesni tėvai šiame dalyke padarė pirmą žing
snį pirmyn: tuos pinigus, kuriuos gaudavo nuo jauni
kių, atiduodavo savo dukterims vieton dalies. Tokiu 
būdu jie jau dukterų netik kad neparduodavo, bet 
dar atiduodami joms tuos pinigus, aprūpindavo vyrą 
namuose teisėmis, nes vyrai priversti buvo su jomis 
geriau elgtis, kadangi ir jos turėjo savo turtą. Ir jeigu 
prisieidavo persiskirti, tuomet pati pasiimdavo tą sa
vo dalį, kurią jai ištekant tėvas suteikė. Truputį 
vėliaus, jaunikiai savo sužedotinėms pradėjo duoti do
vanas, o -tėvai dalį ir tokiu būdu mergina, ištekėjus 

. nž vyro, tankiai turėdavo nemažą turtą, kuris skai
tėsi jos nuosavybe. Vienok, vestuvių ceremonijose 
žentas duodavo uošviui kelis pinigus, neva nupirkda
mas iš jo dukterį. Dar vėliaus išnyko pirkimas ir ves
tuvinėse ceremonijose. Pirkimą pačių pripažino bar
barišku ir uždraudė jį įstatymais. Tuo tarpu prigi
jo paprotys duoti dalį (pasogą) ir tapo įstatymais pri
pažintas, t. y., tėvas įstatymais buvo verčiamas duoti 
savo dukteriai d^tį, kuomet ji ištekėdavo už vyro. Pas 
rymiečiuš^ak* įstatymas buvo įvestas laike Augusto 
viešpatavimo. Tokiu būdu išnyko pačių pirkimas, o 
įstojo apsivedimas su dalimi.

šeimyniškoj, gadynėj^pas tūlas tautas apsivedimo 
su dalimi pradėjo virsti apsivedimų dėl pinigų arba 
turto. Tėvai pradėjo rūpintis, kad apsivedant jų 
vaikam pinigai susilietų su pinigais arba vienas žemės 
plotas su kitu. Pirmą vietą užėmė pinigiškas išroka- 
vimas, o jau antrą — ypatiškas bei individuališkas. 
Vadinasi, vaikinas negalėjo pasirinkti sau merginos, o 
mergina vaikino, ^ies tėvai jiems išrinkdavo ir liepdavo 
apsivesti. Labai retas atsitikimas būdavo, jeigu ap
sivogdavo vaikinas su mergina be tėvų įsikišimo arba 
užprotestuodavo prieš tėvų kišimąsi į jų privatinį rei
kalą — apsivedimą.

(III gadynė). Treciojoj gadynėj jau mes mato
me užtekant naują aušrinę žvaigždelę, kuri kaskart 
eina vis didyn ir šviesyn. Šioj gadynėj pradėjo plėto
tis apsivedimas iš meilės, o ,ne dėl pinilgų arba kokio 
nors ekonominio išrokavimo. Teisybė, dar neišnyko 
apsivedimas ir dėl pinigų, vienok jis kaskart vis la
biau visuomenės pasmerkiamas, kaip kad pirmiau bu
vo pasmerkta pačių pirkimas. Klaidingai mano tie, 
kurie tvirtina, būk apsivedimas dėl pinigų arba kokių 
nors ekonominių išrokavimų yra užgimęs dabar, kuo
met kapitalas išsiplėtojo. Kad kapitalas išsiplėtojęs 
ir kad dauguma tarnauja vien tik “mammonai” to 
niekas negali užginčyti, bet apsivedimas dėl pinigų 
yra senas įprotis ir todėl negalima jį priskaityti prie 
dabartinės gadynės. Patol apsivedimas ąkaitėsi dėl pi
nigų, pakol juomi rūpinosi tėvai. Juk ir dabar pas 
tamsesniuosius valstiečius sakomą: “Tuomet apsivedu- 

> šieji būna laimingi, kuomet sykiu apsiveda ir vienas 
žemės plotas su kitų.” Vienok, labai charakteringas 
ir ypatiškos bet romantiškos meilės plefojimąsis. Mes 

jau matėme, kaip tik atsirado romantiška meilė, tai . 
pirmiausia vyras surado ją ne pas tą merginą, susku
rta mane. apsivesti ir ne pas savo .pačią, su kuria jis 
gyveno, bet pas svetimas moteris, ypatingai pas tas, 
kurios jau ištekėjusios.-Toliau tie visi apsireiškimai 
ėmė nykti ir jau prasidėjo romantiška meilė tarpe 
dviejų ypatų, manančių apsivesti. Ir galimas daik
tas, kad kaip greit moteris bus apkainuojama lygios 
vertės su vyru, taip greit išnyks visos kitos apsivedi- 
mo formos, o pasiliks vien tik ypatiškas apsivedimas, 
paeinantis iš meilės.

Jeigu mes plačiau pažvelgsime į apsivedimo isto
riją, tuomet pastebėsime nepaprastą apsireiškimą. 
Kultūrai bekįlant, viskds keičiasi, mainosi, darosi į- 
vairesniais, turtingesniais' įvairiomis formoms, tuo 
tarpu apsivedimuose matome kaip tik priešingus ap
sireiškimus. ,

< Pirmojoj gadynėj mes randame daugybę apsive- 
.dimo formų, būtent, apsivedimas pačias * bevagiant, 
apsivedimas mainais, apsivedimas už dovanas, apsive
dimas už tarnystę, kūdikių sužiedavimas, apsivedimas 
iš prievartos, apsivedimas perkant pačias, apsivedimas 
dėl dalies ir net apsivedimas iš patraukimo.

Antrojoj gadynėj mes matome tik apsivedimą 
perkant pačias, apsivedimą su dalimi ir apsivedimą 
dėl pinigų, kuris sykiu surištas su apsivedimą iš ypa-" 
tiškos meilės.

Trečioj gadynėj, kuri dar tik prasideda, mes ma
tome apsivedimą su dalimi bei dėl pinigų ir iš ypati
škos meilės. Galima pilnai tikrinti, kad daugiau jo
kių formų neatsiras, nes pirkimas pačių visiškai iš
nyko, apsivedimas dėl pinigų taipgi yra visuomenės 
smerkiamas. Tokiu būdu ateity plėtosis vien tik ap
sivedimas iš meilės.

SKYRIUS KETVIRTAS.

ŠLIUBŲ LAIPSNIAI JŲ KĘITIMESI.

(Žiloji senovė). Apie atsiradimą šliūbų ir jų for-^ 
mas taip vadinamoj žiloj senovėj mes nieko nežinome. 
Ir kas aršiausia, kad žilos senovės periodas bei amžis 
daug ilgesnis, negu visi trys amžiai, kuriuos mes jau 
perkratinėjome. Žiloj senovėj žmogus daugybei da
lykų padėjo pamatą, ant kurio kultūra ėmė plėtotis, 
jis išrado kąlbą, ginklus, išrado, kaip galima naudo
tis ugnies jiega ir tt. Ir jeigu mes galėtume atidengti 
žilos senovės‘žmonių istoriją, tuomet išgirstume labai 
daug žingeidžių dalykų. Kad supratus“ ilgį viso perio
do, kurį žmonija iki šiol pėrgyveno, mes paimsime 
šiokį pavyzdį: visas žmonijos pergyventas amžis lygi
nasi vienam metruį (metras turi 100 santimetrų), 
.tuomet galima daryti tokį išvedimą: nuo pradžios 
žmonijos atsiradimo iki pirmai gadynei bus 70 santi
metrų, nuo pirmos iki antrai gaynei — 20 santimet
rų ir nuo antros seka 10 santimetrų trečiai gadynei, 
kurioje dabar mes gyvename, arba kurią užvardijome 
ypatiškos meilės gadyne. ■ . -

Kaip matome daugybė tūkstančių metų priklau
so žilos senovės gadynei, apie kurią mes veik nieko' 
nežinome ir negalime gauti tikrų žinių, kad nupiešus 
tų žmonių apsivedimo būdus bei įpročius. Todėl tyri
nėtojų nuomonės ir išvedžiojimai apsivedimų klausi
me griežtai skiriasi. Net ir dabartinėj gadynėj ko
voja dvi priešingos pusės. Viena tų pusių, daug se-* 
nesnė, kuri remiasi biblijos pasakomis, tvirtina, būk 
žilos senovės žmogus buvęs vienpatis, o ne daugpatis. 
Šią savo nuomonę jie remia pirmaisiais žmonėmis A- 
d(5mu ir Jieva. Daugpatystė, išsivysčiusi vėliaus, 
kuomet jau žmonija ištvirkus. Ši teorija buvo visų 
pripažinta ir gyvavo ilgus amžius. Pagalios tyrinėto
jai ėmė aiškinti, kad žmogus iš prigimties buvo daug
patis ir tik civilizacijos laipsniais belipant tapo vien- 
pačių. Tyrinėtojas Bachovas atidengė viešpatavi
mą moterų teisių ir pirmas pradėjo aiškinti, kad seno
vės žmones buvo daugpačiai, o ne vienpačiai. Jo teori
ją patvirtino amerikietis* Morganas, kuris atidengė 
pas laukinius žmones, kad jie bendrai gyvena —vyrai 
turi kelias pačias, o vietomis keli vyrai naudojasi ben
drai keliomis pačiomis. Morganas, ištyręs tų žmonių 
gyvenimą, priėjo prie išvedimo, kad žiloj senovėj vy
rai bendrai naudojosi moterimis ir kad buv# bendri 
apsivedimai kelių vyrų su keliomis moterimis. Pas
kui pasekė daugybė žymesnių sociologų. Kadangi 
mes jau prirodėme, kad žmogus iš įgimties linkęs prie . 
daugpatystės, todėl to klausimo nei neatkartosime.P/i- 
sieis mums trumpai susipažinti su tais faktais, ka
rius stato musų priešai, t. y., tie, kurie prirodinėja, 
kad žmogus iš įgimties yra vienpatis, o ne daugpatis.

TVIRTINIMAI, BUK SENOVĖS ŽMOGUS BUVO 
VIENPAČIU.

Westermarkas ir kiti tyrinėtojai prirodinėja, kad 
žmogus iš įgimties yra vienpatis, o ne daugpatis. Jie 
savo tvirtinimą pamatuoja tuo, kad gyvuliai, panašus 
į žmogų, kaip tai beždžionės, (gorilos ir šimpanze) 
negyvena būriais, bendrai, bet atskirai, poromis, ats
kiromis šeimynomis. Remtis tuomi, kad beždžionės 
gyvena atskiromis šeimynomis, todėl ir žmogus priva
lo būti iš įgimties vienpačiu, jokiu būdu negalima

j. Reda. -

Kruvinas peilis

, vidutinio ūgio 
Akįs ir visas jo apsiėjimas

Ostakas Pynė virtęs lovoj, N. giminaitis pastebėjo, kad 
papasakojo iš savo atsitiki- šis A. yra lietuvis nešiotas 
mų: į ir buvįs pasiturinčiu <žmo-

Žino visi gerai, kad papra- £um> 6-tos klesos gimnazis- 
stose dienose atsitinka pap- ^as- Dabar pusiau valkata, 
rasti- atsitikimai, mažiau' išrodė ant virš 40 me- 
vertesni paminėjimo. Kitkas(Li žmogaus. Sausas, veidas 
su viešoms, tai yra šven- raukšlėtas, vidutinio ūgio 
toms, ypač metinėms. Akįs ir visas jo apsiėjimas

Kiek triukšmo, romansų, kalbant, rodė kad daug yra 
meilės, vaidų, muštynių, pakentėjęs, daug matęs, kas 
iškaščių ir kitokių ceremoni- plien žadėjęs pasitaisyt, bet 
jų, turinčių bendrus ryšius (naudingu žmogum savo gi- 
su metinėm šventėm.

Kartą, tik neatmenu ge
rai dėl kokios priežasties su

minėms ir visai draugijai.
Diena iš dienos einant, tai- 

.o„.'sydamasis jaunystę pralei- 
maniau kūčios vakare, kalė- d?s ant _niekll įbridęs gir-

damas tikro dalyko — išsi
žadėjo.

1 ' Dar kartą sunkiai atsi
dusęs, sutvarkęs savo nudė
vėtas drapanas, nei žodžio 
niekam neprataręs išėjo.

Šeimininkas neatkreipęs 
atydos, sėdėjo savo vietoj. 
Jo draugas lietuvis gimna
zistas, matomai įkaitęs niū
niavo rusiška dainą:

Ne nužno pijanice -ženica, 
Molodujų ženu brat.

Lutše v kabak pręvaiiatsia, 
' I vsie dengi propivat/ir tt.

Nuo to laiko, nejieškau 
ramumo mažuose mieste
liuose.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA
tuoklystės klano bedugnėn.

Aš visai suklydau: atva
žiavęs kaime neradau ramu
mo, kokio tikėjaus. Supra
tau, kad ir parvažiavus ,na
mie, kelias naktis stovės a- 
kyse šios farmos -ūkės pa
veikslai.

Kampe prie sulūžusio sta
lelio lošė trįs nepažįstami, 
nei tai valkatos, nei elgetos, 
su raudonom nosimi vyriš- • 
kiai. Šalę jų, ant senos api
puvusios statinės sėdėjo a- 
pie virš 40 metų moteris.

; linksmai,

be 
be

das praleist ramiai, 
draugų, be linkėjimų, 
mažiausio trukšmę? apeigų, 
pas artimą giminaitį, kai- 
melyj. . , .

Pasikalbėję, povakarieniai 
maniau ir viskas — gult,bet į 
gimnaitis perspėjo kad ne
nusirengčiau, nes eisime ant ■ 
“farmos” pas M. Sutikau. 
Išėjome.

M. singelis, apie 50 metų 
“Yankė”, keistas žmogus, 
keisti jo pobūdžiai ir apsiėji
mai. Ilgi plaukai susivėlę, - 
barzda pasišiaušėjus, lyg žo- Lošėja pralošus 
lė šalnos užklupta. Veidas, gMvą^užlošus kvatojosi. Jos 
rankos jei praustos, tai tik 
vasaros laike lietaus. Dra
panos juodos, netvarkios.

Kartais užtinki ko visai 
nemanai, ypač kaimuose, ar

GRABORIUS (Vndataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusias 
ant visokių kapinių.

Pargamdau Automobilius ir Karto
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main.

nuolatinė- šypsą, vartkumas 
rodė, kad esą nieko nepai
santi moteris, linksmo budo. 

Pradėjus rankom plot, vi
sa gerkle kvatot, praloštus

, su mažą no- 
tasai netekęs 

kantrybės, lyg juokauda
mas, per.dantis paklausė:

— Ką tu veikiai jauna bū
dama? ,

Moteris tapo lyg perkūno 
trenkta. Raudo, juodo, viso- 

1 iš piktumo

mažuose miesteliuose. Taip, vidutinio ūgio 
dien sim Ošėjui,man toji farma ir šį 

stovi akyse, o ypač k^įų 
vakaras ant jos praleistai

Farma kada tai prigulė
jus kokiai nors aristokratiš
kai giminei, ar šiaip turčiui. 
Namas didelis, iš priešakio 
didelis prieangis su augš-

Lošimas virto juodbruvio,

kiom pąrvom 
tais; kvietkubtais stulpais.. persikraipęs veidas mainėsi.
Aplinkui narna ženklai pui- Lošimas virto juodbruvio, 
kaus sodo. Seniau žydėta idikto Ioš.iko pusei, kuri “D_i- 
žolynų; skinta juos minkš-tku_” vadino-. Išlošęs pasie
tom rankom, takai pasivaik- im^ moterį už rankos ir išė- 
ščiojimui, tas būta seniau.’Jo. Pralošusieii nenusiminė, 
Dabar visai kitaip paversta, j kadangi, jie beturėjo ko 
Aplink kur nepažvelgsi ark- Pralošt. Kada visi nutilo, 

kampe, pusgirtis, apiplyšęs, 
drebančiu balsu valkata

lių ir kitokių gyvulių gro
tos, kaulai, smarvė.

M. aihys anos aristokratų pradėjo: 
giminės, retai su kuo ir ka- ' . _
da kalbantis žmogus nesi-j] v - -
naudoja žeme, nieko patsai <tų suvirs, j . 
nesodina ir'kitiems nelei-iPrakeik.ta tą valanda, 
džia. Geriaus tinkamas, jo .'laimingiausia mano gyveni, 
pamylėtas amatas, tai mušt.me- . Nuo tos valandos aš 
seni, darbui netinkami ark- (slapstaus nuo pažįstamų 
liai, nuvilkt oda. Kuris tik.^onių. Buvau 20 metų 

----- - - - - .'senumo. Mokinaus N. kole^ 
gijume. Ji nei tiek neturėjo. 
Jos ištvirkimas, gudrybė, 

- ^melagystė, velniška. Grožy- 
mo dailus sudėjimas kūno 

1 žavėjo visus studentus. Iš 
ant ’amato buvo aktorė, bet iš 
ivo- prigimties veidmainė ir svė- 

t-mų kišenių" kraustyto ja. 
Paskutinis jai sekėsi neblo-

— Taigi,! jūs matėt šią 
moterį? Ji jau išėjo. 20 me- 

r aš ją pažinau, 
i, ne-

d

Sic-

tymo įsimylėjau.... tankiai ja 
lankiau.

Kartą gavau greitą už-

>AR TURI TĄ NAUJĄ* 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šajbaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinojnos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer-š 
girioms, moterims ir vyrams. Joje' 
aprašoma lytiškų organų i^sivystjGj 
mas, jų veikmė ir svarba visame moX 
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini-\ 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinyste ir jos hygijena.4 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daugkitų įdomių dalykų. 
• Knyga turi T20 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. >

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nai. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

' KAINA 50c. *

atsisako dirbt, ūkininkas ve
da M—ui.

Nors M. gyvena » vienų 
vienas, įėję vidun radom ke-j 
turis vyriškius ir vieną 
teriškę.

Vidus fiamo atrodė 
griuvėsių, ant apleisto, 
jame niekas negyventų, 
nos apiplyšę, grindys, apau- 
gę purvais. Visur betvarkė; S1“ fj"?“.' 
rodė graudų, slaptingą įspū
dį. Salione, kur kada nors 
griežė muzika, šokėjai su
kibę sukosį. arba kūčių va- kvietimą. Ak, pražudinga to- 
kare, įvairiom šviesom žėrė- ji valanda! Įėjęs ruime, vos 
jo, papuošta eglė— šiandien neatvirtau: ant grindų lavo- 
prikabinta ištempta oda. Iš nas.... dar šiltas. Šalę jo kru- 
senų-rakandų užsilikus vien'vinas peilis, ant kurio dasi- 
Icva, ant kurios suversta lytėdamas atspaudžiau žen- 
niekniekiai. Ji tik lyg kokia , klus savo pirštų. Veltui iš- 
liudininkė, kieto medžio, ant jieškoję visus kampus, 
meškos kojų, dailiai padirb- pratau jos žabangus.

’ ta, viena užsilikus, 
miegruime.

Giminaitis perstatas mane 
šeimininkų^ kaipo savo sve- 

. čią, *— pakėlęs akis tik galva 
r linktelėjo, vėl nusigrįžo prie 

Adomo N., kuriuodu dalijo
si buteliu degtinės.

su- 
Man 

stovi nieko daryt neliko, kaip tik 
prasišalinti ant visados. Pa
bėgau....

Taip, ta patį. Kur ji tran
kėsi, kuom užsiundė —neži
nau. Gal jos ištvirkimo ne 
aš vienas auka buvau.... Vė
liau dažinoj&i. Motina iš
gailesčio mirė, tėvas nežino

Alt VERTA BŪTI TEISINGU? . 
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.____ L—------- -———M— 
Reikalavimus ir pinigus siųskite

šiuo adresu: ,
J. STROPUS, t

6 Loring St.,
* So. Boston, Mass.

aOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern RBL 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook- 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, / 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki- 
narni, pri va tikai ir 
kliasoje. Mokestis 

nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Ma 
kykla atdara nuo 9 ryto iH 11 v*L 
vakaro, taipgi ir n ėdė 1 lomia. Mokina
me balių Šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
•50-52 Broadway. Brooklyn. N. T.
—    —i. ■*' -.     .nrr/.u./.u.

Gcriauila pirmalrlika vialga

GEO LASKEVIČIĄ 
771 BANK ST, TeL N4 

WATERBURY, CONN.
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“Vatepnona Grenpoint

Mm du sykiu savaitėj, Utaminkala 
Ir Pėtnyčioms, . 183 Roebling Str.

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
Mratyviška Spaudos Bendrovė, 183 
■••bling St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Amerikoj
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
fl.tŠ, Kanadoje Ir užrubežiuose $1.75.

SAULES BROLIS.

Didžioji drama
VARGDIENIAI.

Aukso dievaičiai, kepurėms moja — 
Visi, sušunka../.

Šituo momentu, 
Varguolių minia tyliai kvėpuoja, 
Niekas iš josios rankoms neploja, 
Bet liudnu balsu kaž-ko dejuoja, 
Kažko vis dairos ir abejoja.

LA1SV® .

MOTERIMS NAUJIENOS
LIETUVIŲ MOTERŲ

> VEIKIMAS.

Vvtavhone Greenpoint 8231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVE”
Published by the Lithuanian
Cooperative Pub. Sac. (Inc.)

■▼•ry Tuesday and Friday
at 183 Roebling St. Brooklyn, N.
Yearly subscription rates: in U

11.50, to foreign, countries $3.50

Viso pasaulio vargdieniai žmones, 
Amžiais kentėję vargą, neturtą, 
Amžiais jie lieję prakaitą-kraują, 
Ir nuolat meldę Dievo malonės, 
Nuolat kartoję maldą užburtą, — 
Laukė ateinant gadynę naują. ,

Y.
s.

“Entered as second class matter 
March 11, f914, at the Post Office 

> at Brooklyn, N Y. under the Act 
•f March 3, 1879.

Pr»s. Chas. Lutkus, Secretary A. Ju- 
ravlčius, Treasurer V. Paukštys, 
Editor L. Pruseika Ass’t editor V.
Paukštys.

“žiburėlio” Atstovybe.
Mes girdėjome, kad gerb. 

Bulotams apleidžiąnt Ame
riką, “Žiburėlio” atstovybė
je šioj šaly įvyksta permai
nų. Ligi šiol bent, oficialiai 
“Žiburėlio” atstovu Ameri
koj skaitėsi p. A. Rimka, 
“Ateities” redaktorius. Da
bai’ gi atstovais kviečiama 
ir, yra žinių, jog pasi liks šie

- asmens:
J. Neviackas iš Worces- 

terio, pirmininku, J. Pruse- 
laitis iš Waterburio, sekre
torium ir K. Šidlauskas, iš 
Bostono, kasierųun.

Šią seredą Washingtone, 
D. C. lankėsi pp. K.v Gugis, 
K. Šidlauskas,* A Bulota ’ ir 
F. Bagocius. Jie kalbėjosi su 
Raudonojo Kryžiaus direk
torium apie reikalus, su
jungtus su aukų rinkimu 
lietuvių dienoj.

Žemaitei apsibus, lyg lai
kui, Amerikoj. Tuo tarpu 
gyvena Chicagoje. pas. P. 
Grigaičius.

' Mes jau rašėme, pasirem
dami “Keleivio” pranešimu, 
apie tautininkų sumanymą 
vienyt savo laikraščius ir, 
jeigu galima, išleist Brook- 
lyne dienraštį.

Mums pranešama apie tai 
naujų žinių. Dienraščio lei
dimo bendrovėn manoma į- 
traukt visus stambesnius bi
znierius rytinėse valstijose, 
pradėjus, nuo Waterburio 
Povilaikos, baigiant komp. 
M. Petrausku ir tt. Naujo 
sumanymo vykinimu labiau
sia rūpinasi pp. Blažys, Po- 
vilaika, Rimka ir Paltanavi
čius. (

Dienraščiui vieta skiria
ma Brooklyne ar Waterbu
ry.

APVAIKščIOJIMAS RUSI
JOS REVOLIUCIJOS.
Bus ateinančioj Nedėlioję, 

15 balandžio, April, 1917, 2 
valandą po pietų, Peoples 
Templs salėje, kampas Ber
kley st. ir Columbus avė. 
Bostone.

Kalbės: John G Ohsol, an
trosios durnos atstovas, ang
liškai.

Leo Pruseika, ’’Laisvės” 
redakt. lietuviškai.

N. Bucharin, red. “Novy 
Mir”, ruskai.

T. Sivjala, red. “Raivaa- 
ja”, f miškai.

S. Friedman žydiškai.
Grajįs Roxburio Latvių 

kestra. Įžanga dykai.
Apvaikščiojimą rengia

vienytų tautų socialistai: 
lietuviai, latviai, rusai, finai, 
žydai ir Januomenes Lyga

or-

su-

M. M.Plepis.

Bet deja... maldos, šauksmai, dejonės, 
Sunkinus darbai, kraujo liejimas, 
Dievams almužnos ir nuolankumas — 
Jiems nesuteikė jokios malonės.
Tik niekais ėjo tas jų troškimas, 
Ir vis didėjo naštos sunkumas.

Vieni vadovai juosiuos mokino 
Būti nuolankiais^ ponus mylėti, 
Ir už tėvynę meiliai numirti, 
Kiti tą mokslą jų pripažino, 
Ir dar jiems liepė vargti, kentėti, 
Ir visą trusą dievams paskirti.

Ir taip tai ėjo sūkuriai laiko, 
Ir taip tai slinko vargų verpetai, 
Į juos įpintas badas ir marus, 
Skynė varguolius be jokio saiko, 
Ugdė nelaimes kiekvieni metai, 
Kirto jaunuolius baisusis karas.

Bet jųjų širdy vilties žvaigždutė, 
Vis dar malonius spindulius leido., 
Vis dar švytravo šviesią skaistybės: 
Užemėtų, kitų tekės saulutė, 
Kurį apšvietus šį žemės veidą, 
Papuoš žmoniją rubu teisybės.

DRAMA.

Žinia, kai žaibas minioj pasklydo, 
Kad vos rytojaus dienos sulaukus, 
Išvys pasaulis cjramą didžiausią, 
Kurios dar niekad niekas nematė, ' 
Bet kurią tankiai sau persistatė, 
Kaipo žvaigždutę laimės tikriausią. 
Pražilę seniai ir jaunikaičiai, 
Ponai ir ponios, tautų karaliai — 
Visi kai vienas teat ran traukė; 
Visi storieji aukso dievaičiai, 
Visi jie drauge rinkos povaliai, 
Ir visi didžio lošimo laukė.
Ponų ir ponių šilkai šnabždėjo, 
Karžygių plieno kardai žibėjo, 
Karalių galvas karūnos puošė, 
Puikios sėdynės jiems pagamintos, 
Atramai minkšti kūno nevaržė.

Viršui jų lubos gėlėms išpuoštos, 
Visi jie buvo lyg rojaus darže, 
Bet jųjų veidai kaž-ko nubudę, 
Akyse matos kančių šešėliai; 
Rankos jų dreba, jeigu ką ima, 
Dairos i šonus, tarsi pabludę, 
Matyt, kad kenčia skaudų jautimą, 
O vargšų minia tarytum jura, 
Kraštas nuo krašto, atrėmus mūrį, 
Godžioms akimis esti^don žiuri, 
Širdyje jokios baimės neturi, 
Visi kai vienas džiaugsmu alsuoja.

Prasiver kitos estrados durįs, 
Silpna esybė, be jokių ginklų, 
Be jokių skaisčių aukso žibučių, 
Lėtai išėjus prieš minią stoja, 
Nors josios veidas didžiai suvargęs, 
Bet pilnas drąsos, žėri tyrybe, 
Krutinę puošia raidės raudonos, 
Iš jų sudėtas žodis /’TEISYBĖ”. 
Ir vėl sušunka valdonų gauja, 
Ir vėl jie visi rankomis moja; 
Visokiais žodžiais juokias, Kvatoja, — 
“Prieš Neteisybę ji tik šešėlis!” 
Aukso dievaičiai galingai šaukia — 
“Mirtis Teisybei!” Daugybė: balsų 
Iš turčių^burio. nuolat, vis plaukia. 
O plati minia nuogandoj žiuri, 
Ir suvis mažą viltį beturi, 
Kad jų beginklė brangi Teisybė, 
Kaip nors apveiktų tą Neteisybę, 
Kuri taip, žiuri, visa išpuošta.

Šoka Teisybė prie Neteisybės, \ ’ 
Pradeda kovą baisią, audringą, 
Laužo jos kardą, meta į šalį, 
Lanksto jos šarvus, mina po kojų, 
Plėšo jos rūbą puikų, šilkinį, 
Deimanto žiedus beria ant žemes. 
Turčiai - karaliai išgąsčio pilni, * 
Lyg smūgio kirsti greitai nutyla. 
Vieni jų slegia veidą delnuose, 
Kiti pagiežoj gal ką grūmoja, 
O vargšų miniai ašaros džiaugsmo, 
Raukšlėtus veidus gausiai aplieja, 
Nes jie suprato kas jiems tiek skausmo, 
Tiek daug nelaimių amžiais auklėjo. 
“Ura!” Jie visi tuojau sušuko. 
’’Ura! Padėkim kovot teisybei. 
’’Lai buna galas gaujai siaubūnų. 
“Lai buna mirtis ir Neteisybei!” 
Visas teatras smagiai suužė, 
Tarsi užgauta audros giružė. 
Ir valandėlė vos tik praėjo,' 
Kaip štai, karalių—ponų neliko, — 
Kai Neteisybė mirčia mirdėjo, 
Toks jau likimas ponus patiko.

1916 m.

terų Progresyvio Susivieni
jimo kuopa skleisdama tar- 

!pe tamsesnių sesių susipra- 
Chicago, III. — 18 d. kovo timą, ar tos, kuriom, kuni- 

buvo koncertas Lietuvių-kas uždavė sukalbėti po 
Moterų Progresyvio-Susivie- trejus poterius už laisvuo- 
nijimo 9 kuopas. Tapo suloš- 'sius, kad jie “apsišviestų.” 
tas trumpas veikalėlis ”Ne-Į . Proletaras.
išdegė”: Lošėjai savo už
duotis atliko gerai, ypač M. 
Dundulienė pasižymėjo ku
nigo rolėj. Paskui sekė dai
nos, deklamacijos ir kitokie 
pamargįpimai. Viskas atlik
ta labai puikiai. Taipgi L. 
M. P. S. 9 kuopos choras 
pirmu sykiu pasirodė ant pa 
grindų po vadovyste ponios 
Gugienės. Reikia pripažinti, 
kad choras labai puikiai su-'užganėdinta. Pankui ‘ tapo 
dainavo keliatą dainelių.'suloštas monologas ir pui- 
Nors choras jaunas, neseniai kiai padeklamavo keturių 

bet neatsilieka nietų mergaitė Austriutė.
Prie kuopos prisirašė T

tautiečiai, kurie norėdami 
savo tautos vardą “pakelti” 
ėmė vaikščioti po stųbar 
kalbinti lietuves darbi 
kės, kad jos grįžtų » p. 
darbo. Girdi, kompanija lie
tuves labai giria ir % jeigu: 
dabar eisite dirbti, tai gau
site po $5 į dieną ir paskui 
įgysite gerą vardą. Supran
tama, tarpe lietuvių n^atsir 
rado tokių, kurios būtų pa
klausę tų ponų.

Bayonietis^

*

Apleista.

Ansonia, Conn. — 18 d.
kovo, buvo prakalbos Lietu
vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo 15 kuopos. Kal-

MINERSVILLE, PA.

Vietos Lietuvių Moterų
bėjo K. Petrikienė iš Brook- Progresyvio Susivienijimo 
lyno/ Ji aiškino ar mūms.kuopa . darbuojasi jana 
reikalnga karė ir kodėl mai-1smarkiai. Per visą žiemą’ 
stas taip brangsta. Kalbėto- mokinosi veikalą, kurį da- 
ja savo užduotis labai gerai bar statys scenoj. Linkėtina 

joms gerų pasekmių.
Prie LMPS. priklauso ne

didelis būrelis moterų ir 
jos visą liuosą laiką pralei
džia prie bačkučių ir kazy- 
rų. Kuomet užeini į stubą. 
pas tokias kūmutes, tai 
net šlykštu žiūrėti: stuba 
neapvalyta, lovos nepaklo- 

svetainę,’ pilnai likosi jižga-mažai. Tik labai gaila, kad tos, viskas suversta, di- 
nėdinti. pnoterų atsilankė neperdau- į džiausią betvarkė, o pačios

Bet LMPS. 9 kuopa yra giausia. Taip viskas pavyko 'sčdijn’ie stalo ir stiklus pri- 
pasižymėjus ir kitokiais dar-^bai puikiai.

(atliko. Publika likosi pilnai
* tapo

sutvertas,
nuo senųjų.

žmonių buvo pilna svotai- 'naujos narės ir gauta vienas 
nė ir daugeliui neteko net prenumeratorius dėl ”Mote- 
kedžių. Kurie a-tsiląnkė į rų Balso”. Publikos buvo ne-

|sipylę dainuoja arba socia- 
Ansonietė. lestus keikia. Pagalios ir pa- 

įčios dievai žino j kokius su
tvėrimus panašios: apdris- 
įkusios, susivėlusios, tartum 
f kokios baidyklės.

Visiškai kitaip atrodo-

bais. Nei viena Chicagoje 
draugystė bėi kuopa nėra 
tiek daug surengus protesto 
mitingų, kiek LMPS. 9 kuo- 

įpa. Ji rengė protesto mitin- 
Igus prieš maisto brangumą 
ir prieš karę, darbavosi kiek 
tik galėjo.. Pasirodo, 
moterįs supranta savo rei-, >
kalus geriau, negu visos ki- tęsėsi neilgai ir kompa- meniškos dirvos, 
tos draugystės ' jniiji išnildė dni’hininlcin vm’_ stubos svarios. 1c

Negana to, moterįs ^ar 
lavinasi tarpe savęs, kad ge-' 
riau viską supratus. Iš to-' 
kio moterų veikimo reikia 
tik pasidžiaugti ir palnkė- '

pasisekimą. ■ įf LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU g
J. J. Čeponis. 1 __ ______ %

BAYONNE, N. J.
Moterįs laimėjo streiką.

Savo laiku buvo “Laisvėj”, 
rašyta, kad “The Schwar-'stubos tų, kurios priklauso 

kadjzenbach Huber Co.” išėjo į prie progresyviškų draugys- 
.streiką šilkų dirbėjOs.Strei-čių ir darbuojasi ant visuo- 

‘ ■ * 1 ; pas jas
jinja išpildė darbininkių rei- stubos švarios, lovos paklo

tos, počios švariais drabu- 
| Minėto j dirbtuvėj dirba a- Ibiais apsivilkusios ir ant sta 
pie 40 lietuvių. Ir štai*, ka-,lo nesimato stiklų su alumi,, 
da darbininkės išėjo į strei-1bet knygos ir laikraščiai, 
ką, tuomet atsirado Senas Singelis.

Uždanga sunki augštyn pakilo.
Minioj ramybė užviešpatavo, 
Tarytum vienas, — visi nutilo, 
Visi sulaikė net kvapą savo.
Štai ant estrados stoja mergina: 
Šarva jos žiba, rubai šilkiniai, 
Liemenį aukso juosta dabina, 
Ant pirštų žiba žiedai deimanto, 
Žibantį kardą? laiko rankoje.
Veidas jos rustus, kažkur vis žiuri, d
Krutinę dega keršto liepsnoje, 
Bet akis jokios spalvos neturi.
Ant josios galvos lyg aureolė, 7 
Bliksi iš tolo perlų skaistybė, 
Tarp kurių matos iš didžių raidžių 
Sudėtas žodis: ”ČIA NETEISYBĖ”.
Urmų kai vienas pakilo ponai: 
Carai, karaliai —visi valdonai, 
Visi iš vieno rankomis ploja, x 
Siunčia daugybę aplodismentų;,

I PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS i
Ar h"ic 7inAlA lra/1 Gimini 1 n Irai n nZ*in li/illivill l&hlnSlcvtl k ii POFitchburg, Mass. — Metai 

laiko atgal, čia tarpe lietu
vių moterų, veik jokio vei
kimo ir nebuvo. Bet štai pe
reitais metais susitvėrė Lie
tuvių Moterų Progresyvio 
Susivienijimo kuopa. Išsyk 
ji buvo labai silpna ir netu
rėjo vilties, kad galės išgy
vuoti. Bet praslinkus porai 
mėnesių, dvigubai padidėjo 
skaitlius narių ir kuopa pa
sidarė gyvesnė. Reikia pažy
mėti, kad kuopai susitvėrus, 
atsirado tokių vyrų, kurie 
tyčiojosi iš moterų ir tvir
tino, kad jų kuopa tuo jaus 
pakrikęs, jos nemokės tvar
kytis r tt. Bet paskui pama
tė, kad moterįs energiškiau 
darbuojasi už vyrus ir ge
riau moka tvarkytis, tai pa

plovė tyčiotis. Dabar kuopa 
į jau puikiai gyvuoja ir dar
buojasi dėl visuomenės labo.

Abelnai moterų padėjimas 
sunkus; daugelis jų eina 
dirbti į dirbtuves. Darbo są
lygos sunkios: dirba po 54 
valandas į savaitę ir uždir- 

jba nuo 8 iki 16 dolerių. Tu- 
pos savo uždarbiu užlaiko ir 
; šeimynas.

15 d. kovo buvo atsilankęs 
Romos apaštalas, bet mažai 
ką laimėjo. Bažnyčion suėjo 
apie 40 kūmučių. Supranta
ma, ėjo tik tos, kurios niekur 
niekad neišeina ir nieko ne
girdi. Kunigas pasakė pamo
kslą, iškeikdamas laisvama
nius ir Visom davatkom lie
pė sukalbėti po trejus pote
rius už laisvųjų tamsumą.

Dabar žingeidu bus žino
ti, kurios daugiau ; atneš

Tu mane apleidai,
Kehaukie sau sveikas, 
įlinkėsiu tau laimės, < 
Karštai iš širdies.'

Nors'skurde palieki, l
Mažutę dukrelę, 
Gal vargą pakęsti, 
Man gamta padės.

Tu mane apleidai,
Esi taip nedoras, ‘ y 
Suminei tuos žodžius, 
Kalbėtus šventai;

Dabar jau tu kitą,
Karštai pamylėjai, 
Be skausmo apleidai
Savuosius namus. :

Tu eini su kita,
Aš tau nepavydžiu, .
Nors širdis skausmuose
Paminta vaitos,

Nors ašaros griaudžios,'
Riedės be paliovos, 
Aš melsiu dėl tavęs
Laimingos kloties.

- Tu mane apleidai,
Gal vėl tu sugrįžši,
Gal širdis tavoji,
Liūdėti pradės.

I

Gal savą dukrelę
Kada atsiminsi,
Gal širdis tavoji
Paguost ją norės.

Gal prisiegos žodžius
Tada atsiminsi,
Piktybes išmesi T

Iš savo širdies.
Gal vėlei į namus 
Tu savo sugrįžši,

D Gal laimė tarp musų 
Vėlei užžibės....

/ - Kerštą širdis? apšviefos, ar Lietuvių Mo-

' *

t

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo m. 

audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, 
ir badą. Šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė j ka- AK 
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti j mirštančius savo brolius.* 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite 'jiems 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius 
amerikiečius.

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa- ^5 
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmoksta adresatui j ke- 
lėtą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis SS 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at- 
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai j musų 
banką išpildykite šią blanka ir iškirnę kartu su money orderiu 
prisiųskite į BOSAK STATU BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo ................................................. m
Teisingas adresas siuntėjo .,...............................................
Kiek rublių siunčiate ................. Kiek dolerių ...................
Vardas ir pavarde kam pinigus siunčiate ...........................
Kaimas ........................................................................  ^8

Gminas arba volostis........................................................ ..
Paskutinis pačtas arba miestas .............................. . .............
Pavietas, (Ujezd) ..................................................................... »
Gubernija, Rėdyba ...................................................................

.. Parašas siuntėjo....................................

2)
3)

>
1

*
>

2)
3)
4)
5)
6)
Diena ..

Šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon.
Su visokiomis informacijomis kreipkitės į I

i BOSAK STATE BANK
® SCRAM'O.N, P>A.
vįt Lietuvių skyrius,

*■

*?

pas lietuvį akių ir akinių specialistą^ 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam
lietuviui.

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

Aptieka ir akių off įsas randasi:

500 GRAND STREET,Kam-

.'i

■
i

J

c»



'P KORESPONDENCIJOS V
tavieji publikos užtektiną 
turėjo.

Vienas Rasiniečių

RACINE, WIS.
CHICAGO, ILL.

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

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

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir LiefuKpL 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį keliones, 
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 išdrukuoft, 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

pirmiau suaukuotais yra ~ kurioje p. Matęs neva pro
testuoja, kad Cross Sask 
vestuvėse, kurios buvo 28 d. 
lapkričio, surinktos aukos 
$154 tapo pasiųstos LŠF., 

lBet kas keisčiausia, kad tas 
• korespondentas ne tik vestu
vėse neprabilo, kuomet buvo 

•' tariamą kokiam fondui tas 
aukas pasiųsti, bet ir dabar 

lokalo yra!laikl'aštyje b‘j° savo vardą 

dangstosi.kokiais ten slapy- 
Korespondentas 

nurodinėjo, kad jaunieji 
šliūbą ėmė bažnyčioj, todėl

$108.00.
J.'A. Svyninėlis.

BROCKTON, MASS.
veiverius ir pareikalavo 'pi- 
iLgų. Krautuvninkas manė,

Rodos kiekvienas susipra-i
.-y.. . . . . - _. iietuvis turėtų džiaugtis, WoVk7rs Union Vo^cMkad jie juokauja ir norėjo kad vietos lietuviai darbuo. WoiReis Umon Local 
griebti iš rankų revolverį,' jasi, rengia prakalbas,
bet tuo tarpu gavo smūgį j skleidžia literatūrą, ir tt. 
galvą ir parkrito. Užpuoli- Daugiausiai tuo darbu užsi- 

nravpd-nni mipqfn tnrvhnn'i^ at^mė pinigus, pasiėmė dma Lietuvos Broliu draugi- 
brangesnius auksinius daik-1 ja. Bet atsiranda ir tokių, 
tns ir išėjo. Kada krautuv-ikurįe visokiais būdais šmei- 
nįnkas atsipeikėjo, tai krau- - ’ ■■ “ • —
tuvėj’ jap. nieko nebuvo.

J. Kantrus.

Socialistų laimėjimas.

3 d. balandžio buvo muni- 
cipaliai miesto rinkimai, ku
riuose Lsocialistai laimėjo

dar vieną savo atstovą.Nors 
kapitalistų laikraščiai varė 
smarkią agitaciją prieš so
cialistu kandidata J. C. 
Cannedy, vienok jis didele 
didžiuma balsų tapo antru 
sykiu išrinktas į miesto tary 
bą. Devintame skyriuje tapo 
išrinktas naujas socialistų

*"i ja. Bet atsiranda ir tokių,

žia tą draugiją, štai “Lietu
vos” Nr. 10 tūlas Ap. išva
dina draugystės narius ir 
publiką, kuri buvo atsilan
kius f jos parengtas prakal
bas kvailiais, mulais ir kito- 

........ ...    o„- (kiais tautiškai - katalikiš- 
pasidžiaugti savo progre- kais vardais. Mat, tam ko- Y-_ ........... --------------------------- -----

tik SLA. 70 kuopa, o dabar’ko, kad draugystė pakvietė

CLIFFSIDE, N. J.
Vietos darbininkai jau ga

kandidatas C. V. Johnson. J- pasidžiaugti savo progre-(kais vardais, iviar, tam ko 
Penkioliktame skyriuje buvo žuvimu; pirmiau čia gyvavo jiespondentui baisiai nepati 
daug padėta jiegų, kad pra-i^k SLA. 70 kuopa, o dabar 7ko, kad draugystė pal 
\edus socialistų kandidatą J. Gau turime gana stiprią LD. kalbėti kunigą Mockų. 
L, Engdahl, bet nepasisekė; kuopą ir LSS. 250 kp.. | Labai keistas 
matomai dar vietos <

Kovo 27 d. Boot and Shoe

100 išneųė protesto -rezoliu
ciją prieš rengimąsi į karę.

Pirmininku - Ivkcdv vx«- . , .. .... .
socialistas drg. J LeceauSe;|po korespondencija padėti ir 

' p n rvn+• i I r r\ I r i i n T filnVATT

jis smarkiausiai agitavo ūži vv. .
rezoliuciją. ' vardziais-

* * * * *

1 d. balandžio militaristai jr aukas reikėjo siųsti tiems 
surengė parodą; maršavo fondams kurie renlia kuni- r>~x i

I Toliaus korespondentas
K"1’ aukos tapę

; tas korės- ___ _ z • 
darbL Nors pastaroji neseniai susi pondentas: jis pataria Lie-j 

ninkai nepribrendę prie to. tvėrė, bet yra viltis, kad ji’tuvos Brolių draugystei pa-| 
Teisybė, iš šio skyriaus jau• greitu laiku taps galinga ir žiūrėti į savo konstituciją ir j 
yra vienas socialistus mies- ergingai darbuosis skleis-j geriau suprasti užduotis ir; 
sto taryboj. '_________ '

Reikia pažymėti, kad ke-tarpe tamsesnių
tvirtame skyriuje buvo iš
statytas kandidatu K. Gu-
gis ir šešioliktame P. Gals- 
kis. Balsų skaitlius už socia
listų kandidatus žymiai pa-

gatvėmis. Bet paroda nenu
sisek, nes joje dalyvavo 75 
seniai ir dpje 35 milicionie- !sako, būk tos aukos tapę 
riai. Bet už tai benai buvo p žmonių iškaulytos. Jeigu 
sutraukti Jš visų pakampių, korespondentas prirodys, 
tačiau nežiūrint.to, vietiniai kad a§ tas aukas iškaulijau, 
anglų laikraščiai:‘ Daily En-1 tuomet paaukuosiu. $10.00 

jūsų fondui, bet jeigu nepri- 
rodys, tuomet jis privalo pa
aukuoti $10 LŠF. Laiką ski
riu, iki 30 d. balandžio.

J. Bučinskas.

t&rprise” ir ’’Brockton • 
Times” prieš parodą rašė- 
Ilgiausius straipsnius ir ' 
įgarsino, kad parodoj daly
vausią’ 90 organizacijų (sob
riety). Po parodai vėl rašo,

Tel. Stagg 1228.
AKIS 1ŠEGZAMINUOJU DYKAI

- t>R. M. PREEMAN
AKIU SPECIALISTAS

T

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama. Atsimink adresą:

OH Grand St.
Tarpe Lerimer ir Leonard Sts.

BROOKLYN, N. Y.

dama apšvietą ir susiprati-Tiksiu Ačiū už.patarimą/Beti^^ dalyvavę žmonių į 15,- 
mą tarpe tamsesnių sayo aš taiųgi patariu tamsta pa-Į^’ organizacijų nemi- 
brolių darbininkų. • Įžiurefi į savo katalikiškos JPasirodo, kad viętine

***** draugystės konstituciją ^.spauda tą, kas jai į širdį
Vietos šv. Frančiško drau-'apsvarstyti, ar gerai ten (šimteriopai išpučia, priesin-, 

gystė buvo parsikvietūs dū- ’daroma, kad kiekvienas na- , g?1’ &1’ kas ne pagal jos sko- j

šių ganytoją, bet šiais me Irys privalo nešti po $8.00 už}?h . G1lvias^.Ufr„e’ buvo išduotas raportas
didėjo. Iš to aiškiai galimasis nekaip sekėsi, . mažai velykinę ir kasmet užpirki-^j““"’

kad darbininkai ^uvo tokių, kurie ėj° pas kurnėti mišias?- Ęoresponden-)zymi0J, smuiKutemis laide
visgi pradeda suprasti savo*nj.^H n<?šė kruvinai už-}tas sako, kad iš lin OU1
klesos reikalus ir kas sy’kįdirbtus savo centus. Pasiro-prakalbų žmonės jokios'. Darbininkay tai tcmykite irjįeste $2.956.56. 
daugiau balsuoja už sociali-^ad darbininkai prade-'naudos neturi. Bet nejaugi

suprasti, kad darbininkai J ^ptokLi, kurie ėjo pas ku-r.ėti mišias?-
Mockaus

kas sv‘kl(bl’btus savo centus. Pasiro-'prakalbų žmonės

stų partijos kandidatus.
♦♦♦♦♦

Didelė ekspliozija. 5 d. ba
landžio, ant N. Halsted ir

WORCESTER, MASS.

18 d. kovo buvo susirinki
mas Lietuvių Ukėsų Pašel
pimo kliubo. Apart kitko

ei n laso, tai kui nois ne- j.gp^ komiteto veikimo. Pa
sirodė, kad iki 1 d. sausio 

i 1917 m. tapo surinkta mūsų

Pittsburgh Lietuviams!

ir supraskite, kad mums rei
dą suprasti savo reikalus ir didesne nauda turi iš mišių, rupmtis darbininkiškais 

■ - - -- - v- k laikraščiais. I
J A. Svyrūnėlis.

neremia kunigužių.

Nors progresyvių darbi- 
rj’nkų skaitlius^ kasdien kila, 

7 , , - 7

Lake Str., įvyko baisi nelai- bet dar užtenka ir tol^ių, kū
me. Graiko restauracijoj jie daugiau nieko nežino, 
laike pietų iškilo ekspliozija? j-jp tik girtuokliauti iv pe- 
Tuo tarpu restauracijoj bu- štiš. Neseniai čia susipešė 
vo apie 80 žmonių ir visus lietuviai gaspadorius su bur 
užgriuvo. Pribuvus pagelbai.dingierhnn ir abudu atsidu- 
iš po griuvėsių išimta 10 Tį pįs teisėja. Teisėjas vieno, 
užmuštų,daugybė sunkiai su nuteisė sniegą kasti, o ant-’ 
žeistų, kurių dalis taipgi ram, pažiūrėjęs "į 
mirs. Ekspliozija buvo taip1 1 - 
stpri, kad sugriovė ketu
rias krautuves ir apielinki- 
nių namų išbirėjo langai. 
Man pasitaikė aplankyti tą 
v:’etą praslinkus 20 minutų 
po ekspliozijos, baisus bu
vo reginys: tarpe žmonių 
kilo neapsakomas sumiši
mas, pribuvo daugybė dak
tarų, policijos ir puolėsi 
žmonės iš po griuvėsių gel
bėti. Apielinkinėse dirbtuvė
se irgi kilo sumišimai: dar
bininkai, išgirdę ekspliozija, 
leidosi kas per langus, kas 
per duris, bet ten didelių ne
laimių neatsikartojo, tik 
keliatas lengvai susižeidė.

Kilus ekspliozijai, pasiro
dė ir gaisras, bet tuojaus 
tapo užgesintas. Ekspliozi
jos priežastis — gazų paipa 
buvo prakiurus. Gazų kom
panijos inspektorius apžiu
rėjo tą paipą, bet nesiskubi
no pasiųsti darbininkų, kad 
užtaisius, todėl vėliaus iški
lo ekspliozija.

t*L.” Korespondentas.

kurias katalikiškos draugys 
te s užperka?

Korespondentas K. Sv.
ROCHESTER, N. Y.

Kiekvienas vietos ir apielinkės lietuvis 
turėtu ateiti ant šio puikiausio teatro, 
kurį rengia “Aido” choras Subatoje, 
21 Bal. (April), 1§17. Birmingham 
Turner Salėj, ant Jane St. (tarpe 17 
ir 18 gatvių), S. S, Pittsburgh, Pa.DU BROLIU

MONTELLO, MASS.
Atsakymas p. Geniočiui.
“Laisvės” Nr. 25 p. S 

Geniotis užginčina, kad til
rė nas teisėja. Teisėjas viena pusi “Laisvėj” ištrauka iš^ėjo -drg^

J anglų laikraščio apie ' San-. Trumpai paaiškino kam ka-'j 
doros “vakarienę”, ---- -----------
buvo išreikšta užuojauta|pasekmės. 
jWilsono politikai, esanti ne- kalbėjo drg. Rauštein 
teisinga ir sykiu korespon- |Buffalo, N. Y. Jis nurodė,-^ 
dencija, kaipo dapildymas kaj Rockefelleriai ir Morgą- 

i tos žinios. Gerai ponas Ge-*nai daugiau galės turi iš
žioti, bet jei teisinaties, tai naudoti darbininką žmogų ir 
teisinkitės taip, kad besitei-ju£ Rusijos buvusį carą. Pri- užsiganėdinę vietiniu tauti- 
sindami neprisipaznuumet jmta rezoliucija prieš karę.'ninkų laikraščiu, kad jis ne-1 
.prie to užmetimo. Visų Rezoliucija buvo gauta pas'talpin ajokių jų pranešimų,' 
<ir> .. J. pra”esll?2a, anglus socialistus,, dėlto iv’o jeigu kartais iv patalpina.1 

sumažėjo; maiosi daugelis!. Dally Lnterprise Bet KiS|llebuvo paminėta kokios tai dievai žįlw j ką tas pa-! 
darbininku be darbo. Todėl, }°.n®',ar°t’ Pata;set yie- tautos rengia protestą. Rau- J talpinimas panašus. Vietos 

toj Sandoros — lyga ir šteinas sakė, kad jam pata-^šF. komitetas tankiai krei- 
yiskas. Antra, pasiskaityk rus> protesto rengimo komi-'piasi( kad pagarsintų jų 
p.ą sako pats A. Rimka ~ Ko- tetas pridėjęs tokį pataisy-1 rengiamas pramogas, bet 

ben, .,p\1.sipa?Įs,t?’iJlla pl*e rezoliucijos y “Mes visuomet gauna barti, kad 
’ vietos laikraščiui darbu ne- 

r čia Kie- ---------rTriVJ’cc a / -Y ' I.............................. —■ 1 m- juoc|a>
stengiasi “e.p«s nekelt. O Ateityj pJdustrijos unijas ir karę ap-j pasirodo, kad tam laikra- 

kad skelbtis, išeiti į generalį šyui mažai apeina visuome.
.treiką.”’’Ai.do” choras, pra.-'njgki reikalai; Bet užtai jis

Neseniai čia susipešė

Tą pačią dieną, vakare, 
buvo vakarienė LŠF. Pelno 
nuo vakarienės liko $26.82. 
' Dabar LŠF. rengia fėrus, 
kurie prasidės 17 d. balan
džio ir tęsis iki 21 d.‘ balan-

-D i i i i-H • i-- įdžio. Fėrai rengiasi svetai-Bal. 1 d., Gedimino salėj, i -. XT on, i , i--. , nej po Nr. 29 Endicott Str.buvo tarptautiskas protesto, p/ * bug kanti ]7 
n.itmgas surengtas lietuvių, bįandžio kalbės j Nevia. 
rusu, lenku ir rusinu sočia- , no , , . ,v. v ,vii v t • 4. • i i ckas; 18 d. balandžio sokshstų kuopu. Lietuviškai kai-1 ’ v . M ..

tz t at • j senas sokikas-amenkonas;K. J. Vaivada.iOA . . . ,v. , . . .’-20 d. balandžio bus įvairių 
Vnn’nii - ‘-i r • i i • • (laimi ir 21 d. bus muzikos
kuuoj peš reikalingos ir kokios ju -. v \ . ,. , . . .i . _ r> • -ir šokiai. Geistina butu,kai Rusiškai gerai- . , . . .. . . .. , v’. .

iš lv;et°s ir apmlmkių lietuviai 
atsilankytų koskaitlingiau-^ 
šia.

(keturių aktų drama)
Nepraleiskite progos, nes toks puikus 

veikalas statomas scenon dar pirmą 
kartą šioje’apielinkėj.

Tikietai: 35c., 50c., 75c. ir $1.

uzrasus.
pasakė: “Su tavimi jau ne
žinau nei ką daryti, nes tu
iG peštynes esi mums skb-
l’ngąs apie $40.”

Mat, ne tik krautuvėse į- 
riskolina, bet ir teismui.

Na, ar tai nepuikus pa
Įprie to užmetimo.

darbai pl™a aj-šaukit _ pranešimą 'ang]us socialistus, dėlto ir’o jeigu kartais'ir patalpina

* * * * *
Vietos lietuviai labai ne-

*+.***

Pastaruoju laiku 
sumažėjo; matosi

patartina iš kitų miestų ne
važiuoti i čia daro jieškoti.

S. Sy. Žak.

KENOSHA, WIS.
i prisipažįsta,*mą prie rezoliucijos:

kad mokinęs laikytis bešalis- kviečiame Amerikos darbi- 
kai link karės ir protestų 'ninkus organizuoties

rikalai visuomet ... , . v x
užkenkti socialistu veikimui, bilehs pnpazysta,

L.. . ... '.T Knrnpuis nuves nri
kad1 

tik, suprantama, tas jų dar-^1 ^er(^e.ius> buvęs priešin- 
bas būna be pasekmių.

1 d. balandžio buvo pra-

vietos laikraščiui darbu ne-

'gas suteikimui moterims ly-’dedant ir užbaigiant prakal- ’visuomet garsina savo negy- 
x u. luucuiuzau uuvu pi<x- ^sių ii. pasakęs net tam bas, sudainavo .keliatą dai- vuojančius kursus ir kviečia 

kalbos LSS. 58 kuopoš. Kal’it] sPyciy . O tamsta sa-.nų. Aukų surinkta dėl T. ’žmones atsilankyti, nes ten
1 I I r •> I »• z 1 i I r- xv -vx ri <1 i ■v\ T4 ft T 1 1 • J ] «/ Zbėjo drg. P Grigaitis, ”Nau-'kai’ kad nieko Panašaus ne‘ 

j.’enų” redaktorius.
miausia jis kalbėjo apie da-

Tikietus išanksto galima gaut: M; Žvir
blis, 2228 Forbes St.; S. Kirminas, 
2220 Tustin Street; Ig. Molevičius, 
1313 Reedsdate St. Visi Pittsburgh’e.

Pradžia 7.30 v. vakare.

DYKAI! .DYKAI!
Aš ištraukiu dantis bu skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėtl.kurie duoda taisyti ir naujus indett.

p<i’ Visiška? ARbeS Skausmo
A Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su^an-

z A titnis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitikl-

muoso siunčiama pas ji. Ateik ir duok išeRzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ft1&- 
tokai yra 22 karato čysto aukso su dubdtAva apačia. Visas darbas gverantuota*. Kainoa pn> 
einamos. Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

„ Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėtnyčioma nuo 9 A. M. iki 6 P. M. 
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHA'S TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dentists*
500 Grand St., kampps Union Avenue, Brooklyn, IN.Y»

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg 3698.

'ton T. S. Kavaliauskas —J.f
S. Kavaliauskas. I

F. Pikšris.
TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 

LIETUVIflKA

Mooney bylos vedimo $6.24. 
Reika, pažymėti, kad pra

kalbų tvarkos vedėjas buvo 
visai neatsakantis. Šiaip jau 
viskas nusisekė gerai.♦ ♦♦♦♦

Kitų miestų progresyviš- svėš*’ Nr. 25 tilpusioj 
kos SLA. kuopos pasižymėjo’mūsų miesto korespondenci- 
aukomis del Sąjungos namo,! joj buvo pasakyta 
del išleidimo knygos °Karė. 
—kodėlei” ir. dėl kitų pir
meivišku darų. Prie mūsų S 
LA. 669 kuopos priguli visi 
socialistų “lyderiai” bet iš 
tos kuopos darbų nesimatyt, 

r/uMvinun. H. kad ten socialistų butų. Pa-
Stankus, M Vinkšnaitienė ir si rodykite! x v „ v

Visur Esantis, klaidų, kurias čia ir atitai- 
_______ 1 ----- - sau. Ten buvo pasakyta vie- 
5 rubliai CROSS SASK, CANADA. įos APLA.; o turėjo būti: A

pir_ buvę.
Kasžin katrie dabar tei

imama 10 centų įžangos.
Vikrus Vaikinas.

J • J A W v. K y L V-V * J A A A A V/ J Kis A VA k v s

bartine Rusijos revoliucija singesni, ar p, Rimka ir p. 
ir daug naudingo pasakėt iMigduleiis, kurie prisipažy- 
Aukiį Rusijos revoliucijai 
surinkta $15.06

Antroj daly kalbos aiški
no apie dabartinį Su v. Val
stijų rengimas prie karės. 
Kalbėtojas ragino darbinin
kus ginti savo teises, —dar- 

ne tik 
kuo- buvo surengus prakalbas; 

tų krautuvę. Tuo tarpu įėjo j met karė iškils. Buvo ir dek- kalbėjo vietiniai drgg.. M D.> 
į krautuvę trys jauni vyru- jląmacijų. Publikos prisirin- Tuinila, W Dubendris. 
kai ir paprašė špilkos. Krau- ko pilna svetainė. ............... - - -

Mūsų klerikalai, norėdami J. Ustupas. Per prakalbas 
užkenkti socialistam, suren-faukų revoliucijos fondui su- 
gė savo prakalbas. Kiek pas, rinkta $52.00 ir 
juos buvo publikos ir kas

ELIZABETH, N. J.
• Užpuolimas ant lietuvio 

biznieriaus.
31 d. kovo, vakare, lietu

vis krautuvninkasvis krautuvninkas rengėsi.bininkii reikalus, — 
uždaryti savo auksinių daik-| dabar, bet ir tuomet,

tuvninkas padavė špilką; 
vienas vaikinų išsiėmė pen
kinę ir padavė krautuvnin- 
kui. Kada pastarasis išsi-

Cliffside, N. J — ’’Lais
vės” N. 26 mano korespon
dencijoj įvyko klaida: . aš

sta, tik nori nudailyt daly
ką, ar tamsta S. Genioti, 
kuris bandai visai užginčyt?

J. A. Svyrūnėlis.

MONTELLO, MASS.

1 d. balandžio LSS. 17 kp

------------------------------—

Per prakalbas

to m

K LAIDŲ ATITAISYMAS. • Pasakiau, kad ”L Dienoj” I 
C . . Ibuvo surinkta $422.26, bet
Bridgeport, Conn. —“Laijp;tikrųjų gį surinktą $436.89 

rncU Mr 9K filniicinį '

“žvirgž- 
dinis”, o turėjo būti “P. 
Šiugždinis.”

J M—sis.

Pittsburgh, Pa. — ’’Lais
vės” Nr. 21 tilpusioj kores
pondencijoj įvyko keliatas

sau. Ten buvo pasakyta vie-

PLA 4 kuopos;

ir minėta suma tuojaus po 
“Lietuvių Dienai” tapo pa-; 
siųsta į New York Liber- , 
ty” banką. Pirmasis laikraš- . 
čiuose pagarsinimas irgi ne-, 
teisingas. j

K. Steponaviče.

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

K. 6IDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, k a m p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

RACINE, WIS. 
Pranešimas.

15 d. balandžio, bus susi
rinkimas Lietuvos Brolių 
Pašelpihės dr-stės. Nariai ; 

vieton T. malonėkite atsilankyti į šį

Telephone 505 Greenpoint.
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas Airdies ir 
Plaučių ligi.

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

Maskeliūnas 270 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

Jau dabar tam tikslui su Kanados

kalbėjo, nepavyko sužinoti, | kolektoriai dar kolektuos 
bet socialistams jie nei kiekįhf mitingo./ 
negalėjo užkenkti, nes pas

turėjo būti susirinkimą, nes turim daug 
vieton T.’svarbių reikalų. -

Pirm. J. Vasilaitis.

traukėja kišeniaus pinigus, 
norėdamas surasti smulkes
nių, kiti vaikinai atkišo re-

Lietuvos” -Nr. 10 tilpo iš J. Maskeliūnas, 
korespondencija, Į Riukas J. Ri



co

to

Valstija

Dr. J. Russell Price Co.,l.iioo-9 so. cunton st., Chicago, m..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmoksta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas Ir pavardė
Gatvė ir No. .
Miestas

fl

JUOKŲ 
KĄSNELIAI^

Kas kuo džiaugiasi.
Socialistai džiaugiasi, kacl 

į jų parentgas pramogas su-l 
sirenka daug publikos, ..ra
miai užslaiko ir sumeta ne
mažai aukų.

Tautiečiai džiaugiasi, kad 
į jų surengtas pramogas, y- 
patingai prakalbas, atsilan
ko mažai žmonių, bet ir tie 
sukelia lermą, kuriuos tik 
su policijos pagelba pavyks
ta nuraminti

Katalikai džiaugiasi, kad 
jv kalbėtojai suagituoja da
vatkas ir pastarosios užpuo
la ant bedievių, o paskui 
tampa teismo nubaustos.

Koks gali būt išve'dimas? 
Labai aiškus: visi savo pa
sekmėmis pilnai užganėdin
ti.

“Lietm a” rašo:
“Bostone, bekalbant J.
v . . 4šliupui, vietos socialistai, po 

vadovyste “Keleivio” leido 
J. Gegužio, sukėlė baisų ler- 
iną, suardė prakalbas ir 
kuomet rengėjai pasišaukė 
pt)liciją,- visi išbėgiojo.”

Na, dabar pasakykite, ku
rie tų laikraščių parašė tei— 
tybv-?

Aš sakau, kad visi rašė 
teisybę, nes ’’Laisvė” parašė 
kaipo faktą, o visi kiti kad 
ir iškraipė faktus, vie'ndk vi- 
sn bėda suvertė ant’socialis
tų. O juk ant pastarųjų ir 
tuomet verčiama bėda, kuo
met garnys aplanko kunigo 
gaspadine.... A R.

Kiekvienas rašo teisybę.
Socialistų spauda šaukia, 

kad tautiečiai ir katalikai 
savo laikraščiuose neteisy
bę rašo. Na ir kurie jų dabar

visi teisybę rašo, 
tai klausykite’ 
Brooklyne tautiečiai suren
gė prakalbas, kuriose iškilo 
baisus lermas. “Laisvėj”apic 
tas prakalbas sekančiai pa
rašė :

“Kada Sirvydas perskaitė 
rezoliucija, išreiškiančią 
Wilsonui lojališkumą, tuo
met Bekampis paprašė balso 
ir kada jam tautiečiai neda
vė, publika sukėlė triukšmą 
ir daugumą apleido svetainę. 
Paskui rezoliucija tapo pri
imta 59 balsais.”

“Vien. Lietuvninku” rašo:
“Kada Sirvydas pradėjo 

‘■skaityti rezoliuciją, tuojaus 
Bekampis ėmė šaukti, nors 
ir nežinojo, kas toj rezoliu
cijoj parašyta.... Pagalios

balsu.”

Netikite, 
Nesenta:

N a u d i n gia usi pa sa u I y 
išradimai.

Dvi merginos susiėjusios, 
kalbasi apie naudingiausius 
pasauly išradimus; viena j u 
sako:

— Na, kokie, tavo nuomo
ne, naudingiausi pasauly iš
radimai?

— Pudra ir raudonas dėl 
Lipų paišelis.

— Kodėl tu taip manai?
— Kodėl aš tai]) manau? 

Jeigu ne pudra ir raudonas 
paišelis, tai mudvi seniai bū
tume priskaitytos prie sen
mergių, o dabar kai]) nusi- 
tepanie, tai visi senberniai 
aplinkui bėgioja ir skaito 
šešiolikinėmis.

Kas turėtų lygias su vyrais 
teises.

MergSna apsivilkus vienu 
taip vadinamu apatiniu “u- 
•nion suit”, žiuri į veidrodį ir 
sako:

“Tėvynė” rašo: ' *
“Kada pirmininkas per

skaitė rezoliucija, išreiškian
čią Wilsonui lojališkumą iij 
užklausė publikos,kas duoda' 
įnešimą, kad rezoliuciją pri-i 
imti, tuomet atsistoja Be
kampis ir paprašė bilso.

Pirmininkui atsisakius su
teikti balsą, Bekampio šąli-! 
įlinkai socialistai sukėlčvtriu 
kšmą ir apleido svetainę. 
Tuomet ramiai tapo ir re
zoliucija priimta.”

Toliaus. ,
Šiomis dienomis buvo So. 

Bostųne prakalbos, kurias 
surengė sandoriečiai, kalbė
jo Šliupas. Tose prakalbose 
kilo baisus triukšmas.

“Laisvė” apie tai rašo:
“Kada Šliupas pasiūlė 

rezoliuciją, išreiškiančią 
Wilsonui lojališkumą, publi
ka sukėlė didžiausį lermą ir 
demonstratyviškai išėjo lau- 

* kan; svetainėj pasiliko tik 
sandoriečiai ir socialistai, 
kurie norėjo sužinoti, kuo Į 
tas viskas užsibaigs.”

“Darbininkas” rašo:
“Kada Šliupas katalikus 

šmeižė, tai pastarieji tylėjo 
ii tik šypsojosi, bet 
pradėjo socialistams 
vėjo, pastarieji sukėlė baisų 
lermą ir iš svetainės išbė- 
go.”

— O, kaip gaila, kad nio- 
terįs neturi lygių su vyrais 
teisių. Jeigu jos turėtų^ly- 
gias teises, tuomet man ne
reiktų jokių kitų drabužių, 
..part naujos skrybėlės.

Neužmušti, bet atmušti.
— Ar matai tą merginą, 

j kuri tai]) dailiai pasipuošusi 
ir veidą nusitepusi liūdnai 
žiūri i šokančius?

— Taip, matau, tik nesu
prantu, kodėl ji taip liūdna?

— Bėgy šios kares ji nete- 
“|ko net trijų vaikinu.

—O. nelaiminga mergai
te. ar visus tris užmušė ant 
kares lauko?

XT v ° v— Neuzmuse, bet 
nuo

kada 
duoti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS 1

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................ $52.8131'

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $i2.oo į savaitę.

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

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

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpoš ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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

a.

*

Temykite LIETUVIAIS
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEAKOT JUS GIMK > 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nuihinėiu pinigus ir laiškus nes j>er manu 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

eis.
Kurie turit savo gimines paimtiis nelaisvėn Vokietijon, galit siųst jjį 

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kai norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mana. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ilFKORTES aut visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigui į Banką, tai aš moku 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal snt kožno pareikalavimo. 
Mano bankos yra gvarautuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farmas, lotns ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokuinentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ngnlas, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui _ _ / • yą-

BANKER JOHN KOVACS
36 Grano Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough af Brūklys.

>

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU.

MES PERKAM!
Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas). ir 
įvairias kr įmina! iškas, aprūpi
name geriausiais advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbčtojus viso
kiose reikaluqse.

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

M. Ballas ir J. Bush
119 Grand Street, Brooklyn.

JOHN KITLBOK
CAFH

DidiBi hoteli«,\*,ara vist 
•leivingiema, .fcambar’ i f tal

ly ti pagal nuają noad^i, b 
busit užganėdinti.

PHONB WMSBUROH S418

DR. I. COHN:
Specialistas įvairių li

pų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10V. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vok. Nedėltoj iki 12 ryto.

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

K. LUTKAUS
ŽODIS

3

i

K 
kitosJ 

jos atmušė ir apsivedė, j 
dabar liūdi.

Pati, supykus ant vyro, 
šaukia:

— Tu visuomet pasirenki 
tą, kas pasauly bloginusia.

— Ž’nai, mano miela, nuo 
tavęs pradėjau ir dabar taip 
elgiuosi, — atsakė vyras.

žmonių prasimanymas.
Du kapitalistu susiėjusiu 

kalbasi. •
— Ar teisybė, kad tamsta 

savo automobiliumi suvaži- 
nėjai kelis žmones?

— Tai žmonių prasimany
mas, nei vieno žmogaus ne- 
suvažinėjau, o tik tris dar 
bininkus

Kryžiaus 
skaudėjimai
dažniausia genia nuo ink
stą Imt variu s. Del nuo
šalaus gero yra reikalin
ga,. kad i tokias slogas 
butą atkreipta didele doma.

SILPNUMAS.
.Toi jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, bo noro valgyti, arba jei 
• yįrAkinimo prkUaisos atsakančiai 
ąii’ėdirba, imk

• bį SeverąBalsam of Life
.(j-,! (Sc^čtos Gyvasties Balsamus) 

Stistiprinų jis visų organizmų ir 
pfašalina vidurių sukietėjimų. 
Kaina 75tf»v— aptiekoso.

evera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVERUS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat- gydymo 

apsunkinto ir skausmingo šlapini- 
ir rukštumo skilvyj.' Kainos

3

ų arba pūslės uždegimo.
, nuo koją suputimo, geltligės 
ir $1.00.'

Gyduole

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti vjsur aptiekoso. 
Reikalauk tiktai tikrų “Sevo- 
ros’’ gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.

Kryžiaus skauumaa išnyko.
Ponas K. Miliauskas, 11 High- 

bind uve., Newton Upper Falls, 
Mass., praneša mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir šo- 

l skaitydamas jūsų ka- 
ėmiau vartoti Severos 

nuo inkstų ir jakn-.i ir

W. F. SEVERĄ CO.

II
B

DF»»L'

CEDAR RAPIDS, IOWA. B

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Tai. SS* Graanpalirt.

BHNIAUSIA UtBIGOS 
VIKTA PAS

A. SHRUPSKI
Pati bimi galite gaati aka- 

ainiuria alaai, puikiai degti- 
■Si Ir ikanaui vyne. Pa
tarnavimai puildauilai, at- 
■Lkits, e fanitikriaiita.

41 8. 2nd St.,
BROOKLYN, M. 1.

w 
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ta 
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4® &

V. VAIVADAS
SPORTING CAFB

(

Puikiausia Ir irariaarJa
U Įeikit Ir persitikrinkite

442 Grand St., 
BROOKLYN, N. T. 

Telephone Stagg SS84.

JOHN KIJLMUA
ĮSI Wythe Avė., Cojr. 8®. 1 nl< 

BROOKLYN, N. Y.
Tai 279 Greenpotnt.

dienos jau
praėjo, ? Bet 

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų,' 
kinio yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg- mist rėš-L1 GOS.-

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant i dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
Čios gerkles intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, ..-uo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Beiiiiiatizino, i’adagoH, Niūra!!- 
gijos, Persišaldymo, Apšhibimo, liautu 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skau'iėjimo Kru
tinėję, kaip ir tino visokiu kitu nuina- 
tišku ligii, naudoki .

PAIN-EXPELLER, 
lytipo senų ir lizjikėtinų drangų šeimy- 
įtos per puse šimtmečio. Tik 25c. it 
5oc. bonkute: galima gauti visose ap
tiekusi* arba pas pati faŲrikanta—

F. AD. RICHTER & CO-
74—30 Washington Street, New York

iVa4c’A uman» •A*4t,eii .
(strtlegc tialtimor*. ,Mc

1’.rodymo taipgi suteiki 'a u a« •
MUtęJtM root«rū

6 Letter n.,
9 artlBo >♦i> »ts

A 
t g
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jAkušerka
i * 
•

M
« F. Stropiene
# *<ji. «»OSTO>.
& o fc * ŠIOJ 8»^3» f- 8»6>>W. & f? »

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rius ar kitokį

Į vyriški aprėda- 
i lai, užeik pas 
j mane, o gausi 
; viską, vertes 

savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

t

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIlrtiAUfUA> 

IR ŠVARIAUSIAS HAUO- 
NAS VISAM HO. 

BOSTONE.
Bca.1 Ir užkandžiai. Patarnavl- 
uai prielankiu. A telankykite, 
• periltikrinilte.

JONAS MATHU8
(Liatuvla Savininkai)

142—344 W. Broadway 
So. Boston, Mau.

(Deilmti tin tanių nua Lietavią 
Labdaryatia Draugijai aaaaa).

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIBKA
Žemiau paminėtus gyduoles galima 

apturėti per paėtą:
Nuo Reumatizmo ....................   $1.08
Kraujo Valytojas ..................  1.00
Vidurių Valytojas .....................   1.00
Vidurių Reguliatorius ....................50c.
Irojunka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokiai gyduoles nuo 
visokių ligų, kurio? čia dar nepaml' 
uėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOK t YN, N. Y. ,

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios'Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdis 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai maža užmokesti. * *

ZSIes taip-gi norimo Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymu tokiu smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpuimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI. (

Parsisiųsdinkito kopiją tos knygos Šiandien. Jojo pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtini tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
'žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvinguiuas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo, 
vardą ir adi/’są aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiau, 

- kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirejo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas. gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa- 
sikretiiną kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.-

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

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

vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140

l'H

4 sėkmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už-

140 EAST 22 ST,N
r

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

lano
Ypatiškas 
Pranešimas
Vilties.

Aš noriu susipažint! su kickvlenti^'r- 
kančių, lietuviškai kalbančiu vyru ir >no- 
tere pasaulye. Aš nuriti, kad jie mane 
Žinotų, kaipo teisintai drattirų ir geredttrl — 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš ėsti—ka aš 
esu padarus praeityje ir kati žinotų apie pra
kilnų darbų, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus calitc matyti, kad aš užsiūtninu 
medicinos praktikavimu per uaiiRc'.j, eaugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dclel 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidŽiAi studijivau ir titinčjau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. AB noriu, kad kiekvūųtas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

<£*££.

Idnigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite Šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 

kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums Šiandien. 

Neužmiršk užlipinti štampą, kad laiškas pas mus ateity greitai.

■ ■
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AUKOS REVOLIUCIJAI.

Knygius Pranai Tumocai, 
•8570 E. 72 8t.

sventos teisybės žodžių, — 
dainų kurios skelbia pasau
liui naują aušrinę, naujus 
darbus ir kelia iš mįego že
mę. /

Liuosybės kovotojai nepa
sitenkina kregždelėm, egle
lėm, bei patriotiškais tėvy
nės himnais. Pageidauja
ma, kad gerb. Petrauskas 
nepamirštų ir progresyvės 
visuomenės, bet suteiktų ir 
jai bent dalelę savo darbo

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

LAISVE
ci

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

“Laisvei” pranešama, kad 
p. M. Petrauskas, žinomas 
lietuvių muzikas-kompozito- 
rius, išleidinės kas mėnesį 
gražų veikalą —“Kanklės”.

Tai bus nuolatinis muzi
kos leidinys, skiriamas dai
navimui, pianui, smuikai ir 
kitiem-instrumentams, be 
jokių kitų rašinių.

Atskiras “Kanklių” nume
ris nuo 25 iki 60 c. Metams 
prenumerata — $1.00; už
sieny j $1.50. Adresas: M. 
Petrauskas, 395 Broadway, 
So. Boston, Mass.

NAUJI MUZIKOS 
GABALĖLIAI.

Gerb. kompozitoriaus Mi
ko Petrausko Lietuviškoji 

. Muzikos Konservatorija iš
leido šiuos veikalėlius:

Kregždelė, žodžiai V Kap
so; duetas. Kaina

Vestuvės (arija iš operos 
Vestuvės”); žodžiai K. 

Strazdo. Kaina 25 c.
Birutė (arija iš ’’Biru

tės”) ; žodžiai Žemkalnio. 
Kaina 30 c.

- Eglė,duetas iš operos“Eg- 
lės.” žodžiai M. Petrausko.. 
Kaina 75 c.

Visų paminėtų veikalėlių 
muzika M. Petrausko, žo
džiai išversti ir angliškai 
greta lietuviškų. Prie verti
mo prisidėjo P. Pricevičiutė 
( Kregždelė” — The Swal
low”); Ona Liutkiutė (“Ve
stuvių” nuotakos arija ir 
melodramos “Birutės” ari
ja.) Taipgi R. Karuža — 
Eglės, Žalčių Karalienės du-

| Brooklyn, N. Y. — Pra
kalbose, kurios atsibuvo 4 d. 
balandžio, š. m. aukavo:

J. Samanas ........... $2.00
J. Pagiavičius..........$1.00
K. Hensas ................. 1.00
N Zajenkauskas ... 1.00 
Ž Juška ...............
V. Zabulionis ....
Tamošaitis.............
K. Kavaliauskas ...
S Mockevičius.......
J Janukėnas .........
A Bilda...................

Budrevich ...........
A. Šoblinskis.........
A Mikalauskas .....
J. Adamavičius ....
A Adamavičienė ...
J Nobara ...............
J Lasis..................
F. Paškauskas ....:
F. Tarulis.............
A. Juška................
L. Žvincs ..............
J. Genis................

Kadangi lietuviai mažai 
tebeturi savo dainų, tad ir 
šį gerb. Petrausko darbą, 
beabejonės priims su džiaug- 

• smu ir lūkesniu. TaČiaus ne- 
noroms reikia išsireikšti, 
kad lig šiolei musų gerb. 
kompozitorius stengėsi pa
rūpinti liaudžiai vien tik

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pal 
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 1 

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

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

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

Pa.

žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130 
' Melrose Park, Ill.

Fin. rašt. W. Strumilia,
1314 So 50th 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, III 
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.

DIDEL&PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1331 Penn Ave.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Cars^ll st, N S. Pittsburgh, 
2 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.
kp. John Shopis, 713 McKean ave. 

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

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

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

TREJOS DEVVNERIOS
I •

arba /

TREJANKA

W. Steberis.......
J Werketis.........
J Dubovikas ....
E Sirgedičia.......
P Stiuku ris.........
J Laučis ...........
K. Laučis...........
I. Wilkiawicius ..
Smulkių aukų ..
Išskyrus lėšas kuo

pos .......................... •- $2.55

Pasiųsta ’’Laisves”
Redakcijai ............... $15.00

K. Glebauskas.

. 50c.
50c..

. 50c.
. 50c.

'50.
.. 50.
. 50c.

. 50c.
. 25c.
. 25c.
. 25c.' I OLD Ui. veliūre our. 125 .C. Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

r>rp 1025. East Pine Str.
• Į?įnanSų raštinin. P. Petčiulis,25c ’1227 East Pine Str.

’ Iždo trustisai: A Račkauskas; 89 10th . .25c. St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy
25n ave” Simniškis 1227 E. Ma-

• hanoy ave.2,5c Maršalka W Svintickas, (
’ ’ 615 W’ Pine Str-. 25C. Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 

9rn nedelį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka- 
, . re> juozo Margelio svetainėje, 60 N.

25c. dain St., Mahanoy City, Pa.

• JETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS . 25c. “LAISVĖ”, EASTON, PA.
Viršininkų adresai.

. ZDC. prezidentas St Meison
25^ 634 Fėrry st., Easton, Pa

’• ‘ ‘ /ice prez S Masiuleyičiene. 25c. 320 So list St. Easton, Pa,
• Protokolų raštininkas ir organo prl- 
. . zjuc. iurgtojas Alex Vituris

25c.. ‘ ‘^23 So. Maple St. Easton, Pa.
Finansų rašt. Mar. Urba,

. 25C. . 676 Church st Easton, Pa.
OKp KasIerius F Vituris

, . 311y Fifth gt> Phillipsburg, N J
. 25c\ Kasos globėjai:

nr A- 1021 Elm St., Easton, Pa. 
»po.vDjyĄ Meškauskas, 1222 Pine it. Easton. 

Maršalka J. Garnis,
634 Ferry Str. Easton, Pa. 

Maršalka P Urbienė
676 Church st. Easton, 

Susirinkimai atsibuna kas 
’ėtnyčią kiekvįeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
M All AN O Y CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

315 E. Centre Str.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAU&EGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

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

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

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

1420 So. Victoria st. Waukegan, 
Pagelbininkas J.-W ardau s kas,

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Lluoiybės svetainėj, 801—8th 

1st., A Sheridan Rd. Waukegan, Ill,

Hiiiii"'’___________ _________ _______________

Prlsiunsklte mums tik 50c.
TJusllpnejie aut lytišku organu vyra!, 

ka!j> tai nerviu. patiks iggydynti ant visa
dos per vartojima, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galinu, pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydė Jau tūkstantius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, had nustoei 
vyriškumą, kad esate nusilpncjeslatn 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, gaivos 
sopėjimai, užkotcjlmai viduriu, nevlrl.nl- 
mal skilvio, inkstu lig$. arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baline sutikti 
žmonlus, kaip tai daro nekurie, palikste. 
IŠgydyntl per vartojimą, gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laljta paWarls jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
gulima bus nauduotls gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, Idant pertikrinti 
jus apie tat, kad NOVO gyduoles tą. padu
ria, išslunsme-jums DYKAI kompletišką 
kursu tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antraše 1’ 
pavarde, taip gi sykiu 00c krasos ženkle
les arba sidabru ?1 apmokėjimu Įlašu 
persiun t i fną. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, knd tai nėra, maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išslgydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai 1 Išslgydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo Laiką. Rašykite mums 
neatldeliokite, talp-gl praneškite kokiam 
laikrašti. skaltite ta apgarslnlma ir mea 
Igsiunsme jums t uolaus tas gyduoles.

' novo Company,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.

<L> 
bO

C

DAUNOROS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
Prisiuvami 35c.

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkirųas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša 
knų, žolių ir 1.1.

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

N ». ' ' -■l
229 įB E D FOR O ^AV E r 

'■ —.X -KAMPAS'. NORTH GATv69___

MAISTO KLAUSIMAS.
Petrapilio gyventojai la-

1 ai susirūpinę, kaip toliau 
reikės gyvauti, nes kasdien 
vis sunkiau ir sunkiau gau
ti bet kokių produktų. Del 
produktų stokos platinasi po

sausų, gintarinių dainų-dai- visą viestą visokių paskalų, 
nelių. Išskyrus “Trimitą”, kurių viena už kitą yra bai- 
(tik porą dainų, kurias gali sesnės. Iš baimės, kad Pet- 
naudoti progresyviški cho- rapilyje galįs badas prasidė- 
rai), pažangioji visuomenė ti, daugelis gyventojų sten- 
nemato nieko naujesnio, ge- giasi iš anksto 
resnio, nors ir trokšta ir 
laukia.... O juk galima butų 
tą spragą užpildyti, tik rei
kėtų noro.

Darbo žmonės niyli mu
ziką ir trokšta jos, bet jie 
trokšta naujų žodžių, —

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Rąškeyičia, a»- 

1012 So. Main Str.
Vice pirmiiu.hhas A Šimonis,

517 Michigdfl Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Atleksynas 

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 8e. 
Main St., 2 vai. po pietų.

prisipirkti 
sau įvairių produktų, kad 
atėjus sunkioms dienoms 
nereikėtų jų ilgai jieškoti. 
Pastaruoju laiku 
krautuvių duryse

daugelio 
atsirado

Teisybe apie plaukus
parašyta: duonos

P

t:

Moksliškas, Pasekminghs gydymas 
visai dykai.

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 
plaukai Žilsta? Ar tavo plaukai silp- 

’ ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
,-jimo odos? Ar tu plinki ar pli- 

i Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
tugščiau mjnetos plaukų ligos, 

tuo.au neatsidėlojant, jieškok pagel- 
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė Žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunafld-

nebėr,

co

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vico pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A. Vegela 
1029i Lockwood ave. 

Turtų sekret. S Gelumbauskai, 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavičia, 
* 921 Herrick Ava.
Iždo Globėjai: A. Pukteris, 

444 Park View, 
” M. Kavaliauskai, 

LBD. laiko savo susirinkimus 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

Wis.

kas

augti plaukai. Mes jumss prisiusime 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii, 
syku su augščiau minėta iliuostruota 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Box 
545, Union, N. Y. .

KUPONAS.
Union Labaratory,

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

dengi 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.' (Iškirpei {dėk, litą

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

Viršininkų Antrašai.
Pirtninnkas P Kardokas, 122 Court it.
Pirmininko pagelbininkaa S. Lutkai, 

‘ ^211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkii, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Plac. 
iždo globėjai: E. Makutienai,

149 Clark Placa, 
” S. Morkiukia

109 So. Park Str 
ifarialka B. Budrus, 240 8«e«nd it. 

Visi Elizabeth, N. J.
’ 0

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBRŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskai,
P. O. Box 749, Melrosa Park. Ill 

Pagalbininkas D. Rirttia,.^
P. O. Bar 849, Maliau Park IH.

Pratakalų raittelakai Ir argaoa
&

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
, 1452 East 33rd St,
Vice Pirm. J Katkauskas, 

5823 Superior Ave
Prot. sekr. M Misiaviciutė, 

1452 E, 33rd Str
Fin, rašt, Antanas Banialii, 

1449 East 24st Str,
Kasierus M Lavinskas,

8120 Cory ave.,
Kasos glob. O Sidabrutė,

2120 St., Clair Ave^ • 
“ V Kvcdai'avičius,-^^

1543 Oregon ave. , • >•
Dainą repetlcijoi atsibuna kiek 

viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. aal 
Schwab svetainės, 6181 St. Clair ava 
Mėnesiniai "susirinkimai atsibuna kai 
tračią pėtnyčią kiekvieno manasis 
nuo 7:30 vai.' vakar, ant Schwab sve
tainės. 6181 St. Clair ava. Knygyali 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton ave. Knygos išduodamos kie 
kvieną Panedčlio vakarą, nuo 7:18 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 ave. Moline, Ill. 
Finansų sekretorius W Vapsevich.

436 — 4th ave, Moline, III. 
Iždininkas K Juška 325 —4th ave,

Męline, III
TM 6-t? susirinkimus I4™? 

nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus-’ 
trial svetainėj, 14 st. ir 5th ave.

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

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

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

Finansų raštininkai VI. Jiečiai,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y< 

lidaiakai Kazimierai Alminu,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 ave 
Prez pagelb, ,J Takazauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

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

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

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

ąsos
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 S,o.. 48 et 

Cicero, 111,
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

nį nedėldienį kiekvieno mėnesio J. 
Neffo svetainėj, 1600 So. 49th ave^ 
Cicere. TU. t vai. pe pietą

Rusiškoj kalboj knyga apie au- 
tomobilų amatą su klaus- 
mais ir atsakimais. kas rei
kalinga prie egzamino. Rei
kalinga šPferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 
L. Tychnievičius. Kaina 75c,. 
su persiuntimu 80 c. Norinti® 
gali gauti ir^angliškoj kalboj. 
Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Taipgi daug didesnė ir'su 
paveikslais' anglų kalboj $1.60|

L. TYCHNIEVICH,
231 W. 50 >tr.. New York City.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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

Kreipkitės prie manęs, • aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin

ai.
F. KUDIRKA,

Lietuvio Aptieki ir Savininkai
• 64 GRAND BT.

Brooklyn N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA, 

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

gerą supratimą apie au-

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

hiieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai. Gvarantija šofe- 
riams-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite musų mokyklą, 
pirm negu pastosi kiton. Įren
gimas dčlK studentų gyvenančių 
kitamd mieste, Klauskite smul
kesnių paaiškinimų.
Nemokėk pinigų, pakol negauki 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L TYCHNIEVICZ
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

23l W. 50th st. New York, N Y.

ris atnaujins,

PERS '<AITYK!
Kiekvienas nau- 

- skaitytoja^,, 
jas- užsirašys 
kuris I “Lai- 
pas mane ■ . 
svę” ant met^ 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

gauš knygų už 50 c. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygij už 25c, 
K^s 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”, kaina1’ me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c.

Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 

už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydaipi pažymėki!, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas. - 

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

J. POCIUS,

LIETUVIŠKA APTIEKA.
ftiuomT pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingą tlam 

■ o tonui. Pirkdami daug ta voro anteyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randaai šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikami ir dide
liems, bonka 25c. O.RRAPH’AS, Linimentai dėl reumatizmo. Ren
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksai 25 ir Me, 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemoi laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONICAS. «) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumee ir 
viaokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraejo Valytojai — bonka $1.00. Mūsų aptieki
te kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męi. Siunčiant laišku, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lie U vilkas Aptiekoriui
11® So. 2nd Street, kampai Union Avi

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampai 2nd 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 Nereikia Jieškot 
ū’ kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą. aritmetiką'- 

kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi ifimolK*!.
Nurodymai ir knyga DYKAI, f.dėk stempą. Adresaei . *
Karespondnnciffae MokvkU H. RobevSk Ch‘^'

norintiems pasinaud ot proga.
Geriausias grafąfonaa sii dabartini mis lietuviškomii dainomis, labJ .

DUODAME DY^AI 
10 lietuvišku dainų, 1000 
albumą.

Grafafonai tik 20 dol. su 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių. 
" Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, lik* 
įduos užmokėsite prie atsiėmimo. Gr» 
fafonas su dideie triuba, pauk -wtab x 
kraštais, mechanizmas grafkfono B* , 
riausios konstrukcijos, kuri L llmi t 
užsukti laike grajinimo. Tinka ro . 
kordai įvairaus didžio. T įsą . 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir alš 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti įt 
musų krautuvę, kuri atidaryta aą* 
9 vai. ryto iki 10 vai. ▼»k*ro **.*?»> 
pat nedėldieniais. Siunčiama dykai 
katalogą muzikaliAkų instrumsatų aa> 
pareikalavimo.

Adresuokite! 
K PHONOGRAPH, 

AW- * 
n D.p.

rial, kuri* kreipsis pas mus.

GREATER NEW 
81t Grand Str., New York. N. Y.

I AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? C“Vi 

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *»**•»*

Turėdami kokį norslužsa«( 
z kymą ir norėdami valgyti 

gerą, skanią, puikiai\»- 
darytą duoną, tai visados^ 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame4r kitą miestą.

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



b

PRANEŠIMAS. • 
Vyrų ir Moterų Apšvietus 
Brutes nariams, Cicero. III.

Kurie draugystės nariai 
iki šiol dar nesate gavę or
gano “Laisvės”, malonėkite 
kreiptis raštiškai akfya ypa- 
tiškai pas organo prižiurę-.

atsilankyti, 
vakare.

Pradžia 8 vai.

Komitetas.

Kad ženijasi, tai ženijasi.
i Nei New Yorke,, nei Broo- 
klyne dar niekuomet tokia' 

toją: A B. Liutkų, 1347 So;! d?u®ybe. » neslze' 
4Sth st, Cicero, III. mjo. kaų, dabar. ,

Tai kas tokio' pasidarė f

f

IŠRADIMAI!
PAJIESKOJIMAI Visi, kurie

JOKŪBAS KANCIERIUH

E 3190

E 3191

E 3192

3193

vė

i 
t

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

CAFE. Pa
keleivingus 

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

Brooklyno “Aido” choras pajieško 
nternacionalo gaidų, maišytam cho- 
ui (4 bals.) Todėl chorai bei chorų 
(•dėjai malonėkite mums patarnauti, 

t y. prisiųsti mintėas gaidas. Už 
patarnavimą, stengsimės atsilyginti.

Sekr, V. Černiauskas, 179 Grand 
St. Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN, N Y,

Tel. 2372 Grecnpoint. __  X k

Fornišiai

K 
toli-
New
Mas-

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Jersey Cityje
VAKARĖLIS!
Prabudęs Draugi- 

TEATRAS, DAINOS ir 
White Eagle svetainėje,

K. HENSAS
C» Gold St, 

BROOKLYN. N.
Telephone i Main 7128.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijeliitae moterą ligą 

314 E/hOth St., New York, N. I
OFISO VALANDOS!

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 1 vai, p* 
plot ir nuo , 7 iki 8 vai. vakare:

Nedaliomis parai sutartį.
Egzaminavimaa DYKAI. Męs liti 

rlamo ir pasakomo visas ligas ir pa 
relbstlme. Ii kitur atvažiavusiems li
goniams parūpinamo vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant kreipkitės mot 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką ro 
dą. Patarnavimas visai piras. Neat 
mirikita mane ahtraie.

DR. J. LIPMAN 
814 U Btth SL, NEW YORK, M. Y 

s Kalbame lietevlikal.

THE MAGIC SHOP.
Pinkas Amerikoj lie t u vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, pnsiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taipt
THE MAQIfe SHOP,

P. Q. BOX 3O0, HOLBROOK. MASS.

MILIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, Su proga gali būti kiekvienam; gal but turite kokį 
išradimą dėl užpatentavimo, gal norite ”KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką išrasti, 
ir kaip užpatentuoti^ kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI. Rašykite lietu
viškai bent į katrą ūsų ofisą: American European Patent Offices “L”: 309 BROADWAY, NEW YORK, N Y. ir

403 BARRISTER BLDG. WASHINGTON, D C

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbs 

Mcntholatum Co., Prieš eisiant gult 
štepk veidą mosčia per kelis vaka

rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu. Toji mostis išima plėtmug 
raudonus,- juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido 

I Kaina dėžutes 50 c. ir $1.00. Pinigui 
galit siųst ir stampomia. (7)

J. RIMKUS
P. O. Box 36. Holbrook. Mam

nešioja
MANHATTAN HATS '
žino, kad jos yra geriau

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

Musų skrybėlės yra naujausios mados, gerai iš
silavinę pardavėjai, kurie pritaiko 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.

DR. I.A. LEVITT 
flURGKON DKNTISTAS 

įkauštą daatą taitabiaa 
anttyk. IBlraakla ha jekle 
ckauama. Paklauklta, kas 
tas mmi daatia talsi.

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y

VIENGENČIAI Iš LIETUVOS! I 
Jeigu kas iš jūsų žinote kur randasi 

±----------- _ ------------ , mano motina Jieva Židanavičienė (po
kad visus jaunus neženotus,Wvais “ *es"uleYii:™‘Š>' kd^a J . gyvenusi Merkynes (Mcrec) mieste-vyrus tarpe 19-2a metų ims l\je, Vilniaus gub., Trakų pav.; mel

džiu jūsų pranešti man josios adresą.
. - - Rašiau daug laišku ir siunčiau pinigų,:iims, palikdami ant veislės, bet viską vokiečių valdžia sugražino • v.. . . .-v .. 'atgal. Už patartravimą gausiai atsily

ginsiu. R. ŽIDŽIUNAS, (Židanovič),
183 Roebling st, Brooklyn, NY. j 
Nuoširdžiai meldžiu ir Lietuvos 

aikraščių perspauzdinti šį pajieškoji-' 
mą savo špaltose. Į

Ogi ve, prasidėjo kalbos,ARLINGTONO DRAU
GAMS.

“Laisvės” Nr. 22 patėmi- , . ,. , . v , . ikariumenen. Zenotu gi nejau strąipsneų, kuriame pa- “ ■
geidaujama, kad ir Arling-

' tone būtų surengtos prakal
bos LSS. keliaujančiam or-‘ 
ganizatoriui, kuomet jis j 
lankysis Rochesterio ' ir 
Schenectady apielinkėse.

Todėl Arligtono draugai, 
norinti parengti prakalbas, I 
kreipkitės pas mane, o aš’ 
jums kiek galėdamas prigel-1 
besiu. Su visais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

D. K. Yanush, 628 Blaine 
Str, Schenectady, N. Y.

D K. Yanush

[Dėl šitos tai priežasties 
į dauguma jaunų vyrų pra
siėjo ženyties.

Pereitav New

VIETINES ŽINIOS
Nusinuodijo Andrius Mali

nauskas.
9 dieną balandžio, po Nr. 

369 Grand Str., gazais nu
sinuodijo Andrius Malinaus
kas. Priežastis saužudystės 
—susirūpinimas. Jis dirbo 
prie kriaučių, bet nuo perei-

laisnių biuras išdavė 482 
jlaisnius ir 164 šliubai atsi
buvo City Hali koplyčioj. 
įUtarninke laisnių išduota 
'dar daugiau.

Miesto klerkas Scully, ku
ris yra prižiūrėtoju laisnių 
išdavime, nebesitveria pik
tumu, kad tokia daugybė 

I žmonių ženijasi. Jisai vadi- 
=i===s na juos veidmainiais, kad 

bėga nuo kariumenės ir ne
turi patriotizmo.

Patsai Scully gauna į me
tus $7.000 algos, o kareiviai 
gautų tik 15 dol. į mėnesį 
ant gatavos duonos.

Jaunuolis

NEW YORKUI IR 
APYGARDAI.

Leo Trockį ir aštuonis ki
tu metų kriaučių streiko ne-’Jus rusų revoliucionierius, 
išdirbo nei vienos pilnos sa- vykusius iš New Yorko Ru- 
vaitės. Tuo tarpu reikėjo sijon, Britanijos valdžia su- 
užlaikyti vaikų ir moterį, laikė Kanadoj. (Skaitykite 
Teisybė, vyresnioji mergai- apie tai ant antro puslapio 
tė jau dirba ir antroji p<V 
staruoju laiku pradėjo dirb
ti. bet jų uždarbis labai ma-j'2 :S0 po pietų rengiamas mil- 
žas ir prie tokio brangumo žiniškas mass mitingas už- 
sunku buvo verstis.

Prieš nusižudysiant per lišką Britanijos valdžios el- 
tulą laiką jis vis skundėsi, gimąsi. Mitingas įvyks Man- 
kad jam nusibodo gyventi, hattan Lyceum, ant Ę. 4 
Minėtoj dienoj gavo pakvie- St. (N. 64). Būkite visi ten.

šiame “Laisvės” numery-.
New Yorke šį nedėldienį,

protestuoti prieš tų skanda

LINKSMAS
Rengia Lietuvių 

a,. Bus
.ŠOKIAI;
85-7 Newark Ave. Jersey City’je.

Subatoj, 21 d. Balandžio, April, š. m, 
’rasidės 7:30 vakare. Bus sulošta vie- 

io veiksmo drama iš Lietuvos dvar
ponių gyvenimo .“UŽSIPELNĖ DIP
LOMĄ”. Fotam seks dainos, ir šokiai 
kl vėlumai. Sėdynių kainos: 25 c.; 
)• 35' c.

Kviečiame visus atsilankyti, nes bus 
ai ai linksmas vakaras. Veikėjai 
tengiasi kogeriausiai atlikti savo už

duotį, choras taipi pat. Muzikališką 
dalį atliks Newakiečiai.

Su pagarba, KOMITETAS.

Minėtoj dienoj gavo pakvie
timą nuo šv. Jurgio draugy
stes eiti sęrgėti numirėlį. 
Vaikų nebuvo namie. Mote
ris 3:30 vai. po pietų išėjo į 
krautuvę, o jį paliko neva 
besirengiantį eiti sargybom 
Kada moteris išėjo, tai jis

"ĖKTR A!
Parsiduoda puikus naujas mūrinis 

namas dėl 6 šeimynų po 4J<ambarius 
su maudynėm ant floro, puikioj vie
toj, lotas 25X66X100, randos $840, 
kaina $6000, įmokėti -$500. • Puikus 
naujas mūrinis namas, 2 florai, 2 šei
mynoms su 9 kambariais ir maudy
ne ant floro; randa $372, kaina $2.- 
650.

Maža farma 75X100 namas,'2 šei
mynoms, įmokėti $500, kaina $1800. 
Lotai nuo $45 iki $300 East New 
Yorke. Parsiduoda bučernė, 2 saliunai 
ir 2 grosernės. Dvi vietos tinkamos 
dėl atidarymo saliuno. Savininkas 
duoda geras išlygas.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
pas mus: B. A. ZINIS, Realty Co., 
Ofsai: 26 Court St. Tel. Main 380.
287 Bedford ave. Tel. Greenp.oint) 3355

Brooklyn, N. Y. •Prakalbos ir balius.
Rengia Kelionės progre- 

• syvė pašelpos draugystė;
atsibus Subatoj 14 d. balan-

5 džio (April), 1917 m. J. Bų- 
pasiėmė gazinę paipą, atsu-potos sveta^^^’ 
ko gazus, įsidėjo į burną ir^vc; ^arPe 22 ir 23 gatvių, 
nusinuodijo. Moteris sugrį-j^?: Pia-
že lygiai ant penkių ir rado Szia va ’ vakaie. Į- 
jį jau negyvą. Jis gulėjo vYrams 25 c, mote-
voj, vienoj rankoj laikė ga-;111??;.1? c; T . .. 
zinę paipą, o kitoj raštelį J Kalbės J. Jukelis. Po pi a- 
Paliktame raštely rašo, kad.^a sma£Us šokiai-prie, 
jam nusibodo gyventi, jis geros muzikos, po vadovys- 

. mažai uždirba, negali savo Venckaus. TodeI malo- 
šeimynos užlaikyt taip, kaip sekite skaitlingai atsilanky-.Telephone Greenpoint 5311. 
reikia, o kad šeimyna pusba-!\V ne® laiką smagiai ii liau
džiai gyventų ir apdriskus j^mgai P^aleisit. 
vaikščiotų, negali to pergy-

• venti, todėl ir nusižudo.
Velionis prigulėjo prie šv.. 

Jurgio draugystės. Tapo pa
laidotas 12 d. balandžio.

Komitetas.

Gimnastikos Kliubo Balius. $
Subatoj, 14 d. balandžio, į 

Washington. Parke, Grand j

Reporteris, st., Maspeth, N. Y., bus la
bai puikus balius Lietuvių 
Gimnastikos Kliubo. Visi 
vietos ir apielinkių lietuviai 

Tautiš- :žhio, kad Gimnastikos kliu- 
kam Name, bus nepaprastas 1 has surengia puikiausius ba- 
Bizsirinkimas Lietuvių Ap^ lįus> j kuriuos. . susirenka 
^vietos Draugystės. Pradžia daugiausia jaunimo, kuris 
2 vai. po pietų. Visi nariai būna visuomet _ užganėdin- 
malonėkite atsilankyti, nesį^aS; Reikia tikėtis, kad ir 
turime daug svariu reika- > šiais metais susirinks* kilos

iu. ....................................

f

1 PRANEŠIMAI.
15 d. balandžio,

Sekrt. A. Kubilius..
kaitlingiausia.

Svetainė bus apšildyta, 
todėl nesibijokite šalto oro. 
Drapanų padėjimas taipgi

• t13 d. balandžo, Kosciusz- 
ko Hali svetainėj, 42-44 _ nv. „ . . .
Grand st., Brooklyn, N. Y. ’■ £r?d.zla. T ™kare‘ 
bus prakalbos rasų kalboj. . V1S1’ <as ^lk 8-vvas’ •
Kalbėtojai kalbės apie dabar halių.
tinę Rusijos revoliuciją, jos :+4- 1 REIKALINGI 3 KRIAUČIAI priepasekmes ir tt. Vienas kai- užsakytų drapanų, dirbimo — kotų 
bėtojų dalyvavo tuomet, dirbėjas, kelnių ir bruslotų. Taipgi, 
kuomet Gaponas vedė žmo-
nes pas carą. Kurie supran- žmones, s. j. pempe, 21 Gien^ood 
tate rusų kalbą, meldžiame j Ave3<U32nE mt°n’ N Y* 1

K

©Th.,a*.K<?5

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

PARSIDUODA FARMA.
Nors nelabai norėčiau parduoti, bet 

kadangi sergu, tai priverstas esu 
parduoti labai gerą farmą. Gera že
mė, geroj vietoj, stuba prie upės, y- 
fk 10 raguočių, 2 arkliai, visos 
reikalingos mašinos ir tt. 67 akrai 
žemės arti miesto, taipgi yra mo
kykla vaikams. Jei kas norėtumėt pir
kti, meldžiu atsišaukti. >

J ŠIRVINSK1S.
R 2, Box 83, ~ New Lisbon, Wis.

Naujausi Columbia 
Rekordai

naujausios dainelėsštai
Ii 3188. Ant kalno karklai siūbavo. 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motulė.

Motuš, Motus.
Tris berneliai.

Vakarinė daina.
Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo. •
Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
Linksmo kraujo (Polka)
Rožės šaka, be žiedų (Polka)

E 3182 Visų apleista (smuiką solo)
Annie Laurie (smuiką solo) 

Reikalaukit augščiau paminėti!
kodų pašv

J. GIRDĖS
170 Grand St., Brooklyn, N.
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Greenpoint

$l.op ANT 
savaites

DR. BUKKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas
šokiomis die
nomis ir ^e-
dėldieniais nuo
9 vai. ryte iki
8 vai. vakare.

Gydimas y-
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi-
žkai.

Europos gydytojas, • duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

savo

Paraše J. Berlin; Vertė Barabošius

šioje knygojedelpa sekanti skyriai:
I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai?
IV. Draugijos žemesnės ir aukštesnė.
V. Baudžiava i!' baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsirądimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas. - 

4 IX. Baudžiavos panaikinimas.
Kaina 25 centai. u

183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y.

skausmą ' 
į kovą— 

per kova ji

jeigu 
geidžiate

išsilavinimą ir
u piktąją kapitalizmo tvarka,

Septynioliktas Metinis

FULL DRESS BALIUS!
Parengė

Lietuviu G. Kliubas
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Greenpoint 1568.

A, DOBROVOLSKIS
Pirmos klešne CAFE.

Geriausi Girymsi.

SUBATOS VAKARE

BALANDŽIO 
(APRIL, 1917) 
7-tti VALANDĄ.

Washington Park Salėja
Grand Street, Maspeth, N.Y.

MUZIKA PROF. J. ŠIDLAUSKO ’ 
įžanga 25 centai ypatai.

Talpai suteikiu rėdą vlBokiae- 
se atsitikimuose ir patarnauja 
visokiuose reikaluose.

V DOBROVOLSKIS.
S 7.7 Graham Ava. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

GADYNĖ” yra storas, didelio fprma- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas. 

GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar- 
įbokšlo šakų; gvildena visuomenes 

i aiškina socializmo mokslo

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

“NAUJOJI
to, 64
puikios

“NAUJOJI
biausių
klausinius ir 
teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
tams \ os tik $1.50; pusei metų 80c; užsie- 

. iiiuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa
vienis nūmeris 15c.

orintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri- 
siųskite 15c.

Pinigus siųskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI GADYNE”
229 N. 6th Street”, Philadelphia, Pa

K. Hensas
CAFB IR POOL ROOM




