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

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

VII METASNo. 42.

SOCIALISTIšKAS LAIK
RAŠTIS CARO PALO- 

CIUJE.
Kijevas, Rusija. — Stebu

klai sviete įvyko. Ex-caro 
palociuje Kijeve yra šiuomi 
laiku redakcija socialdemo
kratu laikraščio “Darbo Vė
liava”.

Redakcijos kambariai 
randasi buvusios carienės 
buduare.

KUNIGAS, SAKO, IŠGĖ
DINO VAIKĄ.

Havana (ant salos Kuba) 
—Sulyg pranešimo “Hava
na Post”, čia suareštuotas 
kunigas Bosh, kuris kalti-) 
namas išgėdinime 11 metų 
vaiko. Vedama platus ty
rinėjimas. Liudininkais iš
šaukta daug daktarų.

TRIS AMERIKOS SOCIA
LISTAI VAŽIUOS Į 

EUROPĄ.
Trįs Amerikos socialistai 

M. Hillquith, V. Berger' ir 
Algernon Lee važiuos į 
Stockholmą į tarptautinę 
socialistų konferenciją.

Socialistų Partijos sekre
torius Adolfas Germer, kal
bėdamas apie tuos tris de
legatus, pasakė, kad jokių 
specialių nurodymų jiem ne
duota. Visi jie trįs žino A- 
merikos socialistų dvasią ir 
mokės veikti atsakančiai.

M. Hillquith pasakė laik
raščių reporteriams, kad so- 

/cialistai nestoja už atskirą 
taiką, bet už tarptautinę 
taiką. Hillquitho nuomone, 
Stockholmo konferencija 
turės didelės svarbos.

(Nuo “L.” redakcijos. —
RELIGIŠKAS PAMIŠIMAS Daug kairiųjų socialistų ne- 
PRIVERTĖ PRIE DŪK- nori dalyvaut Stockholmo

TERŠ NUŽUDYMO. konferencijoj. Bene geriau 
Kansas City. — Religiš- būtų dalyvauti rusų sociali- 

kai pamišęs Jokūbas Bentz stų šaukiamo j konferenci- __X_ _____ ________ J____

konferencijoj. Bene geriau

GEGUŽĖS (MAY) 25 1917 m. BROOKLYN, N Y.

Italijos socialistai veikia
Eina gandas, kad Italija 

yra ant revoliucijos slenks-' 
čio. Žinių iš tos šalies la
bai mažai ateina.

Vėliausia žinia atėjusi iš 
Italijos, yra tai ta, kad Ita
lijos socialistų partija pra
dėjo kuosmarkiausią agita
ciją už taiką, lygiai taip, 
kaip daro Rusijos, Vokieti
jos ir Austro Vengrijos so
cialistai. Tas nutarimas pa
daryta slaptame susirinki
me, Milona mieste, ku
riame, be kitų draugų, da
lyvavo ir 40 parlamento at
stovų. Nutarta reikalauti 
taikos iš parlamento tribū
nos ir publiškuose mitinguo
se.

lygias teises.
Kadangi buvo nurodoma, 

kad viena-kita norinčių Ta- 
rybon įeinti partijų tik ant 
popieros gyvuoja, viena nuo 
kitos visai ar labai menkai, 
itesiskirdaiųa, tat partijų 
programui ištirti išrinkta 

i tam tikra iš 6 žmonių (nuo 
kiekvienos partijos po 1) 

i komisija. Tuo būdu, kovo 
(13 d. Tautos Taryba tik to- 

Y dėl galėjo susidaryti,kad ga
lutinai visos partijos tą die
ną dar nepripažintos. Ta- 
|ryba vienbalsiai nutarė pa
kviesti į Savo tarpą V. Dū
mos atstovus”.

Apie tą tarybą atsileipsi- 
me sekančiam “Laisvės" 
numery.

nužudė savo šešių metu du
kterį. “Tokia buvo dievo 
valia”—šaukė tėvas žudyto
jas—klūpodamas ties lavo
nu užmuštos dukters ir ska
itydamas bibliją.

Lawrence streikas

joj).

TEISMAS T. MOONEY 
ŽMONOS.

San Francisco, Cal.—Pra
sidėjo teismas draugės Re
nos Mooney, žmonos nutei
stojo Tamo Mooney.

SOCIALISTAI PALIUO-

Senelė Brzeškovskienė, Rusijos revoliucijos močiutė, ką tik sugrįžus iš Sibiro į 
Petrogradą, kalbasi su savo senais draugais—revoliucionieriais, kurie ją pasitiko.

Karėjo nužudyt Kerenskį
panaikins visas slaptąsias 

seniau 
rei-

žydų socialistų dienraštis, . padarytas
Forward’ gavo telegramą,I J ,e5

kad reakcionieriai mėgino , - n i iv-

RIAUŠES LISABONE.

Jau antra savaitė, kaip tę
siasi Lawrence’o audėjų 
streikas. Kokios pasekmės 
šio streiko bus, tikrai nie
ko negalima pasakyti. Blo
giausia, kad streikieriai ne
veikia sykiu, bet kiekvienas 
departmentas skyrium ' 
streiko prt________ _____
si nuo 1912 m. streiko pra-| 
džios; skirtumą darė karėj 
Mat, talkininkų pavaldiniai: 
aklai tiki, kad S. V. kariau
ja už jų tėvynes ir todėl ne
nori dideliu reikalavimu 
statyt, kad tuomi nepada
rius daug trukdymų šiai ša
liai. Akliausi tame yra bel
gai ir francūzai. Vokiečiai) 
laikosi labai šaltai, nes bijo j 
valdžios ^nuožiūros. Italai 
geriausiai vienijasi. Leng
vai būtų galima visus suvie
nyt, jeigu būtų geras orga
nizatorius. Organizatorių 
galima būtų’ gauti, bet strei- 
kierių nuomone, dar nelai
kąs. Kad nebūtų pavojaus 
organizatoriams, reikia,kad 
darbininkai patys iššauktų 
generalį streiką, o paskui 
organizatoriai būtų reika
lingi dėl palaikymo darbi
ninkų vienybėj.

Vaidotas.

SAVO REDAKTORIŲ Iš nušauti karės ministerį M.
KALĖJIMO.

Chąux-De-Fonds, Šveica- 
rija, 21 d. gegužės. — Paul| s‘ 
Grabe, socialistas, narys na-1 
cionalės tarybos, parašė 
straipsnį į tarptautinį socia- 

r‘‘.lbįlįstu laikraštį “La Sentinel- 
‘TJ1“"!-. Tas jo straipsnis nepa- adzia laba, skina-ltik0 valdžiai 5r todg] patra.

•kė teisman. Teismas jį nu-
- - . - -- - teisė ant 8 dienų į kalėjimą.

Kada Grabe tapo pasodin
tas kalėjiman, minia užpuo
lė ant kalėjimo ir iš ten jį 
paliuosavo.

Vietos valdžia tuojaus pa
reikalavo kariumenės, kad 
numalšinus “sukilėlius”. Į 
miestą pribuvo pulkas pėsti
ninkų ir eskadronas raite
lių. Socialistai surengė mi
tingą, tarpe kareivių ir mi
nios įvyko susirėmimų. Te
legramos praneša, kad ka 
riumenė sukilėlius numalši
nus.

Pasirodo, kad ir laisvoje 
Šveicarijoje socialistus pra
deda persekioti.

Kerenskį. Jie visi suareš
tuoti. Kerenskis likosi svei- RUSIJA, ĘAVII^/SUyiE-

NYTOM VALSTIJOM.
Galimas daiktas, kad Ru

sija pavirs Suvienytom Val
stijom, kuriose greta gryno-

Tai, veikiausia, bus dar- 
!baš caro pasekėjų.

Rusijos juodašimčiai vis. . _ _ . _ .
smarkiau pradeda veikti, jsios Rusijos, bus dar ,Lietu- 
Dešinysis Dūmos sparnas,-ya, Finliandija, Latvija,Ma- 
kuris ligšiol nedrįso pasiro- žarusija, Totorija ir t. t. 
dyti, dabar vis smarkiau 
pradeda veikti.

Visoj Europoj žmonės ba
dauja. Neišsisuko iš to 
vargo ir Portugalija. Štai, 
20 d. gegužės Lisbone, Por
tugalijoj, įvyko bado riau
šės, kuriose žuvo 10 žmonių, 
o 50 tapo sužeista.
- Netik Lisabone, bet ir 

daugely kitų Portugalijos 
vietų prasideda riaušės. 
Cenzūra draudžia-siųsti už
sienin teisingas žinias.

NORI IŠGELBĖTI NUO 
MIRTIES AUSTRIJOS 
SOCIALDEMOKRATŲ 

VADĄ.
Austrijos teisėjai nuteisė 

mirtin D-rą Fricą Adlerį, 
pereitais metais - užmušusį 
ministerį Stuergką. Teis
mas jį pripažino sveiku nor
maliu protu.

Teisme F. Adler pasakė 
puikią prakalbą, nuroaVda- 
mas, kad jisai užmušė mi
nisterį dėl politiškų moty
vų. • *

Petrogrado Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba 
nutarė visais galimais bū
dais gelbėti Adlerį. Tuo 
tikslu ji susinešė su visų ša
lių socialistų partijoms.

. POLITINIAI TREMTI- . 
NIAI GRĮŽTA.

Šią savaitę iš Sibiro grįžo 
V.Dūmos atstovas soc.-dem 
Muranovas, J. Kamenevas, 
ir Stalinas.

SLAPTOJI POLICIJA 
NEW YORKO VALS

TIJOJ.

253 SOCIALISTAI SU
GRĮŽO Iš ŠVEI

CARIJOS.
Vokietija vėlei praleido 

pravažiuoti iš Šveicarijos 
253 Rusijos socialdemokra
tams, grįžtantiems namo. 
Jųjų tarpe yra garsus ma-

Albany, N. Y. — Guber- į žumiežių vadovas, drg. Ab-

Kijeve įvyko mažarusių 
(ukraihų) suvažiavimas,ku
ris pareikalavo Ukrainai 

KERENSKIO “GELEŽINĖ plačios autonomijos.
RANKA”. I Kalbama taip-pat ir apie

Naujas Rusijos kares mi- plačią autonomiją Lietuvai, 
nisteris M. Kerenskis sakė- . Finliandijoj eina, agitaci- 
si įvesiąs Rusijos kariume- ja už visišką atsiskyrimą 
nėj geležinę disciplina. Ji-.nuo Rusijos ir neprigulmin- 
sai nuo to jau pradėjo. Įga Finliandiją. Tačiaus to 

Petrograde, viename na-.nori tik švedų - ponų parti- 
me ant Ligovskos gatvės,su- Į ja ir dalis socialistų. Mi- 
areštuota 30 kareivių, pabė-s nisteris Kerenskis nuvyko 
gūsių iš karės fronto. Jie'Finliandijon, kad, sulaikyti 
bus nubausti ir nusiųsti 
frontan.

Petrograde įvyko suva
žiavimas 
atstovu, 
delegatų, 
siejavas 
prakalbą, nurodydamas,kad 
armija esanti iškrikusi ir 
šaliai gręsia pavojus.

Franci jos ammunicijos 
Įministeris Albertas Thomas 
savo • prakalboj Maskvoje 
prašyte prašo, kad rusų ka- 
riumenė smarkiau pradėtų 
veikti.

Finliandijoj eina agitaci-

gą Finliandiją. Tačiaus to

Rusijos aficierių 
• Dalyvavo 1,600 

Generolas Alek- 
pasakė smarkią

tą agitaciją už Finliandijos 
atsiskyrimą nuo Rusijos.

Latvija tap-pat reikalau
ja autonomijos.

POPIEŽIUS NENORI ŽY
DŲ RESPUBLIKOS.

Anglų kariumenei vis la
biau artinanties prie Jeru- 
zolimo, popiežius vis labiau 
nerimauja. Mat, anglai, ža
da atiduot Palestiną (šven
tą žemę) žydam ir įsteigt 
respubliką. Tada žydų glo
boje būsiąs ir Jėzaus gra
bas.

Popiežiui baisu darosi. 
Tegul vely turkai saugoja 
Kristaus garbą, bile tik ne 
žydai. Apie tai praneša 
“Journal de Geneve” iš Ry
mo. „. , , . .5

STREIKAS BUDA
PEŠTE.

Stockholmas, 22 d. gegu
žės. — Iš Stockholmo per 
Londoną gauta žinių,- kad

KARALIAI ATSISAKĘ 
_ NUO SAVO SOSTŲ.

Romos diktatorius Sula 
prieš Kristų 79 m.

Romos imperatorius Dio- 
eetionus po Kr. 305.

Vokietijos imperatorius 
Karolius V 1555 m.

Anglijos k. James II 1688 
Ispanijos karalius Pilypas 

V 1724.
Sardinijos karalius Vik

toras Amadens 1730 m.
Sicilijos
Serbijos

I 1889 m.
Škotijos

Balliol 1296 m.
Lenkijos karalius Stanis-

k. Karolius 1759. 
karalius Milanas

karalius John

Vengrijos sostinėj Budape- lovas II 1795 m. 
Šte prasidėjo streikas viso
se amunicijos dirbtuvėse. 
Streikas tęsiasi nuo 1 d. ge
gužės.

natorius Whitman pasirašė 
po billium, įvedančiu slaptą
ją policiją.

Generalis prokuroras pri
žiūrės tą slaptą policiją.

ramovičius.
Rusijos žmonės uoliai ren

giasi prie rinkimų į konsti
tucijos seimą. Rinkiniuose 
dalyvaus dvi partijos li
beralai ir socialistai.

GABENS CHINIEČIUS
DIRBTI ANT FARMŲ.
New Yorko biznio gal vi

niai svarsto klausimą, kaip 
importavus Amerikon 500,- 
000 chihiečiu, kurie dirbtu

N. LENIN GYVAS.
N. Lenin rusų socialdemo

kratų* vadas, yra gyvas ir

KO REIKALAUJA RUSI
JOS DARBININKAI.

Susipratę Rusijos darbi
ninkai verčia savo naująją 
valdžią reikalauti iš visų 
talkininkų, kad jie apskelb
tų—nenorį jokių užkariavi
mų, jokių aneksijų,jokių ka
rinių kontribucijų. Tuomet 
Jvyksiąs pamatas taikai.

KAIZERIS NELEIDŽIA 
HOFFMAN’UI VYKT Į 

ŠVEDIJĄ.
Į tarptautinę socialistų 

konferenciją Švedijon kai
zeris leidžia visus socialde
mokratus,išėmus drg. Hoff- 
mano, kuris agitavo už vi
suotiną streiką.

Visi socialdemokratai tu
rėtų užsistot už tą vieną 
draugą^ Hof f maną ir,tuo bū
du, nulaužyt kaizeriui 
gus.

ra-

KI-METĖ BOMBŲ ANT 
ŠINIOVO.

Vokiečių aeroplanai metė 
bombų ant Kišiniovo, Rusi
jos miesto.

MINIA SUDEGINO 
NEGRĄ.

Memphis, Ten., 22 gegu
žės. — Porą savaičių atgal 
tapo užmušta jauna mergai
tė Antoinette Rappal. Vė
liaus suareštavo negrą Eli 
Person, kaipo kaltininką 
tos žmogžudystės. Person 
prie kaltės prisipažino. Tuo
met minia, susidedanti iš 
3,000 žmonių,' užpuolė ant 
kalėjimo, atėmė negrą,z nu
sivedė už miesto, pririšo 
prie medžio, apliejo kerosi
mi ir sudegino.

Tai bjaurus minios pašė
limas, kuris ją privedė prie 
tokių darbų.

CHINIJA NEKARIAUJA.

TAIKOS MITINGAS.
Neužilgo New Yorke į- 

vyks suvažiavimas nustaty- j • j *1 1 ~ _

Vokietijos karalius Fran- 
ciškus II 1804 m.

Ispanijos kar. Karolis IV 
1808 m.

Švedijos — Gustavas IV 
LIETUVIŲ TAUTOS TA- 109 m. {

RYBA RUSIJOJ.
Petrograde įsikūrė lietu

sių tautos taryba. Jon, pa
sak “Naujosios Lietuvos” į- 
eina šie žmonės;

Demokratinės Tautos Lai
svės Santaros—P. Leonas, 
T. Petkevičius ir S. Šilingas, j

Tautos pažangos partijos' 
—M. Yčas, L. Noreika ir 
kun. J. Tumas.;

Krikščionių Demokratų— 
J. Strazdas, A. Tumėnas ir 
kun. Vailokaitis;

Katalikų — J. Januškevi
čius, kun. Rėklaitis ir J. Ži- 
levičaitė;

Social-Demokratų — S.
Digrys, G.Liutkęvičius"ir V. 
Požėla;

Socialistų-Liaudininkų — 
P. Balys, P. Bakanftuskas, 
V. Bielskis.

Partijų atstovai iš savo 
tarpo išsirinko 6 žmonių 
prezidiumą, kuris taip vie
tas pasiskirstė: pirmininkas 
—S. Šilingas, vice-pirminin- 
kas—V. Bielskis ir kun. Rė
klaitis, sekretoriai — L.No-

Holandijos — Liudvikas 
Bonapartas 1810 m. 

j Franci jos — Napoleonas 
I. 1814, Napoleonas I, 1815, 

(Karolis X 1830, Liudv. Pi
lypas 1848 m. *
I Austrijos — Ferdinandas 
• 1848 m.

Brazilijos — Pedro II 
1889 m.

Rusijos caras Nikalojus . 
<11 1917 m.

(“Tėv-nė”). ‘7

PANAIKINTA MIRTIES 
BAUSMĖ.

Ministerio A. Kerenskio 
įsakymu, panaikinta mirties 
bausmė. Tuo būdu, už įvai
rius prasižengimus mirtimi 
niekas nebebus baudžiamas.

MOTERŲ TEISĖS. ,
Greitu laiku bus paskelb

tas naujas aktas, kuriuo re
ni ianties moterims bus 
teikiamos pilnos valstyb

redaguoja “Pravda”. Gan-| Talkininkai,, 
dai apie jo prapuolimą ne-.nuo to. purtosi 
turi pamato. > j Naujoji Ru;

ypač Chimjos atstovų namas 
atsisakė apskelbti karę Vo
kietijai. _

žiaviman laukiama 
nant 500 delegatų.

prihū G. Liutkevičiusninkas
Visi prezidiumo nariai turi, imti.

tarnystoje teises. Moterys 
galės visas tarnybas, neiš* 
skiriant nei ministerių, už<

attWbiiiiiMrii
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VOKIETIJOS SOCIALPATRIOTAI.
BAUDŽIAVOS

I

ra ir dabar.

doj, socialpatriotiški vado
vai ėjo ir eina savais keliais.

Štai
“The

kapitalistų dumblyne.
Kuomet męs kalbam apie 

reikia at-

j priešų”.
Į Įsitėmykit, draugaį “Na- 

žmo- ujienos”, vadinasi per išti
sus metus matė, kad Vidi- 

apie kas pripildo “Kovą” nesą-

“NAUJIENOS” IR “KO
VOS” “NESĄMONES'

Toliau skaito: 
“Prakeiktos provos

” neš Amerikos

POLEMIKA I ? , J ” , . g, h. T — KARE VEDA PRIE

negalutinai pasinėrė provą neteisingai išlaimėjo, dar apgindavo “Kovą” nuo rencijas, kur Kapsukas ir kapitalistai šaukė 
1 11 > ■— pasakė burdingierius Jo- priešų!

rias.,

"Prakeiktos visos kalbos tojas neseniai parašė, kad: . -------------
. J”."" I ..“Nežiūrint vLų nesąmo-; PRUSEiKA IŠVIRKŠČIA

—A matai, as tau sakiau, mų, kuriomis Vidikas pri-
“Naujie-'

gegužės esanti didi nuode- Jau daug buvo tokių atsiti- užsiimsi, ___ v___  ___
mė, nes Hindenburgui rei- kimų Vokietijoj, kada dar- ,kalbos, mokykitės gerai kai- mos Ja’ ^ai kas gali guldyt 
kia ammunicijos. Socialpa- bininkai rinkikai pareika- bet ir rašyt, — pataria vie- &alva» kad jos neveidmai- 
triotiškų unijų centras, va-Jauja iš savo atstovo reich- nas vyrs. niauja dabar, tarkuodamos
dinamoji generalė komisija stage, kad jisai pasitrauktų —Q kam man savo kalbos '“Kovą” arba “Laisvę”?

inonių pradedat pasakoti. Ir 
ažuot kabinusis prie visų— 
vertėtų pasižiūrėti į save— 

į pakamantinėti savo idėjų 
Vienas “Naujienų” >rašy-(^a^a^e*

HOOSICK FALLS MUŠEI
KOS “PEKLOS” KNY

GOJE.
Davatka Onelė skaito “Pę- 

Ponas Scheideman, Vo- turėjo pilną protekciją? jklinėj” knygoj giesmę “Apie 
kietijos socialpatriotų lydė-, Tiesa, pastaruoju laiku,yr desperaciją paskandinto”: 
ris, paskutinėj savo prakal- pač po didžiosios revoliuci- 
boj reichstage, pagrasino jos Rusijoj ir Vokietijoj so- melagingos 
kaizerio valdžiai revoliuci- cialpatriotai nutarė pasire- 
ja, jeigu ji griežtai ir sykį klamuoti savo “revoliucijo-'neik ant prakalbų, neklau- pildydavo “Kovą”, 
ant visados nepasakys, kad niškumu”. Tai vienam, tai syk kalbos to vaikėzo Rač- nos” nebombardavo jos, o 
nepritaria aneksijų ir kon- kitam atsitikime jie pagrą- kaus ir to Sutkaus, — sako dar jr apgindavo ją nuo priekabes, 
tribucijų pienams. ~ ----- .•

Bet tam socialpatriotų ly
deriui tik ant minutos užte
ko drąsos. Vos tik reich
stago atžagareiviai spėjo 
užprotestuoti prieš tą “re- 
voliucijinę” prakalbą, kaip 
tuoj kitas socialpatriotų ly
deris, D-ras David šokosi 
ginti p. Scheidemaną. — Ji
sai, girdi negrąsino re volių- socialpatriotus, 
cija. Jisai pats, ir męs visi, skirti darbininkų minias ir 
nenorim revoliucijos, bet at-'jų vadovus. Vokietijos dar- 
žagareiviai prie to veda —'bininkų minios vis labiau 
aiškino p. David ir Scheide- atsipeikėja nuo patriotiško 
man neprotestavo. ! svaigulio. Kas kita—vado-

Ir kaipgi jie norės revo- .vąį a la Scheideman. Tie 
Liucijos tie ponai! Juk męs žmonės darė viską, kad tik 
atsimenam, ką jie veikė užmigdint minių sąmonę, 
prieš pirmą gegužės. Tuo- kad tik sukaustyt, surakint 
met visi partijos ir unijų so-,veikimą. Susirišę su bur- 
cialpatriotai buvo sumobili- ,žuazija reichstage ir spau
duoti skleisti darbininkuose 
mintį, kad streikuoti pirmą

Dar ne taip seniai, kuo- 
' SKRANDA APSIVILKO. met mums Įvairių šalių ka

pitalistai labai daug kalbe- 
Kapsukas būdavo, mėgia j0 apie demokratiją, kultu- 

. Buvo net laikas,’rą ir žmoniškumą. Vokieti- 
kada jisai iš vienų prieka-įjos kapitalistai šaukė, kad 
bių net karjierą norėjo pa-jų šaliai gręsia pavojus nuo 
sidaryti. Bet su Kapsuku, i Rusijos barbarizmo, jog rei- 
bent tarpais, galima buvo.kia kariauti ir apginti laTs- 
susišnekėti. Paimkite, kad vę nuo monarchizmo. Jiems

sina valdžiai, pareikalauja ji į savo Pranį 
iš jos atskaitos. Iš priežas
ties šitos“revoliucijinės” de
klamacijos tūli ir iš mūsų nių neteisingos”... 
lietuvių socialistų palinkę1 —Tai čia jau rašo 
manyti, kad socialpatriotai tuos Usik-Fols mušeikas, ką monėm ir jos netik kad ne- ir Chicagos suvažiavimą ar-'pritarė įvairus patriotai ir
__ — » • . . — _ - . ~ 1 — • 1 1 i 1 1 T~X I *1 H a « a ■ -w—a __ • •

nuversti kaizerį ir sutriuš
kinti Vokietijos imperializ
mą. Tačiau tos kalbos yra 
tik pridengimui tų bjaurių 
tikslų, dėl kurių toji skerdy- 
nė rengiama. Ne Vokieti
jos žmonių laisvė Amerikos 
kapitalistams rūpi, bet už
griebimas naujų kolionijųr 
rinkų ir įgijimas daugiau 
turtų. Ir dar nedaug laikomanyti, ačiū suuiaipairiotai tuos usiK-rois museiKas, Ką munuui n huliiy nu- n Duvci/.iavinią ai - pritarė įvairus patriotai nuturiu, ir uar neuaug lamu

dar bus mūsų draugais, nes sumušė kalbėtojus, o paskui nurodė į tas nesąmones, bet ba kadir So. Bostono konfe- socialpatriotai. Francūzijos praėjo nuo paskelbimo ka- 
‘ .J— — Av... L^a , L jog jų rėš, vienok jau matosi, ko-

l Išeina, kad apgin- Michelsonas buvo jau be- respublikai gręsia pavojus kių “laisvių
’davo nesąmones! įbandą surasti tiltą. Kapsu-‘nuo Vokietijos junkerizmo. darbininkams karė, ir koks

Well—jeigu “Naujienos kas, tarpais, ir prie klaidų ,Tas pats buvo ir kitose ša- bus tas “žmoniškumas”, del
r , i.per ištisus metus gali ginti prisipažindavo (kartą L. S. lyse. Visi sakėsi, jog jie tik

. Kare .yra pekla , sako nuo prįe§ų nesąmonių pilna S. suvažiavime, kartą pole- ginasi, ir šaukė visus prie 
visųamžių protingi,žmones, ]aikrašti tai .Qg sumįšg vi: mikoj su “Laisve”.) - -----...... -
ypač susipratę, darbinin.kai;veidmain^stgs rekordug. ~ - - - ’ ■
, B,?k ^monl®kas lr «k 1 Jos. vadinasi, viena mano, o 
karę ”, sako dabar Amerikos jaro| 1 11
džingojistai ir jų kunigai. | «Nauiienu” red. pralei- 
Matyt, jų žmoniškumą gah , gitokį KalnaverčioJ prasi-, visą rasti tiktai pekloje. pavelijo iš.l

— įduoti Kalnaverčiui visus 
“PILIOZO- Pienus karinės strategijos.

| Bet jeigu “Naujienos” per 
keturis veik metus veidmai
niavo su “Kova”, ginda-

kurio norima kariauti.
Gyvenimo sąlygos darosi 

nepanešamos. Viskas taip 
pabrango, kad daugeliui 
darbininkų neužtenka tos 
algos, ką jie gauna, 
neseniai laikraštyj 
Springfield Sun” tilpo toks - 
pajieškojimas:

“Iš priežasties pragyveni
mo brangumo, aš norėčiau 
rasti sau pastovų darbą, 
idant galėčiau su šeimyna

Aš

1 ginklų už žmoniškumą ir
. Ir minios lengvati

kių patikėjo tiems veidmai
niams.

Dabar jau aiškiausia pa
sirodė, už ką kariaujama ir 
kokių “laisvių” karė neša 
darbininkams. Kiekvienoj 
kariaujančio]* valstybėj ir 
tos mažos laisvės, ką pir
miau darbininkai buvo iško
voję, panaikintos ir įvesta 
tikra baudžiava. Darbiniu- žmoniškai pragyventi, 
kams. nevalia organizuotis, sutikčiau dirbti pas bile ką, 
nevalia streikuoti,^ net ir tas sutiktų už darbą duoti 
darbą pasiiinkti uždi austa. man įr mano šeimynai val- 
netik priverstinas kareivia- drabužius ir kambarj. Aš 
vimas, bet ir taip vadinama Į11 savo uždarbiu negaliu 
industrial konscripciją. pragyventi ir lendu į sko- 
Darbininkai negali eiti iš lą. 

.vienos dirbtuvės į kitą, bet 
,turi dirbti ten, kur valdžia

Visai kitaip elgiasi “Nau-'Į?°Į 
jienos”. Jos jau ką įsikan- 

■da žeminti, gilti, tai susival
dymo, saiko nepripažįsta.

I Štai, pastaruosiuose “N- 
nų” num. sistematiškai akė
jamas Pruseika. Ir kad tą 
darbą — akėjimą geriau su
tvarkius, “Naujienose” įves
ta net specialis darbo pasi
dalinimas. Išpradžių ant 
nepatinkamo asmens “Nau
jienos” paleidžia vieną iš 
savo lengvų kavaleristų.

• nipnn ;$* ’Jei‘“politikė” buvo tada, Pabraižą,Kalnavertį ar Tie-
motinos krūčių iščiulpiau .tai veikiausia, politikė y-

PATARIMAS
PAMS”

—Pirma, negu filozofija
i, mokykitės savo

leido atsišaukimą po atsi-(nuo atstovybės, nes jo pa- mokytis? 
šaukimui, kad tik unijistai (žiūros nesutinka su rinkikų 
restreikuotų. Ponas Le- .pažiūrom, — atstovas ne- 
gien turėjo daug darbo, kad klauso žmonių ir tarnauja 
apmulkinus darbininkus. |buržuazijai, kaip tarnavęs.
Ir kaipgi mislys socialpat- |Tūli tai daro dėl išrokavi- 
riotai apie revoliuciją prieš mo, tūli gi taip toli nuėjo, 
kaizerio valdžią, kad tai pa- tarnaudami “Vaterlandui”, 
čiai kaizerio valdžiai jie kad sudegino paskui save 
daug daug už ką turi padė-lvisus tiltus ir visus laivus ir 
kavoti. .Ne su keno kito, 'grįžti atgal jau nebegali.
kaip su valdžios pagelba so
cialpatriotai pavogė “Vor- 
waerts’o” dienraštįkuris li-

lietuvišką kalbą ir da, ve, 
mokysiuos!! — atšovė “pi- 
liozopas”.

—Tai labai gerai, tautie
ti, bet, jeigu taip, tai pirma

są. Jiem pavesta kandžioti 
oponentą, žeminti jį. Kada 
jie atlieka tą savo darbą, 
tuomet ateina pati “Naujie- 
nų” redakcija ir viską pa-

"i1

nuryk pieną, o paskui jau naudoja vieną f* i t Tr\n ifilozofuok!

Nieks jų nesupranta.
“Naujienos” labai gudriai

, polemišką1 Štai, vienas iš tų Naujie- pastato. Jiems nevalia rei-1 
“triksą”. Jos amžinai spe- ninių “nickel show” rodyto- kalanti didesnės ; 
kuliuoja ant to, kad oponen- jų suriko,kad Pruseika ap- į trumpesnio darbo laiko/nei

0. Lewis”.
Minėto laikraščio repor-

jteris nuėjo pas tą žmogų 
algos, pasReirauti ap|e tas apysto- 

tai jų nesupwita, kad visi sivilkęs išvirkščia skranda, abelnai geresnių sąlygų, jieipts’kk"“°Sd^^
i‘n rvXtlo loVum’nn ilrorl lie mno'i’ni qMVii halcn • JtCSkOJimU 0011. 11 UIS Z1110

i gus papasakojęs, jog jis 
1896 m. uždirbdavęs tik 
$1.25 į dieną, bet geriau ga
gėjęs pragyventi, negu da
bar gaudamas 31 į cento į

_________ Kitą syk viename Chica- amžinai jų mintis iškraipo, kad jis mėgina storu balsu 
gos lietuvių laikraštyje ra-

Taip kaip dabar Ameri- Kuilys. O dabar kitame --------- -------------- -----------------------------
: Deglas. (4 veik metus visuomet su- seiką tūlas pletkas, kurias

i pusėtinai gerai galima sumedžioti tik pras-

Tikri stebuklai!
“Laisvės” :

J riaumoti.Paskui vėl tas pats
redaktorius per rašytojas garsina apie Pru-

gi to laiko buvo mandages-Įos pątriotai šąukia, kad ei- randame parašą: „ (
nių socialdemokratų ranko-įna karėn,pidant paliuosavus į Tai gramatikinis nenuosek- prasdavo

Jie padarė sutartį Su.vpkiečių žmones nuo kaize-,iumas! Juk pagal lietuvių “Naujienų” mintis. O dabar čiausiam bobinčiuje.
i Ir tai vis vadinasi, mato- 

pirmiau, o ir Pruseika,kraipo ir nesu- te, “rimta” kritika”!
— paskiau būtent, pranta tų minčių.

se. ___ t_____ _____c . . . . , a a ..

valdžia ir prievarta užgrie- rj’° jUT}F° “ ta^P ^giai kalbos sintaksę žodis “deg- staigiai paaiškėjo, kad jau Į 
bė tą svarbų viešos opinijos Vokietijos socialpatriotai ]as” turį būti ’ ’ ’ ‘ 1
įrankį. Policijos atstovai šaukė, kad jie eina karėn, <“kuilys” • 
pasyviškai ar aktyviškai rė-J(]ant paliuosavus rusų liau- g|ajp turį skambėt:pasyviškai ar aktyviškai re-1
niė socialpatriotizmą, viso- nuo caro jungo.
kiais būdais slėgdami vidu-l Gerai savo laiku jiem at-
rinių ir kairiųjų draugų vei- kirto latvių socialdemokra- 
kimą. Valdžiai netinkami tai; tokių liuosuotojų mums' 
socialdemokratai buvo šim- nereikia, pasirūpinkite vely 
tais areštuojami, o Scheide- spio savo namus, 
mano kompanijos gizeliai Lygiai taip ir išėjo!

i Bėda dykūnams pilvo pe-Dilgio mmtįs. neto jams”.

Ne, 
'tai yra paprastas priekabių 

Drg. K. Vidikas, būdavo, jieškojimas ir nedailus kri- 
Iseniau, veik per 3 metus, vi- tikieriavimas, ' kuriame 
jsuomet pusėtinai gerai su- i “rimtosios” “Naujienos” da- 

i —Tai tik.-būtų navatna/ėsdavo ką rašo-“Naujie- bar pasinėrė nuo kojų iki 
kad kunigai ženytųsi, —ste- !los , bet dabar jau.ir Vidi- galvos.
bisi vienas neva laisvama- ^a®. Pasidaie baisiai nesup-j i<as tik ne su jom, kas tik 
nis. Bučiuotų'si, eitų gult
į -O d“ai tu misliniJv?” Pak515 i “Kovos” a’ 

atkirto Pekunkos- _ /

“Deglas Kuilys”

nos”, bet dabar jau ir Vidi- galvos, f 4 • v • • •

. < ,,,T .. „ , ,,r . ’’ nepritaria jų polemikai irkad Naujienos net Lais- taktikai _ tai tag jau h. ig.

privalo viską kantriai nešti i 
ir klausyti ponų. Jeigu kas 
neklauso, tas būna nubaus- 
v.aS’ yac^na^ ka*Pv la*ke |iėjęs pragyventi, negu da- 
baudžiavos darbo žmones bal, audamas 3ų cento j 
priklausė ponams, buvo jų va]anda Su ta alįa jis ne. 
pak usnus vergai nepaklau-ga]įg aprūpinti savo moters santi arba neispi dantį pri- ir septynių kūdikių. Tod61 
sakymų,buvo plakami bizu- jjg sutjnkąS išsižadėti pilie- 
ufus._ tam dabar Anglijos įeis|u jr ]jkįį vergu, kad 
darbininkai yra paduoti ka- tik iis įr §e; lgtu
pitahstų valiai. Pasiprie-1 
šinsi — gausi lazdą arba ka
lėjimą. Ir tūkstančiai dar
bininkų,kurie nenorėjo mir-i 
ti už kapitalistų interesus, j klumpa po ^sunkia gyvenimo 
kurie priešinosi tai baudžia-1 našta. Tačiau valdžią eina 
vai, dabar sėdi kalėjimuose, knk to, kad dar didesnį jun-

pragyventi.
Ir toks Lewis nėra vienas.

Tūkstančiai darbininkų

v

: 4

DELKO BUS NESMAGU 
PEKLOJE?

“Ten cypimai, kaukimai 
ir .dantų griežimai, ten 
bjaurus šėtonai-be paliovos 
didžiausioje smarkybėje do- 
vįs girtuoklius, necystatnin- 
kus, apgavėjus, užmušėjus, 
vagis, liežuvninkus, piktžo
džiauto jus, keikūnus, mela
gius, žodžiu visus, katrie 
tik per savo nedorybes pa
tys prasižudė ir kitus pik
tindami skandino ir t. t.”.

Taip rašoma “Peklinėj 
knygoj ant 99 pusi.

Taigi, bus nesmagu pek
loje, kad reikės girdėti cy
pimą, kaukimą ir dantų 
griežimą metodologijos 
daktarų—kunigų, daktaro 
Jorio, kunigo Kamašo ir ki
tų tokių melagių, piktžo
džiauto jų ir vagių'kapitalis
tų. Socialistai .čia ant že
mės prisiklausė jų melagys
čių, prikentėjo jų vagysčių, 
dėlto neis į peklą ju klausy

ki.

virkščia skranda apsivilkęs oįiu «laisviu» karg atl gą uždėti ant darbininkų 
tas nieko nežino, tas nerašo, nešg Anglijos darbinjn-Pečių. Norima uždrausti 

e auzija ,kams, nekalbant jau apie tą streikuoti, organizuotis, no-
jie po lovą guli! — 

i kitas. J. Šukys, kuris visuomet 
būdavo labai gerai supras
davo “Pirmyn” ir “Naujie- 

—Kodėl tu nekenti tų vo- ’nų” savaitraštį, dabar, atsi
sako savo draugei davatkai, kiečių? įprašant, pasidarė toks žiop-
tikrajai kunigo jaspadinei:, —Kaip gi kęsi tuos, neti- lys, kad tik vieno “Naujie- 

—Magdute širdele,, tu kėlius. Jie mus brolius ir nų”straipsnio mintis iškrai-
kaip Dievui gadna, susimil-įseserįs badu išmarįs.
dama, sakyk kunigėliui,kad 
pilvo taip nepenėtų... Dieve 
mano, kas bus 
bus?...

Pradėjo skaityti, kas bus, žmonės negalės to valgyti ir 
bet negalėjo, bijojo skaityt badu išmirs!

• Perskaičius šituos žodžius 
“Peklinėje” (antlOS pusi.) 
antroji kunigo gaspadinė

Paprastai tokios taktikos skurdo našta ir bada kuriš rimą įvesti taip vadinamą 
prisilaiko žmonės, kurie sa- s]egja priežasties karės. ‘ industrial^ ’ '
vo "special - lietuviškame 
kritikieriavime prilipa liep-

; konscripciją.
Tada -darbininkai negales 
eiti iš vienos fabrikos į kitą,Bet ar kitur geriau?

Iš laikraščių męs žinome, bet turės dirbti ten, kur po- 
kad/Vokietijoj irgi tokią;, n ai .palieps, ir už tokią algą,
baudžiava įvesta. Už kiek-(kokiąJie duos. Ir tai įves, 

Kuomet Vilniuje buvo,vieną laisvesnį žodį bau- kaip įvedė priverstiną ka- 
gauta žinia, kad Vokietijos džiama, nevalia organizuo- !reiviavimą. Tuomet bus vi- 

i, darbinin-'sai panaikinta ir tos mažos 
riai paskelbė Lenkijos ne-(kai visame turi klausyti po- laisvės, ką darbininkai ture- 
prigųlmybę, Vilniuje kilo nų. Tatai mums labai gerai jo iškovoję. Bus tokia bau- 
.šioks toks sujudimas. nušviečia šis faktas: 3 die-įdžiava, kokia yra ir kitose 
I Vilniaus katedroje kun. ną gegužės Berlyno laikraš- .kariaujančiose šalyse.
i Michalkevičius sakė pamok-, tyj “Die Zeit am Mitag” til-1

pė ar tik ne 24 kartus!
V. Paukštys, kuris seniau 

—Ugi žinai, kaipo prūsai, pusėtinai gerai suprasdavo
da iu nesunraštilrS1 rade’,J?r Austro-Vengrijos kaize- |tis-ir streikuoti 

Net kantrusis “Keleivio” 
redaktorius ginčydamos su 
“Naujienom” dėlei So. Bo-| 
stono pasikalbėjimo rezoliu
cijų, priverstas buvo anuo-

—Kaip tai išmarįs?

jam, kas tai tik mėsą ir šmultę duos^Nauj. 
valgyti. O per gavėnią d

bet negalėjo, bijojo skaityt 
šias eiles:

“Gaus anie vaišias iš kuk-
nios pragaro,

Šituos gardumus jiems te
nai padaro,

Degančioj sieroj visokios 
bjaurybės,

Baisios kartybės”.
Kad taip, tai galai kuni-

Mark Twain savo juoka-

nušviečia šis faktas: 3 die-įdžiava, kokia yra ir kitose

. uiiu, piivui»v<xj3 uuvu tumu-. . . . -v t ' ..i v. un* • • Bet ar tai bus tik tol, kol
vimuose nutildavo kaip tik meį gušukti «Keleivio” Nll:!sIK nei1.J1odekJ1lP0 tdks Pranešimas: Pigiai tęg!g karg? Ne ToJ. rie.
; ;. .. ‘ /- .d “žinoma, jieškant prie- neuzsimine apie politiką. Vi- Parsiduoda fabriką su ke- 'da pasilĮks -r karei pa.
amžinąjį gyvenimą ir būsi- kabių galima prisikabinti'^ P?moksla? susldeJ°,v.ls ''°’'ka ?’q£L£,n^Jsibai^s- Darbininkai turės 
mą bausmę, del to, kad jis,'prie vjsko jr viską galima dejavimų. Dievas baudžia-Vad as, Vo letijoj j e.ta jgnauj'o kovoti už paprastas 
gird^, turėjęs draugų abie- savotiškai aiškint-Bet kam svietą uz nuodėmės. |veigija; pilnoj to žodžio teises Įr ERSVę organizavi- 
jose vietose ... taip daryti> kam statyti da-l Tikras ubagas dvasioj tas prasmėj. Darbininkai netiklmogi Ir ta kova bus daug.

[Vilniaus diecezijos adminis-inet1”’1 tu laisvių, apie ku-_ sunfcesng pag ten kur dar_ 
tratorius. tam. daug kalbėjo kapi- bininkai j^ižodg fel ko.

_________ t^hstai -lr socialpatriotai,bet vog h. gjo iny «tgv^n » 
yra ponų vergai, ką perka

prieidavo pfie kalbos apie

Dilgys.

“Žinoma, jieškant prie-'neužsiųiihė apie politiką.Vi- parsiduoda fabriką ąu ke-' spauda pasiliks ir karei pa
M

tykus augŠtyn kojomis?”
Na, vyrai, jeigu jau kan- tratonus.

t

ir Amerikos nebūtų sutrau-

Taip rašo augias redaktoriai, — męs jum panai, saKo, neouvo «*.*&*«« , RritnniinQ Tannniioskol Jieva nenuskv- Rowntree'savo veikale apie sakysim: jeigu visas svietas ,fKia ^manijos japumjus io - y‘skurdą. j. B. I pradedą jūsų nesuprasti,tąi?mpenąh?mo,ątogutis..

Darbininkų pavergimas ir 
i nepasibaigs 

tol, kol viešpataus kapitalis
tiška draugijos tvarka. Tik-

ŽIAURUSIS SKURDO RA
TAS.

-“Na”, — vex. , a.

tai irzrojuje buvo pekla?,skurdo ratas yra uzbaig- 
Ba ir tenai 
smerčio, k 
nė obuolio.

mus chinų revoliuci jonie- 
rius, rūpinosi iš visos šir-

SUSIMILDAMA, SAKYK 
KUNIGeLIUU

“Bėda girtuokliams ir ap-
fiirytojams, /s *

trusis “Keleivio” vedėjas 
turėjo pasakyti, kad “Nau- 

“Netikumas reiškia žemą'jienos” moka “dalykus sta- 
uždarbį, žemas uždarbis Į t y t viršum kojomis” — kuo-

— tarė jis, — “ar.

sako, nebuvo

PEKLOJ — KAIP ROJUJ.
“Pekloj nėr smerčio, nie

kas tenai nemiršta”...
Perskaitęs Jonuks šitą ei-.1*^1;^ vilouih Žuv

inte “Peklinei” knvcoi ant reiškia maisto stoką, maisto met jom reik jieskoti prie- - /-iu* ••107 pust S akWtaU^ka reiškia netikumą prie kabių tai jau ištikrųjų sutX
darbo, taip, kad žiaurusis “poor business . |ir 4mei. .os nebutII sutiau

Ir ve draugai,.“Naujienų” |kyti ryšiai. ...
Jisai supranta, ką tai rei-
• . •• T* _ • J _

Dr-as Sun Yat Sen T žy-.ir parduoda.
Vergai dvidešimtam šimt-^naudojnnas 

metyj! i— -
Amerikoj irgi daug kąl-Įra laisvę žmonijai suteiks 

bama, kad karė apskelbta socializmas, bet kad tai 
vardan žmoniškumo ir lais-1 įvyktų turime^ organizuotis 
vės. Girdi, reikia pagelbėti ir kovoti.
kariaųj^j^įpmų yąlstyb?m.| ^



Meilės Laipsniai
įvystyme g

Švenčioniškis

(Tąsa).
ir galvijų. Vienok, čia jau pradeda palengvo nykti 
daugpatystė ir plėtotis vienpatystė. Išsyk daugpatys
tę pavaduoja taip vadinama pusdaugpatystė, t. y., vy
ras turi vieną oficialę pačią, o kitas užlaiko kaipo gu- 
lovas. Pagaliaus pradeda nykti ir gulovęs, šeimynoj 
pasilieka tik viena oficialė pati. Tokį- apsireiškimą 
galima buvo pastebėti veik pas visas tautas, išskiriant 
rymiečius, kurie jau įžengė į istorišką gadynę vien- 
pačiais.

Teisybė, męs ir pirmiau matėme, kad tūlos taute
les prisilaikė vienpatystės, bet tas buvo aiškinama,kad 
vyrai negalėjo daugiau pačių išmaitinti, kartais trūk
davo moterų, buvo labai išsisklaidę ir todėl užsiganė
dindavo viena pačia. Pradžioje antrosios gadynės, 
kuomet žemdirbystė pakilo gana augštai ir žmonių 
ekonominis gyvenimas žymiai pagerėjo, vėl prasideda 
plėtotis daugpatystė ir pakįla iki augščiausio laipsnio. 
Žmonija įžengia į vidurį šeimyniškos gadynės, atsi
randa valstybės, prasidėjo didesnis kultūros besiplė- 
lojimas ir vėl daugpatystė pradeda nykti. Taipgi ir 
apsivedimų formos pradeda keistis: vieton pačių pir
kimo, pradeda įeiti madon pačių gavimas su dalimis. 
Tėvai, išduodami savo dukteris už vyrų, stengiasi ap
rūpinti jų likimą ir todėl duoda dalį, tankiai net ir ke- 
liatą vergų. Jeigu moteris persiskiria su vyru, ji tu
ri teisę atsiimti visą dalį, kurią jai tėvas suteikė ir net 
vergus. Vadinasi, ji ir persiskyrus gali be jokio var
go gerai gyventi.

Priežastys tokių svarbių perversmių benebus tik 
sekančios*:

Pakol viešpatavo gentkartinė tvarka, tai vyras, 
pati ir kūdikiai turėdavo gentkartėj prieglaudą; gent- 
kartė užlaikydavo visas moteris ir kūdikius, kurie tik 
paeidavo iš tos gentkartės, todėl vyras su pačia ga
lėdavo lengviau persiskirti. Pradėjus gentkartėms 
nykti, prisiėjo šeimynoms rūpintis užlaikymu moterų 
ir kūdikių. Todėl ir priėjo prie to, kad vyras su pačia 
turėjo susirišti tvirtesniais šliūbiniais ryšiais. Ir val
stybe, gavus politiškas teises, pradėjo versti prie vien
patystės. Valstybė įstatymiškai vertė prie vienpatys
tės ir amžino porinio gyvenimo todėl, kad šeimynos — • 
tai jos pamatai; juo šeimynos galingesnės, tuo valsty-

* bė stipresnė. Apart to, kariški išrokavjmai valstybes 
taipgi vertė įstatymiškai drausti daugpatystę, nes jai 

» egzistuojant, daugelis vyrų pasilikdavo nevedusiais ir 
tokiu būdu susimažindavo žmonių skaitlius; prie vien
patystės, daugįau vyrų veda ir tokiu būdu pasididina 
žmonių skaitlius, v

Toliaus. Prie daugpatystės, tankiai pačios šeimy
noje n?galėjo draugiškai gyventi, iškildavo barniai, 
todėl civilizuotesnį vyrai, norėdami savo namuose pa
daryti ramybę, pirmąją pačią paskirdavo vyriausia 
šeimininke, suteikdavo jai . didesnes teises, o kitas pa
versdavo tarnaitėmis-sugulovomis. Suprantamas da
lykas, kad pirmosios pačios gyvenimas nepalyginamai 
geresnis už visų kitų, nes ji pęrdėtinė ant kitų pačių 
ir jos privalo visos klausyti. Įėjus į’ madą tokiam į- 
pročiui, tėvai pradėjo atsisakyti duoti savo dukteris 
už tokių vyrų, kurie jau po vieną pačią turėjo. Mat, 
nei vienas tėvas nenorėjo, kad jo dukteris būtų papra
sta tarnaite pirmosios pačios, o jos vyro sugulovą. 
Sykiu su tuo, pradėjo priešintis ir moterįs, nes jos 
prie vienpatystės>visgi turėjo geresnį gyvenimą, ge
resnes teises, negu prie daugpatystės. Greta to visko, 
atsiranda geterizmas ir prostitucija, — šios dvi įstai
gos, tai sąkeleiviai prievartinės vienpatystės, — pasi
didina vergių skaitlius ir tokiu būdu vyrai, ypatingai 
turtingieji, pradėjo geriau užsiganėdinti, negu prie 
daugpatystės, nes pirmiau su keliomis pačiomis pri
versti buvo visą amžį praleisti, o atsiradus geterizmui 
ir prostitucijai, kassyk galėdavo gauti šviežią. Prie 
tokių gyveninio aplinkybių, jau patys vyrai pradėjo 
vengti daugpatystės, nes pamatė, kad užlaikant vieną 
pačią, pašaliais galima dar geriau užganėdinti lytiš
kus jausmus. Negana to. Vyras, pakilęs augščiau ei-* 
yilizacijos laipsniais ir įgijęs daugiau turto, pradėjo 
rūpintis, kad tas jo turtas pereitų į tikrų kūdikių, ran
kas. Kad tą atsiekus, prisieina ilgesniam laikui susi
rišti su viena moteria ir ją palaikyti, — dėlto geriau
sia įvesti amžiną šliūbą.

Prie panaikinimo daugpatystės prisidėjo ir vergų 
atsiradimas, dirgliau, pakol dar vergų nebuvo ir jų 
vietas užimdavo moterįs, vyras negalėdavo apsieiti su 
viena pačia, nes ji jokiu būdu nespėdavo visų darbų 
atlikti. Pavyzdžiui, kad pagaminus dėl keturių ypatų 
dienai duonos, viena moteris turėdavo per dieną malti 
grūdus. Vadinasi, jeigu šeimyna susideda iš dvylikos 
ypatų, tai trįs moterįs turėdavo būti pristatytos vien 
tik prie girnų ir per ištisas dienas malti grūdus. To
dėl vyras ir stengdavosi kodaugiausia gauti pačių,kad 
jos galėjų apdirbti visą ūkės darbą. Atsiradus ver- 

xgams^Juos pradėjo statyti prie t-ų darbų, kuriuos iki 
Šiol atlikinėją 'moterįs. Reiškia, moterų darbas pra-
dėjo mažėti ir vyrams nebuvo reikalo stengtis gauti 
kodaugiausia pačių. *• .

Prie to visjko, atsirado ir dvasiniai jausmai, trau
kianti žmogų prie vienpatystės; užgimė ypatiškos 
meilės jausmai, vyras išmoko gerbti tikruosius . savo 
kūdikius, nekaltybę ir pradėjo suprasti lytišką gėdą; 
jį pradėjo traukti prie vienos ypatos, į kurią įsimylė
davo ir atsirado lytiškos meilės pavydumas. Šie visi 
jausmai palengva augo, plėtojosi ir vedė žmogų prie 
vienpatystės. Suprantamas'daiktas, kad tie visi jaus
mai negalėjo staiga užgimti ir visu smarkumu išsiplė
toti. Jie jau atsirado daug anksčiau, bet vidury šei
myniškos gadynės labiau išsiplėtojo ir tuomet jau ta
po pastebėti.

Vidury šeimyniškos gadynės vietomis jau buvo 
pilnai išsiplėtojus vienpatystė ir amžinas-šliūbas — 
pavyzdžiui, Rymo respublikoj, išsiplėtojus krikščiony
bei, — ir jau palengva pradėjo žengti prie naujos ga
dynės — ypatiškos meilės.

Konstantas N-ko klausia:
1. Ar spermatorrhea yra

2. Kaip senas vyras ne
tenka vyriškumo, jei jis tu
ri susinešimus nuo jaunys
tės?

PABAIGA ŠEIMYNIŠKOS GADYNĖS.
Pabaigoj šeimyniškos gadynės įvyko labai svar

bios permainos: šeimynos pradėjo mažintis, moterįs 
griebėsi" amatų mokintis, jų padėjimas pradėjo gerin
tis, o vyrų galė pulti.

Prie šių svarbių permainų vėl privedė ne kas ki
tas, kaip tik ekonominės aplinkybės bei ekonominis 
progresais. Pirmą vietą čia užima kapitalistiška orga
nizacija, kuri jau apsireiškė vidury šeimyniškos gady
nės ir kuri vėliaus gana smarkiai plėtojosi, paimdama 
į savo rankas veik visus tuos darbus, kuriuos pirmiau 
turėdavo moterįs savo rankomis atlikti. Kadangi 
moterų darbai sumažėjo, viską pradėjo gaminti kapi
talistiška organizacija, tai šeimynų augimas žymiai 
ėmė pulti, kūdikių gimdymai irgi sumažėjo.

Jau męs anksčiau matėme, juo šeimyna silpnesnė, 
tuo kapitalistiška organizacija daugiau iš jos atima 
įvairių darbų. Atsiradus kapitalistiškai organizaci
jai, ji greitai paėmė iš šeimynų daugybę darbų į savo 
rankas: pradėjo verpti, austi, alų daryti ir duoną kep
ti. žvakes lieti, gyvulius pjaut, drabužius siūti, muilą 
dirbti ir t. t. Pirmiau šeimynos viską pagamindavo, 
kas tik reikalinga žmonijai, dabar Jau to nėra, nes 
veik viską gamina kapitalistiška organizacija. Nega
na to. Pirmiau kariškos valstybės svarbiausias tiks
las buvo karės, kad kuodaugiausia užkariavus, kodau
giausia turtų užgriebus, dabar, atsiradus kapitalistiš
kai organizacijai, kariška valstybė taipgi permaino 
savo taktiką,pradeda daugiau rūpintis viduriniais rei
kalais, daugiau užsiimti ramiu0 darbu, negu kariavi
mu. Kapitalistiška organizacija pamatė, kad ramus 
darbas jai didesnę naudą atneša, negu nuolatinės ka
rės, be jokių prisirengimų, be jokių išrokavimų. Pir- 
miaus šeimynoje vyras buvo teisėju, karininku, des
potu ir savo kūdikius visuomet stengdavosi išauklėti 
tokioj dvasioj; atsiradus gi kapitalistiškai organizaci
jai, ji visas tas teises, kurias turėjo vyras,"^aima į^a- 
vo rankas, o vyrą paverčia paprastu darbininku. Va
dinasi, šeimynose išnyksta karingoji ir despotiškoji 
dvasia ir kūdikius pradeda auklėti visiškai kitokioj 
dvasioj.

Toliaus. Kapitalistiškai organizacijai'paėmus į 
savo rankas veik visą išdirbystę, šeimynose, moterų 
vertė pradėjo pulti ir tas jas pastūmėjo eiti į dirbtu
ves arba, geriau sakant, parduoti savo jiegas kapita
listiškai organizacijai. Pardavus gi jiegas kapitalis
tiškai organizacijai, moteris pradeda atsistoti ant sa- . 
vo kojų, pradeda sau užsidirbti maistą ir tuomi pasi
daro savystove ypata.

Sykiu su augimu ir plėtojimosi kapitalistiškos or
ganizacijos, keitėsi ir dvasiški žmonių jausmai, pra
dėjo kitaip protauti. Bažnyčia iki šiol turėjo neapsa
komą galę, bet pasidarius šeimynose permainoms ir 
jos galė palengva ėmė pulti.

Pagaliaus bažnyčios įtekmė visiškai nupuolė. Pir- 
miaus buvo įvestas amžinas šliūbas ir vyrą su pačia 
galėjo perskirti tik mirtis. Kaip bažnyčia diktavo, 
taip valstybės elgdavosi. Bet štai tie bažnyčios susta
tyti įstatymai tapo panaikinti ir veik visose Europos 
pažangesnėse valstybėse likosi įveštas civiliškas šliū
bas ir suteikta persiskyrimų teisės. Persiskyrimai iš
syk buvo retenybe, pavyzdžiui, Vokietijoj, panaikinus 
amžiną šliūbą, ant 100,000 ypatų’ į metus būdavo 15 
persiskyrimų, Norvegijoj' 6, Švedijoj 8, Francijoj 23, 
Saksonijoj 29, Austrijoj 1, Anglijoje 2, Suv. Valstijose 
73 ir tik Japonijoj daeidavo iki 215! Bet ir persisky
rimų skaitlius pradėjo smarkiai augti. ... 1905 mėtais 
tik vienoj Prūsijoj ant 100,000 žmonių buvo 106 persi
skyrimai per metus, o 1909 m. — 129.

3. Ar žmogus, turintis 
skystą kraują, gali būti 
tvirtas fiziškai ir protiškai?

Atsakymas. — Spermato
rrhea yra tokis stovis, kada 
vyro sėkla bėga be susine- 
šimo ir paprastai tas bėgi
mas yra lėtas 'ir menkas. 
Pats sėklos tekėjimas nėra 
liga bet priežastis, kuri ver
čia sėklą tekėt yra svarbes
nė ar-menkesnė liga. Tan
kiai užsisenėjusio triperio 
tam tikrame^laipsny sėkla 
gali bėgt. Padidėjimas tūlų 
gilių dėl saužagystės ar ko
kių augimų irgi gali pagim
dyti šį stovį. Reikia eiti 
pas vietos gydytoją, kuris 
atras priežastį, nes kartais 
ji būna svarbi, o kartais 
menka. Kartais tik nerviš
kumas.

2. žodis “jaunystė” ne
duoda aiškaus supratimo a- 
pie klausimą. Jei jaunyste 
vadinti 20 metų amžių, tai 
vyras nepameta vyriškumo 
iki 60 ar 80 metų amžiaus. 
Net tūli 80 metų seniai turi 
lytiškus patraukimus, tik 
veik niekad kūdikių tame 
amžyj jie negali laukt savo 
šeimynoj. Jei vyras perdaug

MELDŽIU TATAI PAAIŠ
KINTI.

“Laisvės” korespondentas 
savo 

B. Smel- 
sako:“Iš- 
reakciją

iš Montello, Mac 
pranešime apie J. 
storinus prakalbą, 
sitarimus prieš
vartojo gana drąsius. Suly
ginus Smelstoriaus dabarti
nę kalbą su tuo, ką jis rašė 
atgal pora trejatą mėnesių, 
pasirodo gana didelis skir
tumas”.

Meldžiu “Laisvės” kores
pondento prirodyt, kada 
Smelstorius netik prieš po
ra trejatą mėnesių, bet 12 
metų laiku yra ką nors ra
šęs užgirdamas reakciją?

Jeįgu savb rašyme nevar
tojau, nevartoju ir nevar
tosiu kapsukinės taktikos, 
tai visgi meldžiu 
neįtarinėti manęs 
jos rėmime.

Už patarimus,
vėžėse turiu laikyties, tariu 
ačiū. Ilgametis patyrimas 
proletariato kovos lauke, se
nai man tas vėžes nustatė ir 
įtikino, kad kovoje neužten
ka užsidegimų, daug labiau 
reikalingas šaltas protas. 
Neužtenka veržimosi*} ugnį, 
reikalinga ir strategija.

J. B. Smelstorius.

draugų 
reakci-

kokiose

PRADŽIA YPATIŠKOS MEILĖS GADYNĖS.
Pagal sociologijos įstatus, kiekviena šeimyniška 

reforma pirmiausiai būna surišta su ekonominiais rei\ 
kalais, kurie ir priverčia daryti šliūbines reformas. 
Tas pats yra ir su ypatiškos meilės gadyne..

Paėmus kapitalistiškai organizacijai į rankas vi
są išdirbystę, šeimynos pradėjo krikti, o moterįs tapti 
profesionalėmis darbininkėmis. Todėl apsivedimų re
formas ir privalome statyti pirmoj vietoj.

Kada prasidėjo moterų judėjimas, kada ir jis pra
bilo reikalaudamas sau lygių teisių, dauguma vyrų sa
kė, kad jis tą daro iš didelio, ištvirkimo, prie kurio pri
vedė kapitalistiška sistema ir kad suteikus moterims 
lygias teises, žmonija prieis prie išsigimimo. Net 
ir šiandien galima surasti tokių mokslo vyrų, ku
rie prisilaiko panašios nuomonės, vienok ir‘jie'jau ne
sipriešina taip baisiai, kad suteikus moterims lygias
teises. Žmonės persitikrino, l 

(Toliausbus)

Buvęs rusų caras Mikalo
jus II yra gimęs 1868..metais 
6 geg., vadinas 49 metų. Ant 
sosto buvo įžengęs 20 sp. 
1894 metais, vadinas viešpa
tavo 22 metus, 4 mėnesius ir 
10 dienų. Buvęs sosto įpe-
dinis Aleksiejus yra gimęs 
30 liepos 1904 metais. . Did.

nusidėvi lytiškame gyveni
me, kaip miestuose atsitin
ka su daugeliu, jis gali ne
tekti vyriškumo apie 50 me
tų ar anksčiau. Alkoholis, 
užsinuodijimai švinu ir 
kitkuo, saužagystė, lytiškos 
ligos—irgi suardo vyrišku
mą kartais labai 
amžiuj.

3. Norm ai i s 
kraujas susideda
pusės skystų dalių ir kita 
pusė yra iš tirštų arba ne- 
vandeniuotu daliu. Tiršto
ji dalis susideda iš baltųjų 
ir raudonųjų kūnelių, plokš- 
jtučių ir t. t. Jeigu kraujas ( 
lieka skystesniu, reiškia,jog į 
jo normališkų elementų nė-j

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

Inkvizicija, parašyta Gusev’o $1.00* 
Apdaryta $1.25.
> Pasaulių Ratas.

naujos patirtos paslaptis planetų,sau
les, kometų, žvaigždžių ir t t.

Mielaširdingi Žvėrys, 
puikios istorijos apie atsižymėjusius 
mielaširdingumu žvėris. Kaina

Tos visos knygos geros popierca ir 
su daugeliu puikių paveikslų, 
kalaujant kataliogo ar atsako, 
prisiust už 2 centu štampą.

F. MILAŠAUSKIS
1.3 Atlantic St., So. Boston,

čia aprašoma

25c* 
čia telpa

20c*

Ref- 
reikia

Mass.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuv’s 

Kontraktorius
Pentuoju namus is lauko, taipgi r 

iš vidaus, popierauju, pleisteru'ju ir 
cimantuoju. Už savo darbą gvaran- 
tuoju. Išlygos prieinamos. Reikal* 
kreipkitės ypatiškai ar laišku.
46 Power St. arba j gyvenimo vietąi, 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y.

K J. VASILIAUSKAS

jauname

žmogaus 
apie iš

—.-ff

e e* 1 • 1 “'1 DVCĮJib IliUdVAO j'LJ. BvHD ▼(ia gana ll jis negali todeljrus> o padarys veidą tyru ir akai***
išpildyt savo užduoties, kuri 
yra plati. Be to, skystas 
kraujas lengvai sunkiasi iš 
gyslų ir jo skystoji dalis 
pripildo kūno kiaurines ar- 
iba odą ar kitus organus. 
Tuomet neretai kojų tini
mas yra pastebiamas. Ta 
priežastis, kuri daro krau-

Nusipirk Mosties*
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba 

Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
Į štepk veidą mosčia per kelia vaka

riu baltu. 'Į'oji mostis išima plėtmua 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra* 
šalina visokius spuogus nuo veidą 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. Pinigu* 
galit siųst ir stampomh, (7>

J. RIMKUS,
Box 36. Holbrook. Maa*

-------------X ■■ .. ■ . ......... . .......... ...............

P. O.

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

laikyti sveiku, todėl jis ank
sčiau ar vėliau pasijaučia e- 
sąs ligonis arba pastebi,kad 
kas negero atsitiko su jo tū
lom kūno dalim, žodžiu,jis ant kokio tik nori instrumento, arte

• i , j • t i dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, Lei a Sveikas, O kai tais lieka Pasakykit ir draugams. Adresuokit
J. A. Baronas, P O Box, G D 

McKees Rocks, Pa.
visai neišgydomu ligoniu. <• 
Protiškai tečiaus tokie ligo- ' 
niai nenupuola arba per- - 

imaina būna nežymi.
Tel. 2372 Greenpoint.

kunigaikštis Mykolas, caro 
brolis, yra gimęs 1878 me
tais 22 lapkr., yra vedęs 
grapienę Nataliją Šėrėm et- 
jevą, po.pirmo vyro Vulfer-' 
tienę. Už tai buvo iš caro 
giminės išskirtas, turtas pa
imtas caro globon. Dabar 
rusų spauda pilną, visokių 
smulkmenų apie buv. caro i 
gyvenimą, apie santikius' su' 
giminėmis ir t. t. • Patsai 
caras buvęs žmogus be va
lios, siauraprotis: kaip kas 
įkalbėdavęs taip darydavęs, 
tečiaus buvo žmogus tamp
rus (upartas). * Pastaruoju 
laiku kaikūrie iš caro gimi
naičių inkalbinėję paskelbti 
konstituciją, paklausyti 
žmonių balso ir paskirti mi
nistrus atsakomuosius prieš- 
V. Dūmą. Tečiaus caras a- 
pie tai nenorėjęs nei klau
syti ir susipykinęs su dau
guma savo giminių. Arti- 
ftiiausiais caro patarėjais 
buvę senovės vokiečių aris- 
tokratijos šulai: gr. Frede- 
riksas, štiurmeris, apgavi
kas Mamuilovas su Raspu- 
tinu. Carienė esanti nevi
sai normalė moteriškė (ne
sveika), negalėjusi gyventi 
be Rasputino.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
jos. Taipgi parduodame pi j anus.

$1.00 ‘ANT 
savaites
• # 
Pristatėm j namus ir toli

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO. .
198-200 GRAND STREET

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

- -p -------- ------- - 11,1,1! ,

Telephone ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz 
. . / 

271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

tui moterų lij^ow.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ ' ■ 
271 Berry St., Brooklyn,N. Y.. 
e Kampas So. l-mos gatvės. •

- DYKAI!,DYKAI!
URKI A3 iitrankiu dantia be skausmo Ir veltui tiem •

kurie duoda taisyti ir naujus indfeti.

Visiška” ARbeS Skausmo
A Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- 

ii timis sunkiaib atsitikime, tankiai siunčia pas 
-----• specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži

nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-
muose Rfunčiama pas JI. Ateik ir duok IScirzaminuot. Informacijos dykai. Manokarunoa trML 
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kaino* 
einamos. Mokestis ant nedaliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalu.

a Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pčtnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M*
* Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P-. M.

DR. CHAS TESCH BERG, D. D. S., Lietuviškas Deifirt
500 Grand kampas Union Avenue, Brooklyn, IN. Y, 

. Kalba Lietuvitkai. Lenkiukai,Rusiškai Telephone Staff* MM.
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PASIKALBĖJIMAS SU 
LIETUVIŲ SOCIA
LISTŲ S/^JUNGOS 

SEKRETORIUM
J. STILSONU.

Grįždamas po savo marš
ruto į Philadelphiją, drg. J. 
Stilson užsuko į Brooklyną.

Čia jau, “Laisvės” redak
cijoj, padaryta interview.

—Kiek prakalbu pasakė
te?

—Daugiau, negu 60.
—Kaip sekėsi biznis?
—Nors labai pavargau, 

bet sekėsi neblogiausia. Au
kų Sąjungos namui surink
ta virš $4.000, paskolų virš

■■
■■

Ml

kelia protestus. Rocheste- 
ry tūlas tautininkas net L. 
S. S. namui aukavo,taip jam 
įgriso vadai. Chicagos tau
tininkai be įtekmės. Jie vi
si perdaug suindividualeję, 
perdaug subiznėję. Abelnai, 
su tautininkais blogai.

—Kaip žiūri socialistai į 
mūsų laikraščių ginčus?

—Yra vietų, kur ginčams 
nepritaria, bet yra daug to
kių vietų, kur publika pasi
dalinus pusiau. Taip, padė-

1U., U1UU 
gai visi stoja už vienybę ir 
d raugi šku m ą la i k r a š ti j o j.

i Tačiaus dauguma sąjungie- 
čių pritaria Kapsukui ir 
gailisi, kad jisai greit išva
žiavo.

I —Ar daug kas rengiasi 
keliaut Rusijon?

—Ne, tokio ūpo žmonėse 
nėra.

i —Kaip sąjungiečiai žiūri 
į “Laisvę”.

—“Laisvei” - veik niekas 
užmetimu nedaro. Abel
nai imant, ja patenkinti.

—Jūsų nuomonė apie L.

—Sekasi jai. Aš pats kal
bėjau keliom L. D. L. D. 
kuopom. Nauja knyga 
War—what for? kaip sykis 
laiku pasirodė.

—Kur bus Sąjungos na
mas?

—Ligšiol aišku, kad Pitt- 
sburge jisai jau nebus, bet 
gali būti Philadelphijoj.Bro- 
oklyne, Chicagoj ar Cleve- 
lande. Visos tos vietos turi 
savo karštų pritarėjų.

Rygoje L d. kovo dieną 
pasklydo Bublikovo telegra- 

$2.000— taigi padaryta virš ma apie Valstijos Dūmos 
6.000 dolerių, 
žmonių žadėjo 
aukauti ir skolinti. Turiu 
pažadėtų apie $8.000. Abel- tvirtipo ir plačiaus paplito, 
nai imant, žmonės aukauja gi 3 d; kovo jau pasirodė o- 
gana gausiai. ficialės telegramos apie at-

—Kiek naujų narių prisi- sitikusią valdžios permainą, 
rašė? Ant gatvių pasirodė dau-

Daugybė Komiteto įsikūrimą ir už- 
man dar ėmimą viršiausios valdžios. 

Ant rytojaus tos žiniospasi-

gi 3 d; kovo jau pasirodė o- 
ficialės telegramos apie at-

rašė?
—Pavyko sutverti šešias'giaus žmonių,'bet’jokio di- 

L. S. S. kuopas — Kulp- didesnio sujudimo nebuvo 
mont, Cincinnati, Johnston matyti. Tiktai 5 d. kovo 
City, Omaha, Beloit, Ams- ant Aleksandro bulvaro ties 
terdam. Viso labo prirašy- Petro Did. paminklo lieka- 
ta virš 200 narių.
—Ar negalėtumėt ką paša- ste visur pavyzdinga tvar

kyt apie žmonių duosnumą? jka.
' —Duosnių žmonių l
daug, vpac Binghamton, N. i vietą. Nedėldienį 5 kovo 
Y., Detroit, Mich, ir Cleve-'jau visi policistai buvo nu- 
land. Chicaga sudėjo apieĮsivilkS savo mandierus ir 
$1,000, bet juk ten ir kolio- ginklus atidavė miesto vai- 
nija didžiausia.
’ —Kaip su Chicaga?

Čia drg. Stilson pasisakė 
nenorįs į tūlus- klausinius 
atsakyt. Tačiaus, jisai vis
tik papasakojo ir apie Chi
caga šio - to įdomaus: —

• Chicagos publika puiki, en
tuziastiška. Veikėjų labai 
mažai ir tie patįs paskendę 
mechaniškam darbe. “Nau
jienos” išstumia “Draugą”. 
Kur seniau skaitė “Drau- , . . .v _ t
gą”, ten dabar skaito “Nau- dymai ^eję is Petrapilio, 
jienas”. Net vidury Chica- Antradieni vakarą buvo su- 
gos, paveizdan ant Michi- šaukta visn Kygos draugijų

■ atstovų susirinkimas.
Buvęs Rygos policmeiste-

L. S. S. kuopas

nomis sakė prakalbas. Mie-

Tveriama miesto mili- 
gana cUa> ktfri užstoja policijos

dybon.' Milicijon priimama 
rimtus savanorius, daugiau
siai iš ugnegesių. Iš senų
jų policistų nepriima neko. 
Nauji milicininkai jau sto
vi ant gatvių ir daboja tvar
kos; jų ženklas baltas raiš
tis ant rankovės.

gan Avė. parsidavinėja pa
vieniai “Naujienų” num.

Vokiečių kareivio
kares atsiminimai

Vertėjo įžanga
Tie įdomus atsiminimai, kurių verti 
“Laisvės” skaitytojai kviečiami malo 

niai priimti, .visųpirmiausia pasirodė žy
miausiame Amerikos vokiečių socialistų or

m a

ganė i\ew lorKer voiKszeitung . Atsimi
nimų autorius yra vokietis kareivis, išbu
vęs karės laukuose 14 mėnesių. Jam teko 
būti Belgijoj ir Francijoj, aktyviai daly
vaujant mūšiuose ir tranšėjų apkasuose. 
Ką jisai rašo—tai rašo savo širdies krauju 
ir ašarom.
autoriui pavyko pasprukti Olandijon 
ten jisai dasikasė Amerikos. ' 
karės dezertiro atsiminimai tilpę “New 
Yorker Volkszeitung”, tuoj buvo patėmyti 
ir šiuomi laiku yra išversti anglų ir rusų 
kalbosna.

Gaminant - vertimą lietuvių kalbon iš- 
anksto turiu pasisakyti manąs praleisti tū
las ne taip įdomias vieteles, tačiaus tų pra
leidimų bus taip maža, jog originalo pilny
bė neką tenukentės. Vertimą darau iš an
glų kalbos.

Skaitytojai malonės patėmyti, sekda
mi šių atsiminimų bėgį, kad jų autorius,bu
vęs vokiečių kareivis, yra ne koks ten ne
paprastas ar išimtinas karės padaras, bet 
visiškai paprastas eilinis veikėjas. Tą ką 
jisai matė ir jautė, be abejonės, matė ir 
jautė milionai kareivių visuose karės fron
tuose.

viai Meilužės ir žmonos apsikabinę su sa- LIETUVIŲ' DARBININKŲ su chicagiečiais,
viskiais, maršavo link stoties. Muzika grie- LITERATUROJį DRAUGI-
žė atsisveikinimo dainuškas. Dainos ir a- 
šaros sumišo vienam verpete. Žmonės, 
nors ir nepažįstami, bučiavo viens kitą 
skendo vienas antro glėbyje.
žmoniją pagavo įsivilnijusi jausmų audra. Draugijos nariams,kad ant 
Žmogus, kad ir drūčiausiais jausmais, ne
galėjai išsilaikyti nesusijudinęs.

Bet kada męs pasiekėm gelžkelio staciją 
žmonių susijudinimas 
pasiekė augščiausio laipsnio 
jau reikėjo tarti paskutinį “sudiev”, čion 
reikėjo galutinai atsisveikinti

JOS NARIAMS.
šiuomi pranešame Lietu- 

Visus, visą 'yjų Darbininkų Literatūros

Vaikų paralyžius.
Elizabth, N. J., po N575'

žiumi 5 metų amžiaus mer 
rasai leidinys draugijos raš-Įgaitė ir mirė 
tųišeis rugpjūčio menesį

susigraudinimas ^us J°no Biliūno biogra- mieste paralyžiaus 
Juk tai čia fija

Tai pirma 
šiais metais Elizabeth’^ 

auka. 
Valdžia subruzdo apie tą 

naujos vietą namus ir kiemus va- 
Aš niekuo- knygos jau pabaigtas “Ko

Pirmas mušimas

met neužmiršiu tos valančios, norint znu 
seneliu bebusiu. Moterys prilipo prie savo 1 
vyrų ir verkė,dejavo,nenorėdamos jų paleis 
sti; tankiai reikėjo grubios spėkos,kad per 
skirti mylimą porelę. Jos,moterėlės, 1 
turn jautė ir matė tą baisų likimą, kuris

voje”. Viskas atlikta ge
rai. Centro Komitetas L.D. 
L. D/pilnai užganėdintas

Pereitais metais ir E
lizabethe daugelis kūdikių: 
mirė nuo paralyžiaus.

tary- darbu.
Dėl trečiojo leidinio “Ra

Pn 14 rnpnncin Vnrinvimn mnGn Pau^ia jų numylėtų, jos tarytum buvo ap- poliaus Markso ekonominis 
vJ JL a 111U A1 Vz 1 l t d L I. d V 1 111 vJ III Ll O Ll I « . • • ii* 1 v • • v -i

-- --■ į-'kabinusios tuos tylius kapus svečioj sale- noksiąs” '’ ’ J
Tie Vokiečių- kuriuose bus palaidoti ju vyrai bevar- ... ... . ...

vėdama tarybos

SOCIALISTAI LAIMĖJO.
Collinsville, Ill. — Drau

gas Delaney išrinktas ai- 
dermanu.

dėliai. ir štai jos glaudėsi prie savisKių, 
nenorėdamos jų paleisti, bet tie “saviškiai” 
ne joms jau prigulėjo.

Na, galop, ir ta scena užsibaigė. Trau
kinys mūsų laukė. Męs sėdomės į vagonus, 
kur paprastai gyvulius veža. Atėjo tam
sa ir apklojo žemelę. Mūsų vagonuose ne
bebuvo šviesos.

Traukinys palengvėle važiavo Reino 
paupiu. Nebuvo taip didelio trankymosi ir 
bildesio. Mus pagavo nuovargis po tų die
nų didelio sumišimo. Daugelis kareivių 
sumigo. Dalis mūsiškių akimis vėrė nak
ties tamsumą, tarytum mėgindami atsklei
sti ateitį. Tūli žiūrėjo į mylimųjų fotogra
fijas ir tik mažas, palyginamai, skaičius 
ginčijosi apie tai, kur mus veža. Kurlink 

_____ Milionai darbininkų, prieš jų valiąvažiuojam? Ištikrųjų, kurgi? Ogi kas 
ir norą priversti dirbti žmogžudžių dari |£ak žinoti. Pagaliaus pa labai ilgos keho-
gilumoje savo širdies vistik nesiliauja būti 
žmonėmis. Neturėdami galės sukontro
liuoti pragarinę karės mašiną, jie jaučia 
betgi visą karės neteisybę ir piktybę ir ta
me tėra didžiausia viltis, jog ateis laikai, 
kada karės išnyks.

Laisvietis.
21 d. gegužės, 1917.

MARšUOJANT Į BELGIJĄ.

. Pagaliaus po labai ilgos kelio
nės traukinys sustojo. Per ištisą naktį ke
liavę, męs atsidūrėm ties Aix-la-Chapelle! 
Ties Aix-la-Chapėlle! Kągi męs čia dary
sim! Kuomet męs teiravomės aficierių,tie 
tik pečiais traukė. Palūkėję valandėlę, tę
sėme savp kelionę ir 2d. rugpjūčio vakare 
atvykom tūlon farmon ties Herbesthal,veik 
ant rubežiaus Vokietijos ir Belgijos. Susi- 
telkėm daržinėje. Nieks nežinojo, kas rei
kės veikti čia parubežėje. 3 d. rugpjūčio, 
po pietų, atvyko rezervistai ir mūsų kom
panija dasipildė iki reikiamo žmonių skai
čiaus. Męs vis dar nebežinojome, kokių 
galų atsiirėme šian užkampin, tačiaus gu
lėdami ant žolės, rafninomės, by tik ramin- 

jties. Visi jautėme, kad kas tai įvyks ir ne- 
nežinojimas, pasi-

Pabaigoje liepos, 1914 m., mūsų garnizo
nas, stovįs Koblence, buvo labai sujudęs.. 
Dalis mūsų buvo pagauta nepaprasto entu
ziazmo jausmų; kita gi dalis buvo giliai nu
siminus. Ore jautėsi karė. Aš priderėjau 
i tųjų eilę, kurie buvo nusiminę. Mat, aš žinojimas, slegiantis 
jau buvau bebaigiąs kareiviavimo terminą! baigs. Tačiaus tik nedaugelis žinojo, kad 
ir man tereikėjo būti kazarmėse tik šešiatą šioji naktelė, tai paskutinė jau naktis, ku- 
savaičių. Ir štai, ažuot namučių grįžus, rią praleidžiame ant Vokietijos žemės, 
vaizdinosi karės.šauksmas."__11___ Trečioj nakties valandoj sugaudė kari-

Būdamas kareiviu aš buvau kuo ir ligi nis signalas. Sukilome ir susitelkėm bū- 
priešu, rin. Kapitonas paaiškino, kaip kas yra. Ji- 

Mano galva nie- sai liepė pasirengt mums į žygį, nors ir 
kuomet negalėjo apimti, kas naudos buvo pats dorai nežinojo, kurlink reikės traukti, 
iš žmonių žudymo ir aš sakiau savo drau- Už gero pusvalandžio pribuvo 50 didelių ta- 
gams kazarmėje,. kad prie įvairiausių ap- vorinių automobilių. Tačiaus ir automobi- 
linkybių karė yra didžiausia nepalaima, lių vedėjai nesižinojo, kur važiuoja. Jie, 
žmonijai.

kias dienas prieš mobilizaciją, buvo tary- iš mūsų, kurie nugirdo, ką aficieriai šne- 
turn karštligės ’šišo pagautas. Męs dirbom ka, spėjo, kad dar šią pačią dieną męs eisi- » 
dienom ir naktim taip, kad jau 23 d. liepos'me. Belgijon; tūli jiems prieštaravo. Nie-. ffi

kareiviavimo buvęsz buvau karės 
buvau anti-militaristu.

K. LIUTKUS, pirmininkas
A. JUREVIČIUS, sekretorius
V. PAUKŠTYS, iždininkas

L. PRŪSEI K A, rwlaktorfuB 
V. PAUKŠTYS, red. piwelb. 
J UNDZIUK. ^axpadoHus 
J. NAUDŽIUS. admiRist.

LIETUVIŲ KO-OPERATYVĖS SPAUDOS BENDROVĖS 
“LAISVĖ ”

SOLISTAI

Nedelioj, 27 Gegužes, 1917, 2 30 val. po piet 
BUCKINGHAM HALL. WATERBURY, CONN.

Air. A. HAlTOVICH, smuikininkas 
Miss J. HERMAN, soprano 
Miss P. Jurgeliutė, soprano 
Mr. P. Shouland, bariten .

1.
■programas.

Je veux vivre ........ .............. Guunod

2.
Miss JULIA HERMAN

a) Melodie........................ s...... .... Tschaikpvcsky

3.

b) Romance “Andaluzia”.....
c) Perpetum Mobile..............

Mr. A. HAlTOVICH

a) Prologue from Pagliacci...,

.........Sarasate
..................... Ries

.........Leoncavallo

4.

b) The Brigands love song..
Mr. P. SHOULAND 

a) Arija iš operetės “Birute”.

................. Pettie

..M. Petrauskas

5.

b) Staendchen (Serenade).....
Miss P. JURGELIUTE

a) The Winds in the South .

.... Fr-. Schubert

.....................Scofh

6.

b) Vinsegnero come Januo le citte....Bimboni
Miss JULIA HERMAN

Souvenir de Moscow...... ..............IVicniaiosky
Mr. A. HAlTOVICH

a) The Trumpeter.................................... Dix
b) Solo di Scarpia. Se la giurata fede

from Tosca....................................Puccini
Mr. P. SHOULAND

Nuožųii mergina.  ....................Moniushkp
Miss P. JURGELIUTE

\ ... m • .. kaip ir męs, laukėm įsakymų. Prasidėjo------------------------------------------------------------------------
Mūsų saperų batalionas, N30, dar pen- diskusijos apie mūsų kelionės tikslą. Tie

• męs faktinai buvom prisirengę prie karės; įkas negalėjo guldyti galvos, kas ir

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šalti, 
ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė j ka
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 j brolius 
amerikiečius.

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusiški} rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
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 blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
Teisingas adresas siuntėjo ............................................... ..
Kiek rublių siunčiate ................... Kiek dolerių .................
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................

Kaimas ............ .................................. ...................................... .
Gminas arba volostis.....................................................................
Paskutinis ,pačtas arba miestas .................................................

5) Pavietas, (Ujezd) ........................................................... ................
6) Gubernija, Rėdyba ......................................................................
Diena............................  Parašas siuntėjo.......................................

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

o 30 d. liepos mūsų kazarmėse jau nebebu-1 reiks daryti. Tačiaus, atėjo vakaras, o pa- 
vo žmogaus, kuris būtų abejojęs dėl karės liepimo maršuoti nebuvo. Mes vėlei sugu- {K 
neišvengtinumo. Negana to. Aficieriai ir.lėm ant pievutės. Vienok, neilgo poilsio te- 

būta. Pirmą nakties duota signalas kilti. K 
į iš-(Kapitonas pasakė mums prakalbą. Jisai 

-vergsime. Aficieriai, kurie seniau, būda-.pasakė mums, kad kariaujam su Belgija, » 
vo, neatkreipdavo mažiausios atydos į pa- kad turime eigties, kaip išpuola eigties nar- (eį

,v Paskiau seržantai buvo taip malonus dėl kareivių,[būta,
bus išrinkta nuolatinė poli- ^a(j ny^0 jr šešėlis vilties, jog karės
cija. Miesto Dūmoje atlie
kama posėdžiai, svarstomapvocuzao,!, ovciiouviiid vo, neatkreipdavo mažiausios atydos į pa- kad turime eigties, kaip išpuola eigties nar- 
bėgamieji reikalai, ^ paskel- prasto kareivio saliūtavimą, dabar atsaky- siems kareiviams, turime rūpinties^žsitar- 
biama naujos valdžios pare- ^avo dideliu mandagumu. Cigarai ir alus nauti geležinius kryžius ir suteikti garbės 
dymai atėję iš Petrapilio. per vjsas tas dienas buvo labai ’gausiai da- vokiečių vardui. Paskui, nuposmavo daug S 
Antradienį vakarą buvo su- ]įnama kareivių tarpe taip, kad daugelis maž sekamai: “Męs vedam karę tik prieš gį

Klerikalai laikosi tik tam- ris Feličkinas dar 4 kovo 
siausioje kolioniioje Town savovvie^- #
of Lake. “Nauj.” labai pra-1 Gelzkehų žandarai taipo- 
siplatinusios Illinoise ar ar- gi prašalinti nuo savo vietų, 
tymose valstijose, rytuose1 \
nedaug. Chicagos socialis-] 
tai ne visi pritaria A Naujie- yjsj užganėdinti 
nom”. Abelnai imant, Chi- į
cagoj didžiausia dirva, tik 
reikia veikėjų, reikėjų.

—•Kaip jums išrodo tauti-' gauna daugybę laiškų, kur 
ninku pozicija? mariai L. D. L. D. džiaugia-

—-Stilsonas nusijuokė. — si Kirkpatricko knyga “Ka- 
Šliupas, Šalčius • ir Martus re—ko dėlei”.
begalo nupuldė tautininkų ■ Ta knyga, nelyginant auk- 
įtekmę, ypač savo pritari- sas šiuose laikuose. Laikui 
mu karei, Daugely vietų bėgant, męs pąduosime iš- 
tie mažiukai, tautininkai jau traukų iš tii^laiškų. - ,■

i “Karė — 
ko dėlei”.

Draugė J. Benesevičiūtė

linama kareivių tarpe taip, kad daugelis 
kareivių neturėjo kada nei prasiblaivyti. 
Tačiaus buvo ir kitokių kareivių, būtent to
kių, kurie šio tariamojo draugiškumo die
nose neužmiršo, kiek daug pažeminimo se
niau jiems reikėdavo nukentėti nuo karės 
vyriausybės. Dabar jie tarėsi turėsią pro
gos ir galimybės atsiteisti “akis už akį, 
dantis už dantį”.

Apie mobilizacijos paliepimą męs jau 
žinojome tą dieną prieš pirmą rugpjūčio. 
Aktualė mobilizacija buvo paskirta ant pir
mos rugpjūčio. Tačiaus nelaukdami, rezer
vo kareivių, męs. jau pirmą rugpjūčio ap
leidome savo miestą. Kas turėjo būti mū
sų “priešu”, nieks nežinojo. Ligišiol karė 
buvo paskelbta pačiai vienai Rusijai.

Taikstančiai žmopių susirinko gatyėse, 
kada męs ėjom į gelžkelio staciją. Per lan
gus ant mūsų bėre gėlių, kiekvienas malo
nėjo paduoti ranką išeinantiems karėn ka
reiviams. Verkė ir žmonės -ir net karei-

ginkluotą spėką, būtent prieš Belgijos ar-įSg 
miją. Gyvastis ir nuosavybė ne kareivių (g 
yra po globa tarptautinių sutarčių, tarp-tg 
tautinių teisių,- bet jūs, kareiviai, neturit gį 
užmiršt, kad tai yra jūsų priedermė ginti, g 
savo gyvastis, kaip tik galima, vardan jū- 
sų tėvynės apgynimo ir kuobraugiausia 
jas parduoti. Męs nenorime bereikalingai įž 
lieti kraują ant tiek, ant kiek tai paliečia & 
civilius gyventojus, tačiaus aš noriu jums s 
primint, kad perdidelis rūpestingumas ir S 
paisymas lygus baugštumui, o baugštumas § 
priešo akyvaizdoje labai smarkiai bau-'.įs 
džiama”.

Tai buvo neva — “žmoniška” prakalu® 
ba. Paskui mus susodino automobiliuosna 
ir ryto metą 5 rugpjūčio męs peržengėm 
Belgijos sieną. Eidami per sieną, ^nęs tris S! 
sykius sušukome “ura”. 1 &

Niekuomet pirm to vaisiai karinio iš- » Lietuvių skydu®,
auklėjimo nebuvo man taip aiškus, kaip

2)
8)
D
2)
8)
4)

IbOSAK STATE BANK I

1
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čius, o gal. kad neužduotų kalbos, kurias surengė Liet, pa padengė iš savo iždo 
klausimų?

Labai puikus sugalvoji
mas: surengti prakalbas

Darb. Sąjunga. Kalbėjo | Kadangi pirmos gegužės 
kun. Kemėšis. Nieko ypa- apvaikščiojimą rengė vietos 
tingo nepasakė, apart pap- Socialist Party skyrius, to- 

svetainę neįsileisti socialist rastų kunigiškų pasakų, ku- del L. Š. S. 44 kuopa skyriu- 
1. tuomet, tokiu klausimu 1 rias kiekvienas kunigas pa-'m ir nerengė. Buvo parsi-

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

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

Gegužės 27 d., apie 7 vai. 
vakare bus L. S. S. 2 kp. ge- 
neralis susirinkimas savo 
kambariuose, 225 Washing
ton Ave.

Draugai kuopiečiai, malo
nėkite daugiau atkreipti a- 
tydos į šį pagarsinimą ir 
kiekvienas ateikite į paskir
tą laiką, nes bus keli nepap
rastai svarbus klausimai, 
kuriuos reikalinga visiems 
išrišti.

Taigi, draugai, būtinai tą 
vakarą pribūkite'į paskirtą 
laiką.

L. S. S. 2 kp. sekretorius
K. A. Genys.

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

Geg. 20 d. buvo Liet. Dar- 
bin. Sųsišelpimo Dr-jos pra
kalbos. Kalbėjo St. Michel- 
sonas iš So. Bostono. Aiški
no apie naudingumą susišel- 
pimo dr-jos ir ragino į ją 
rašytis. Antru atveju kal
bėjo apie Rusijos revoliuci
ją ir karę. Po prakalbai už
duota pora klausimų, į ku
riuos kalbėtojas gerai atsa
kė.

kur jo višta toli nuo namų 
nuėjo?!

Suradęs vištą, padavė į 
teismą abudu vištų ganyto
jus. Teismas, perkratinėjęs 
bylą, rado kaltu Velevį ir 
nusprendė ant 6 mėnesių į 
pataisos namus.

Bet kas atsitiko? Vedant 
jauną Velevį į kalėjimą,taip 
smarkiai pasisekė užtraukti 
“konštabeliui” į krūtinę, 
kad pastarasis nuvirto, o 
kaltininkas laimingai pabė
go. Vejantis kaltininką, 
konštabeleriai sulaužė auto- 
mdbilių ir nepagavo.

Kasžin ar kunigužis nesu- 
vers kaltę ii\ šitame atsiti
kime ant socialistų? Nes 
jis taip papratęs pasielgti.*

* * *
15 d. gegužės vyčiai turė

jo vakarą. Bet kas buvo 
statoma ant scenos, tai pu
blika nieko nesuprato ir ne
žino, ką perstatė? Tik ma
te, kad aktoriai stumdėsi, 
todėl spėjama, kad turėjo 
ką nors perstatyti.

Publikos mažai lankėsi; 
sulyginus su L. M. P. S. su
rengtu vakaru, nebuvo nė 
trečios dalies.

Nei riėdyvai, kad publika

nebus, kurių, paprastai jų 
kalbėtojai negali išrišti.

P. P. Kelmelis.

PITTSBURGH, PA.
'Čia randasi nemažai to

kių, kurie pasivadinę save 
laisvamaniais, bet nieko ne
veikia, nieko neskaito, ap
art “Maikio pasikalbėjimo 
su tėvu”, kuris telpa “Kelei
vyje” ir lankosi į krikšty
nas, veselijas ir karčiamas. 
Iš tokių laisvamanių jokios 
naudos visuomenė neturi.

Taipgi randasi “Aido” 
choras, 
gana smarkiai. 21 d. balan- pamarginimų. 
džio scenoj pastatė milži- priminė apie Rusijos revo- 
nišką veikalą “Du Broliu”, i lociją ir nurodė, kodėl dar- 

labai gerai ir publika likosi jma dieną gegužės.

sakoja. Taipgi agitavo ka- traukus 40 egzempliorių 
talikus dėti pinigus į tautiš-, “Kovos”, kuriuos žmonėms 
ką banką, kurios viršinin- uždyką ir išdalino.
kais esą kunigai Žilinskai ir
kiti tautiškai klerikališki 
šulai.

Po prakalbij dainavo da-'nariaįs finansiškai, laikosi 
vatkų choras lietuvių him- geriausia 
ną.

*
♦ ♦

Iš pašelpinių draugysčių

Dainavo labai prastai.
H. Reporteris.

OMAHA, NEB.

šv. Kazimiero 
jdraugystė, nes savo narių 
.nevaržo tikėjimiškose pa
žiūrose, todėl prie jos pri
klauso visi pažangesnieji

3 d. gegužės buvo vakaras lietuvio Taipgi ši draugy- 
L. S. S. 131 kuopos paminė-(st® remia< progresyviškus 
jimui pirmos gegužės. Pro-, sumanymu8. Ji daugiausia 
gramas susidėjo iš. prakal- surinko aukų L. Š. F., tan- 

kiai paremia streikierius ir 
J. Bulovas neatsisako paaukauti poli

tiškiems reikalams.
6 d. buvo susirinkimas ;po

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
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. Za o panorėtų juos išdrukuoti, 
todėl visi kurie turite pažį tarnus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C. Z ARO,šerius
Metropolitan Saving Bank Building,
No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York, City.

kuris darbuojasi *”J, deklamacijų ir įvairių

Aktoriai savo roles atliko ibininkai apvaikščioja pir- .susirinkimui tapo perskai- 
labai gerai ir publika likosi ma dieną gegužės. Paskui tytas atsišaukimas Rusijos 
pilnai užganėdinta. Dabar j sekė įvairus paimarginimai. .Revoliucijos Rėmimo Komi- 
choras rengia puikų koncer-l Nors tą dieną 
tą, kuris bus 9 d/birželio.,labai buvo bjaurus, 
Galima tikėtis, kad tas kon- žmonių susirinko nemažai.

Tetervinas.
Galima tikėtis, kad tas kon
certas bus pasekmingas.

Beje, reikia pažymėti.kad 
\visa keliaujanti teatralė 
1 grupė priklauso prie “Aido” 

choro.
Vargdienis.

AKRON, OHIO.
15 d. gegužės buvo pra

kalbos L. S. S. 244 kuopos. 
Kalbėjo Sąjungos keliaujan
tis organizatorius J. Stilso- 
nas. Kalbėtojas daugiausia, 
pašventė savo kalbą šių

vakaras teto. Nariai sumetė $3.50. 
bet1 Aš tikiu, kad šv. Kazimiero 

(draugystė neatsiliks, nuo ki
tų miestų draugysčių ir pa
skirs keliatą desėtkų dole
rių iš savo iždo, kad parė-

GYVENIMAST Y R A TUŠČIAS, 
kuomet pranyksta regėjimas. Todėl 
jeigu jauti galvos skaudėjimą, bei 
kitokius akių nedateklius, — kreipkis

šia eutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui.

Aptieka Ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET.

pas lietuvj akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau- 

geriausius patarimus kiekvienam
r

Kampas Union avė.
Brooklyn. N Y.

Nors prakalbos surengtos nesilanko ant vyčių pareng-
i ♦- zv» rt i » i v-A zs r** 4- i I»» 4- z-» va za ’ j 1 • i •ant greitųjų, nes tik tą pa

čią dieną gauta žinia, jog 
kalbėtojas pribus iš Scran- 
tono, vienok publikos susiė
jo nemažai ir iš prakalbų 
girdėt, išsinešė gerus įspū
džius.

Michelsonas užrašė kelia- 
tą “Keleivių” ir pardavinė
jo knygas. " Aukų padengi
mui lėšų surinkta su virš 6 
dol.

♦
* *

' Varžymas šios šalies lais
vės ir karės šmėkla mažina 
mūsų eiles. Taip geguž. 20 
d. lydimi būrelio draugų ap
leido mūsų miestą veiklus 
trįs draugai. Jie vyksta 
Rusijon. Nors draugai ap
gailauja jų iškeliavimo, bet 
likusieji žada tvirtai veikti 
savo pradėtąjį darbą,' o 
jiems linki pasekmingai 
darbuotis kitoje šalyje dėl 
darbo žmonių gerovės.

tų vakarų, nes jau kelis sy
kius ją prigavo, nieko nepa-

BALTIMORE, MD.
Vietos lietuviai nesnau

džia, bet darbuojasi vieni dienų reikalams, apie kapi- 
kitiems nepasiduodami.Tau- talistišką surėdymą ir kaip! 
tiečiai nusipirko plečiu su darbininkai gali pasiliuo-

Ji ir ti iš po kapitalistiškos ver-
clabar rengiasi’ svetainę sta- gij 
tyti vertės $25.000.

Socialistai, nenorėdami (ir kas daugiausia trokšta,
tautiečiams apsileisti, taipgi .Prakalba tęsėsi apie 4 va-

I______ ____________ ___ ___ ________________ — -  1 _ Icn/lnn TD.. 1.1 c km./.

rodydami, o tik ištraukda- ';r[lva ”lyU Vž $į2-.000 
mi pusdolerius.

*
* *

17 d.gegužės Dumčius,pa-. - __
šakodamas apie bedievius, .nusipirko palei vandenį ple-[landas. _ Publikos buvo ne- 
padarė tokį išvedimą: “Jei- su medžiais, kuris turi perdaugiausia. ./ava 
gu.nėra dievo, tai kas išsta-(250 pėdų ilgio ir 100 pėdų j tokia diena, kad ir publikos 
te mokyklas ir bažnyčias”? pločio ir dabar skubiai sta- mažai atsilankė — vieni dir- 
Žioplys nežino, kad žmonės! an^ to pleciaus namelį.

gijos. Taipgi prisiminė iri 
apie kares, kas jas surengia

1 v l

ba dienomis, o kiti nakti- 
Čia publikos susiren-Juk ir dievui namą pasta-1 Katalikai, matydami, kad mis-

čius jis nedali jsikraustyti | tautiečiai su socialistais tu- ka tik tuomet, kuomet i en-
giama subatomis.

Po prakalbų buvo ren- 
FeidFmą tik Tada gauna~k^^^ bet kunigėlis (karnos aukos Sąjungos na-

savo namus, pakol airiu vy-P’i piečius, šoko pirkti vo- 
skūpas neduoda leidimo! O kiečių bažnyčią ir gal būtų
leicnmą uk taaa gauna, Ka- ‘"r, ° —
da jam aprašo dievo namą, 'prisiminė, kad dar nerinko mui; surinko $52.00.

i kurį paskui jis gali parduo- ailkų tos bažnyčios nupenti-| Prie kuopos prisirašė 5 
ti arba jame smuklę įkūr-'uunui, tai ir sulaikė visą nauji nariai. Kalbėtojas pu
ti, biznį. bliką užganėdino.

Dabar nežinia katrie grei
čiau spės pasistatyti nuosa
vus namus.

Baltimorietis.

MINERSVILLE, PA. 
(Nuo mūsų korespondento).

9 d. gegužės, Pottsvillės 
teisme, buvo teisiami du 
jauni lietuviai už pavogimą 
farmerio vištos su viščiu- 
kaią. Abudu gerų katalikų 
sūnus Ulbinskų ir Velerių, 
kurių tėveliai lanko kas ne- 
dėlią bažnytėlę ir klauso 
dvasiškų tėvelių gražių pa
mokinimų. Pratino y švento 
tikėjimo mokintis ir savo 
vaikelius. Motina gera ka
talikė, paklusni kuniguęio 
avelė, Minersvillėj nepralei
do nei vienų laisvų laidotu
vių, kad būtų nesusidras
kius drabužius, kardamosi 
ant kapinių tvoros, kad ge- 
riaus galėtų išpublikuot. 
Žiūrėkit, mulą kavoja! — 
Žiūrėkit, kaip gyvulį užka
sė be kunigėlio pašventini-

* 
* *

Vietos Socialist 
skyrius apvaikščiojo pami
nėjimą gegužinės šventės 
29 d. balandžio. Kalbėtojų 
buvo iš įvairių valstijų. Pa- 
'sėkmės labai puikios,nes pu- 
jblikos susirinko apie 10,000, 
nepaisant, kad įžanga buvo 
paskirta 10 c., 25 c. ir 50c. 
Padengus visas lėšas, gryno 
pelno likosi apie $800.

Bet už tai vietos kapita- 
Mat ^buvo laikraščiai kaip įma- 

, Inydarni niekino tą susirin
kimą ir kalbėtojus.

*
* *

6 ir 7 d. gegužės čia lan
kėsi Joffre ir kiti svečiai.; 
Bet tuo laiku miesto majo-' 
ras susirgo ir svečiams pa
darė daug nesmagumų.Ant-' 
ras nesmagumas—tai » visi 
muzikantai atsisakė griežti 
svetainėj, kur svečiai pra
kalbas sakė. Mat, čia visi 
muzikantai priklauso prie 
unijos, susipratę,todėl ir at-

J. K. Apušotas.*

17 d. gegužės visų katali
kų bažnyčių vietos galva 
davė leidimą savo avelėms 
eiti dirbti. Nors ta šventė 
“Kristaus žengimas į dan
gų” ir visada ją švęsdavo, 
bet šiemet kapitalo dievas 
viršino katalikų dievo sūnų. 
Bet angliakasiai 'iš priprati-' Moral Progress, 
mo šventė, tik 5 kasyklos ištraukas iš Alfred Russell j tarpe vietos lietuvių suka
Pottsvillės apielinkėj dirbo.

Party

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

kelią Amer. laikraščiams į Rusiją.
Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru

sijoj, padarykit jiem dovaną,

Užrašydami “Laisvę
Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 

žodžių.
“Laisvės” prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui— $1.75.
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

ST. LOUIS, MO. sisakė tiems ponams patai-- žvilgsniu koncertas. šito-. Dar pora žodžių apie kitus 
, *s ma?ų nuest0 !ab.ai !'.etal|nauti. Miesto ponai pri- kius koncertus žmonės myli solistus dainininkus. Ap- 
laikrasciuose matosi, zinu- verstj buvo kreiptis į armi- ir skaitlingai į juos lankosi, art p-lės Jablonskiūtės jų 
kA’nev3kMCia hetUVlal nie’|«> kad atsiųstų karišką be- visai kas kita buvo su I-',buvo dar trįs. Virbickas. 
k°Z2., Todėl kapitalistų laik-mo rajono koncertu. Apie Jakubonis ir Kemėšis. Jie

HARTFORD, CONN.
13 d. gegužės,

Hall svetainėj, buvo paskai
ta drg. G. C. Spiess. Jis ’ politikoj ir apšvietoj L. 3- S.1 
skaitė temoj “Social and,44 kuopa. Nors pastaroji' 

.Jis skaitė ir neskaitlinga" nariais, bet

Socialist ko neveiktų. Virbickas,, 
mo rajono koncertu. Apie Jakubonis ir Kemėšis. Jie 
keturi . punktai prbgrame vigi (lainavo gilpnai Dar 
[ta apie dvylika punktų, ii ^ek-tiek geriau sudainavo 
kurių pilnai pavykusiais ga- Kemėšis. Jis nors savo bal- 
Įima skaityti keturis ir vi-’są moką sudavadyt, prilai- 

Darbai pradeda mažėti, o Jutiniškai -—/du. Užvis la-.kyt. Virbicko dainos — tai 
v . ~ X .v—-------------- šau-
jPa- jaunas, vos 9 metų vaikas Wa visų spėkų, o jo “bak

’bjausi^ vje^. ^bžima'raščiai pasmerkė muzikan-
.............................. ~ 'tų uniją, kad ji net ir už pi-,buvo visai apleisti? Jšpddy 

nigus negrąjino. 1 •*
♦ *

Wallace knygos ir kiekvie- visą progreso ratą. Kuopie-

WATERBURY, CONN.
20 d. gegužės buvo pra

kalbos ir kalbėjo klerikalų 
pliauškalas Ramanauskas. 
Nors ir gaila laikrašty vietą

nėti, kad jis lietuvius laiko (200 narių..
žemiau gyvulių, nes, girdi, dėlę svetainę ir kambarius 
karvė veršį dailiau augina, dėl susirinkimų._ ___________ *

ną piinitįą Ubai nuosekliai čiai visur veikia — jie daly- pragyvenimo reikmenis ne- biausia užganėdino publika: jau stačiai bliovimas 
aiškino. Žmonių susirinko (vau ja ^vairiuose perstaty- svietiškai pabrango . 
apie 300. Aukų padengi-Jmuose ir įvairiose draugys-'tingai sumažėjo ~ 
mui lėšų surinkta $7.75. (tėse. Prie kiekvienos pro- išdirbystėj. ~ 

Paskaitas rengė — -------- - --- —1--11— - •

. .... , -i X. -r-. Aid 1 o V IbŲ bĮJCMĮ. V IV uai^ceverykų j. pruSelaitukas (į S• P^!selis„ taip ir rėžia klausyto- 
i jų ausis. Kompozicijos, pa-, 
rašytos mažore, pas jį vis- 
tiek išeina minoras. Nedaug 
geriau išėjo ir pas Jakubo- 
nį. Balselis švokiantis, pri
kimęs, o tas begalinis tam- 
pymasis ant estrados visai 
netinka koncertinio dainin- 
ko pozai. ’ i.

Rengiant tokius koncer
tus didelėse svetainėse.reik
tų daugiau atsižvelgt į dai-

, , v__Darbininkams šilaičio sūnus). Lvr iuuhv

o . .. , _ , ... vie.tos surengia ir prakalbas užeina sunkus laikai ir gal vajk0 smuikos balsai išspa- 
Sociahst Party lokalas, ku- arba kitokias pramogas,kad tas juos privers pagalvoti a- udė man ašaras iš akiu.Kiek

TAD H 11 lllin niAin x -r £ ZA 4- U i a n X o rK ‘ • •II- *užimti, vienok reikia pami-^ris, kaip patyriau, turi apie,tik vietos lietuvius pažadi- pje savus reikalus, 
nėti, kad jis lietuvius laiko 200 narių. Taipgi turi di- nūs iš miegų.

15 d. balandžio buvo su
rengus vakarą paminėjimui 
Rusijos revoliucijos. Ka
dangi tas vąkaras neišgar
sintas, todėl ir. žmonių susi-

negu moterįs lietuvės savo 
kūdikius. Paskui ragino 
vyčius, kad jie neląuktų so?-

Džiovukas.
man teko girdėt lietuvių 
smuikininkų, tai šis jaunas 
vaikas juos jau dabar, su- 

i kerta. Ateityję iš to jaunoWATERBURY, CONN. įkerta. Ateityję iš to jauno 
Dar apie L. S. S. I Rajono vaiko galima sulaukt lietu- 

viško Kreslerio.
Panelė Jablonskiūtė iš 

.Worcesterio irgi gerai pasi- 
dangi susirinkimas turėjo į- vietiniai žmonės, tai dauge- koncertą, kuris įvyko 13 d. ®iam® koncery-;Jos

’ Ji dainavo net šešias dainas 
ir po kiekvienai dainai pub-

♦ *

Tą pačią dieną, vakare,
cializmo laikų, bet dirbtų |buvo mėnesinis susirinki- (rinko mažai, o antra—visą 
dirbtuvėse už tiek, kiek mas L. S. S. 49 kuopos. Ka- programą turėjo išpildytidirbtuvėse už tiek, 
darbdaviai duoda.

Broliai katalikai,

koncertą.
Nors jau buvo “Laisvėje” 

rašyta apie I-mo rajono

Broliai katalikai, ar ne vykti 6:30 vai., o įvyko 8 lis nelabai tuomi vakaru ir gegužės Waterbury, Conn, 
paikas panašius kalbėtojus vai. vakare, todėl ir narių žingeidavosi. Kuopos sekre- bet kadangi tasai aprašy 

mo. Ją sekdavo vaikai ir(iš savo tarpo prašalinti ir(atsilankė tik 10. 
giminaičiai, pakol valdžia pasiųsti ten, kur pipirai au- keistai išrodo, __ y.i-• i______I o ' «...: 2neuždėjo bausmę už tokį pa- ga?
sielgimą. | Tą pačią dieną buvo pra-

Atsitikimas štai kokis-: kalbos ir vietos tautininkų, 
motina davė $1.00, kad vai- I Kalbėjo Martus. Apie ką 
kai parneštų kiaušinių vis- tas žmogelis kalbėjo, nesu- 

’ tukams perėti. Vaikas pi- žinojome, nes socialistų ne- 
nigus pragėrė, o motinai leido į svetainę. Kodėl taip 
pristatė vištą su išperėtais'tautininkai elgėsi, tai 
vištukais; tik augink. Vis-'sunku sužinoti. Galvištukais; tik augink. Vis-'sunku sužinoti. Gal bijojo, 
kas gerai pavyko, kad tik kad socialistai neparašytų 
būt farmeris. nesužinojęs,'apie jų prakalbąs į laikraš-

Labai torius, atidarydamas • susi-'mas buvo labai trumpas ir 
, kad vietos rinkimą, paaiškino, kokiam perdaug ■

draugai taip šaltai žiūri j ^tikslui tas vakaras tapo su-,tad pavelykite ir man tar- 
Teresė H aPie tai porą žodžių.

“Laisvės” Bendrovė bene

trumpas n ... x . _ , , .v ,
paviršutiniškas, į>ka gausiu delnų plojimu is-| 
.. . ccnlza rloinininl.’n nritrn

dalykus ir nepildo savo pa- rengtas. Paskui
reigų. Pavyzdžiui, finansų Prapolioniutė paskambino
sekretorius vos įstengė at- Marselietę, Raudoną Vėlia- pirmutinė pradėjo garsinti 
eiti į trečią susirinkimą ir vą ir kitas daineles. Kalbė-| r rengti gražius koncertus, 
tai užmiršo knygas atšineš- jo B. Šidiškis. Vėliaus tapo Man teko būti viename iš 
ti. Finansiškai kuopa lai- perskaitytas atsišaukimas'tokių koncertų ir, prisipažį-

šaukė dainininkę antru kar
tu. Waterburieciai džiau
giasi pakvietę p-lę Jablons- 
kiūtę į šį koncertą.

Taip-pat gana malonų į- 
į 'spūdį darė “Vilijos” choras. 
|J. S. Pruselaičio vadovau-

Reporteris.

F/.laikau visokių knygų ir 
daiktu. Galima gauti 
Amerikoje leidžiamus, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

kitokių 
L visus

>si labai gerai. Į Liet. Soc. Dem. Partijos at- siu, nepasigailėčiau 10 dol.|jan . . .v_. . . .;
• * Įstovybės. Aukų Rusijos re-^aukoti, kad išgirdus antrą inas ir visos išėjo vidutiniš-

s * ,• * |Voliucijos parėmimui su-. tokį koncertą. Tai buvo pil-, kai. Taip-pat vidutiniškai
Tą pačią dieną buvo pra- rinkta $4.00. Išlaidas kuo- niausiai pavykęs dailės išėjo merginų sixtetas.

Krautuve atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

J. ,A. KATKUS
2204 JForbes St., Pittsburgh, Pa.



r JUOKŲ
KĄSNELIAI

SPEŠEL LAIŠKAS PONUI 
ORAKULUI.

Norwood, Mass. — Žinai, 
Orakule (Ar kad tu kvai
las? — Orakulas), aš tau 
noriu parašyti apie mūsų 
bėdas, vargus ir nelaimes 
(Kas atsitiko, ar kunigo 
gaspadinė parunijo? — O- 
rakulas). Mūsų klerikalai 
užsimanė maršuoti ameri
konų parodoj ir gana. Tuo
jaus susijieškojo lentą, už
rašė ant jos, kad čia mar- 
šuoja kaziukai su jurukais, 
todėl visi traukitės iš kelio, 
prikalė tą lentą prie baslio 
(ar iš Lietuvos atvežto? — 
—Orakulas), iškėlė į augštį 
ii pasileido gatvėmis (Tik 
barščiai gali pasileisti, kuo
met puodas sprogsta, o ne 
kaziukai su jurukais.—Or.) 
Bet štai, kaip tik jie atmar- 
šavo iki poliesteišeno, tuo
jaus anglų komitetas kon-| tėjau pas tamstą prašyti 
fiskavo jų znamę ir jie turė
jo pakrikti, kaip viščiukai. 
Na, ar tai ne smūgis?

Tą pačią dieną buvo T. 
Neviacko laidotuyės ir,

—Su tuo atsargiau. Galą 
gali labai greitai pasidary
ti, bet paskui gailėsis.

Oi tos moterjs!
Tūla jauna, daili moterė

lė atėjo pas advokatą pra
šyti, kad jis paimtų vesti 
persiskyrimo bylą ir pradė
jo pasakoti, kad jos vyras 
didžiausias girtuoklis, pa
leistuvis, barbaras, neturin
tis s^žinėsnr žmoniškų jau
smų ir tam panašiai. Ad
vokatas tuo jos papasakoji
mu taip tapo sugraudintas, 
kad ir pats nepasijuto, kaip 
sušuko:

—Iš tamstos papasakoji
mo 'aš matau, kad turi gy
venti ne su .vyru, bet su

Mo te relė tuo advokato iš
sireiškimu baisiai įsižeidė ir 
atkirto.

—To jau perdaug! Aš a-

iNeviacKo laidotUYes ir, ar 
žinai, kad F. J. Bagočius at
liko visas kunigiškas cere
monijas, nieko neduodamas 
mūsų kunigėliui. Pastara
sis jaučiasi labai nuskriaus
tu, o klerikalai įžeistais. Da
bar jie visas velionio Ne- 
viacko gimines kolioja net 
susiriesdami.

10 d. gegužės tūlas vytis 
išvažiavo ant gatvės maneb- 
rų daryti ir užvažiavo ant 
žmonių, stovinčių ant šaly- 
gatvių (ar tas vytis visomis 
keturiomis važiavo? —Ora
kulas). Bet ne viskas,žmo
nės į skudurus sudavė, o 
policmanas pagriebė • už 
sprando ir nugabeno i poli
cijos nuovadą (Ar policma- 
nas ant vyčio važiavo, ar 
vytis ant policmano? — O- 
rakulas), . ' ' -•-

kad apsiimtame persiskyri
mo bylą vesti, bet negaliu 
pavelyti, kad tamsta mano 
vyro garbę įžeistam, gyvu
liu jį vadindamas. Todėl 
aš tamstos negaliu ir bylos 
vedimui nusamdyti.

Advokatas sunkiai atsidu
so ir prabilo:

—Oi tos moteris, mote- 
ris!...

Kunigėlių vargai.
Gaspadinė klausia klebo

ną:
—Kodėl kunigėlis taip nu-

Kupiškietis.

—Vargas, Magdute ir ga
na.

—Kas per nelaimė atsiti
ko?

—Vakar pavalgiau vaka
rienę ir sugadinau apetitą.

—Ir dėl tokio menkniekio 
nuliūdai!

—Tau, Magdute, išrodo 
menkniekis, o man. šian
dien 'turiu važiuoti pas ku
nigą Tamošių į keturiasde
šimčių atlaidus, o ten nuva
žiavęs netik kad valgyti,bet 
ir gerti negalėsiu.

no ra

Gudrus vaikinas.
Parapijinėj mokykloj 

kytbja, mokindama vaikus 
mandagumo, sako:

—Klausyk, Jonuk, jeigu 
tu kunigužiui užmintum

mo

Abelnas silpnumas ŽODISg

O

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. —75c

Mass i

(!awW —4.

MG EAST 22 ST,N.

“širdingai dSkavoju už .Severos Gyvasties Balsaiuą. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko po JUBaudojime flirtai 
nos Šovoms Gyvasties Baisumo bonkos. PraSau tą laiSką 
paskelbti luikraSčiuoso, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia, sužinotų apio tą gyduolę“. Mrs. Pagac iš Moquah, V’is.

no veik imas jaknn, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
‘sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam pado- 
jiire. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 
niėnis, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti /

Severos gyduoles galima gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikrų 
Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekojo pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta.

G)

N«

PHONE W’MSBURGn 5415

DR. I. COHN

1

n

GEO LASKEVIČIĄ

Specialistas įvairių Ii 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto: nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8v.,vak. Nc-dčlioj iki 12 ryto.

F. MASIULEVIČ1US ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

GERIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

* Telephone 595 Greenpeint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas Širdie* Ir 

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vi.ta 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą. Visi 
busite užganėdinti.

771 BANK ST., Tel. 164-1 

WATERBURY, CONN.

I K. LUTKAUS C*? ra '<

Severa’s Balsam of Life
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinanciai-gydantis
Kaina 75 centai

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

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Tel.. 1723 Stagg

Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO.

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

Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų ir 
Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitėmykit adresą.

tOOO»<>$.O:C>0Cf^<‘OOO'O!CfC>OOO<>OO

Tel. 2320 Greenpoint,

2 J. GARŠVA

w Tikra teisybė.
Prieš teisėją Asiliauską 

tapo atvestas streikieris,ku
rį policija kaltino mušime 
streiklaužių. Teisėjas buvo 
žiaurus ir tuojaus sušuko:

—Dar šis teismas
matęs tokių niekšu, kokie 
jame dabar randasi!

—Tikra teisybe nonas pa-, 
sakei, neš ir aš pirmą syki ant k°j°s> tuomet dary- 
juos matau, — atsakė strei-,tum’
keris. n - į —Tuojaus pabučiuočiau į

ranką ir persiprašyčiau.
—Na, o jeigu jis tau ta-

LEIDI SLINKTI
SAVO ^LAUKAJVIS?!

Neturėsi \ daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, plciskaųuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mėt visuomet gėdinties, 
nes tds daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu lik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- _ 

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukam, 
vaistų už “Dermafugą” nėra! f 

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus i' 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks .ant visados 
o pląukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais! N< 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dar dailesnius 

Reikalaujant prisiusime Tau pact; 
suvis dykai išbandymui “sampilą’ 
Prisiųsk 10c stanipomis persiuntim- 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dci 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 7 •, t
P. O. Box 37, Philadelphia, P#

GRABORIŪS (Undataker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

.šbalsamuoju ip laidoju numirusiue 
ant visokių kapinių.

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

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

Telephone 7867 Main.

II

y Neįspėjo.
I —Kas pasidarė su Jonu, ■ ~
kad jis toks liūdnas, tartum c^a penktuką duotų? 
būtų didžiausioje nelaimė-1 —Pasistengčiau ir kitą 
je? Ar tik neįsimylėjęs? sykį užminti, kad vėl gavus

—Neįspėjai, jis jau apsi 
vedė. ..... - - - - t

penktuką.

Prasižengė prieš dorą.
Tūlas vaikinas, susitikęs 

dvi dailias moterėles, įsi
drąsino ir užkalbino. Viena 
ją pašoka prie vaikino ir su
šuko:

ti einančias gatve dvi mote
ris užkabinti?! Ar tamsta 
nežinai, kad taip pasielgda
mas prasižengi prieš mote
rų dorą?! Tamsta keliauk 
sau sveikas, arba, jeigu su
pranti dorą, gauk tuojaus 
draugą ir tuomet jau Užkal
bink...

Gėdinasi pasakyti.
Mokytoja, aiškindama 

vaikams įvairius dalykus, 
sako:

—Klausyk, Jonuk, jeigu 
mano priešaky vidurnaktis, 
po kairei saulėleidis, o po 
dešinei saulėtekis, tai kas 
bus užpakaly?

—Aš žinau, kas užpakaly, 
bet gėdinuos sakyti, — at
sakė Jonukos.

V

—Aš 
me bja 
tavas

Atsargiau.
šiandien esu tokia- 
riame upe, kad ga-

Pasiskirsto sau amatus.
Du vaiku, išėjusiu ant ga

tvės, kalbasi:
—Kaip aš užaugsiu, tuo

met pastosiu fabrikantu.
—Aš būsiu kunigu ir kuo

met‘tavo dirbtuvėj 
streikas siųsiu pas 
streiklaužius.

bus 
tave I::

SERGANTIEJI!

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus

’’Birute” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 35c 
“Kregždelė” — duettas — 30c.
“Eglė” (Žalčių karalienėj. Žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c. 
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETIM t SK A S,
395 Broadway, So, Boston,

CO

<0

® M 
h 3 r*
£, B

4°

ja 
OQ 
oc

(n

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ M 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metai 
užsiniu gydymu sergančių žmonių. 
I’ersistatykite sau, kiek aš išgydžian, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

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

Dėl gydymo nervų 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 lahai brangs. Chemiškas iš- 
tyriniiimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

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

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

3rd Ave., New York City.

'r.w>Jii g m ww MMa

Dovanai
30 DAINŲ
ir 2(X) ADA TU 

suColumbijns Gramofonu

Gali įmokėt dalį 
tuojau, o !iku = 
sius po $1 kas 

mėnesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo

MINERVA PHONOGRAPH CO.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 

, joms ir kitokiems poki- 
liams

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

Nuo
Nuo
Nuo

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St.,. Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IšDIRBYSTe AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautajų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendroves nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums daVe pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų tautų savo praktišku 
išdirbimu. Męs išdirbame dėl keleto didelių olselių ir krautuvių, kurios orde- 
riuoja šimtais kotų, todėl mes ir perkame tūkstančiais jardų audimo ir ki
tos medegos, už kurią po daug pirkdami mes užmokame pigiau, taigi už 
pigiau ir-parduodame, ši bendrovė turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
lionijose, kurie užeina į xnamus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir ĄD. SLESARŪNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant serus, šėro 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pąs:

Brockton, Mass.S. A. MILČIUS, 164 Summer st.
pervmūsų agentus rainkotą, 
būtų'mūsų leibelis su žirg- 

Kadangi mūsų darbas ski-

Gerbiami! Kurie užsisakysit 
visada tčmykit, kad ant rainkoto 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. 
riasi nuo kitų išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padėkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. Todėl, 

• męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 
kur yra rainkotas. .. i L*.. 4*01

Todėl,

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

vakaro. įredelioms: V 11 rito 14 popiet.

* *
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II

I)r. Richterio 
PAIN 

EXPELLEIL 
su 

“ANKOR" 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užpe- 
Čėtyti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent, 
aptiHcose ir 
tiesiog nuo

F. AD.
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New *York

Akušerka
Woman, 

CMlega. Baltimore
IPataKsatnaa' atliek* save iaiKs* 

X*n>dyme. taipst autelkia r’.ecktaa '’oda* M 
pairelba ’ova'i'cee moterų

F. Stropiene,^:^.V‘"
boston, mass

HM

545, Union, N. Y.
KUPONAS

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

Čionai rasite 10 c, kurie padės pa- 
dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčia 11.00 už kuri meldžia 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir Bugščia* 
minčtą knygutę. (Ižklrpu įdšk Htą 
kuponą)

Bell Phone, Dickinson 35*95 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (liet ux is gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetai Gydo, visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.

Teisybe apie plaukus

*.S

Moksliškas, Pasekmingas gydymas .augti plaukai. Mes jumss prisiusima 
visai dykai. |už $1.00. baksuką Calvacura Nr, H,

Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo syku su augščiau minėta iliuostruota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp- knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk M 
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, (šiandien pas Union Labaratory, Box 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
Iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel
tos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
Iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
le sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki- 
aa plaiskaųas, nležijimą ir pradeda

o*
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LAISVĖ

AUKOS RUSIJOS REVO- kienė, O. Armonienė, K.Ke-
LIUCIJAI. ziūnas, M. Baronas, K. Bag-

Brooklyn, N. Y. — Nuo donas, W. Beniusevičienė.A.
L. S. S. 20 kuopos $3.45. Į Adomaitis, J. Puikas, J.Ne-

Leechburg, Pa. — Liet, nutis — po 50c.: A. Dovi- 
Sūnų dr-stės prakalbose su- daitis, P. Keinaitis, A. Bal- 
rinkta $12.75. [čiūnas, A. Atkočaitis, M.Do-1

Cliffside, N. J. — Nuo S. binis, A. Akstainienė, U.Be- 
L. A. 70 kuopos $10.00.

Seattle, Wash. — L. S. S. Matuzevič, K. Raštikienė,A. 
182 kp. prakalbose surinkta’ Balutis, M. Pocienė, V. VaL 
$37.15. * Itaitis, Tz. Zevynas, P. Vaite-

Chicago, III. — L. S. S. 37 kūnas, E. Zipskaitė, E. Bal- 
kp. prakalbose 2 d. gegužės čiūnaitė 
surinkta $16.10.

Athol, Mass. — L. D. L. Petrauskas, G. Glodenienė, 
D. nariai suaukavo $10.70.

Elizabeth, N. J. — 1 d.ge- 'šlapkauskas, T. žižienė, A. 
gūžės L. S. S. 147 kuopos Rogalienė, J. Valeckas ir M.

• Kimziūra — po 25c.
Viso su smulkiomis su-

nevičienė, P. Rudinskas, G.

A. MartinkUs, S.
Kereilienė, A. Orintas, J.

K. Ustupas, J. Rakutis, J.

parengtose prakalbose su
rinkta $24.45.

Mahanoy City, Pa. — L. rinkta $23.50, kurie pasiųsti 
S. S. 46 kuopos susirinkime Rusijos Revoliucijos Rėmi- 
aukavo šios ypatos: V. Že
maitis $5.00; VI. Raulinaitis 
—$1.00; J. Vilkelis, W. G. 
Malžinsky, Mr. & Mrs. Kur- 
zinsky, J. Vengras, P. Ba
niulis — po 50c.; J.Kovas ir 
J. čerkauskas — po 25c.; S. 
Žoba — 10c.; kuopa iš savo 
iždo $1.90. Viso $11.00.

Detroit, Mich. — Dailės 
Mylėtojų Draugija paskyrė 
iš savo iždo $35.00;

Nuo Nuoburio gauta 
$5.00.

Rochester,' N. Y. — L. S.

me Komitetui.
Visiems aukavusiems ta

riu širdingą ačiū.

B. Bubliauskienė.
* Abelna suma jau buvo 
anksčiau pagarsinta ir da
bar telpa tik aukautojų 
vardai;

V. Paukštys, 
R. R. R. Kom kasierius.

Aukos sušelpimui našles. 
Brooklyn, N. Y. — 4 d. 

gegužės buvo taip vadina-
, s 7 kp. baliuje’aukavo šios'mas “šap-mitingas” Lietu- 
' ypatos: R. Barauskas $3.25; Įvių Rubsiuvių Korporacijos,
j. Mikitas $1.00; J. Jurėnas,kuriame buvo pranešta, kad 
50c.; nuo baliaus ! 
smulkių $1.70.
persiuntimo lėšas $7.60.

$1.20; ’Marijona Mikailienė, gyve- 
Viso išėmus nanti 629 Driggs Ave., ran- 

clasi labai sunkiame padėji- 
Rockford, Ill. — Aukavo nie su savo mažais kūdikais 

šios ypatos: L. S. ir D. dra-.ir maldauja pašelpos. Jos 
,- rs ---- _• 'sušelpimui aukavo šios ypa

tos :
J. Draugella, K. Vilkas,J. 

Višniauckas, A. Kulis, J. 
Svilainis — po$1.00; J.Ste- 
ponaitis 75c.; V. Frankonis, 
P. Pakalnis, J. Strupaitis,S. 
Zubavičia, J. Valasinas, P. 
Urbonavičius, J. Grajaus
kas, A. Navecka —<po 50c.; 
R. Gustaitis 35 c.; K. Ne- 
čiunskas, M. Steponaįtienė, 
M. Burbuliūtė, M. Muraus
kas, P. Strolis, J. Stanaitis, 
F. Simaitis, P. Tikaiza, K. 
Račiukaitis, A. šneckus, P. 
Mačenas, K. Žadeika,P.Jan- 
kus, J. Velička, J. Aleksan- 
dravičia, M.Vaitukaitneė,K. 
Čėsna, E. Mazaveckiūtė, J. 
Trankus, J. Daškauckas, P. 
KaraleviČius, V. Šibunaus- 
kas — po 25c.; smulkių su
rinkta $3.34. Viso labo 
$18.44.

Visos aukos perduotos 
per J. Daugellą minėtai naš
lei.

Visiems aukavusiems ta
riu širdingą ačiū.

J. Steponaitis.
Aukas, $18.44, priėmiau ir 

tariu širdingą ačiū tiems 
draugams ir draugėms, ku
rie neužmišo sušelpti mane 
5U mažais kūdikiais.

Marijona Mikailienė.
629 Driggs Ave., Brook-

ugystė $5.00; S. Darginavi- 
čius, A. J. Valentas, J. Su- 
vaizdis, B. D. Diliūnas, A. 
Šimonis, J. Gadliauskas, M. 
Akelaitienė — po 50c.; J. 
Spiegis, A. Mikšys, V.Lium- 
skaitė, J. Šileika, S. Petrau
skas, P. G. Aleksynas, J. 
Smailis, A. Kunca, M. Gri
nas, A. Karsokas, A. Haus- 
manas — po 25c.; smulkių 
65 c. Viso $12.35.

So. Brooklyn, N. Y.—Lie
tuviu Gimnastikos Kliubas 
iš savo iždo paaukavo $5.00.

E. Chicago, Ind. —< L. A. 
•Ukėsų kliubo prakalbose su
rinkta $16.27.

Detroit, Mich. — Aukavo 
šios ypatos;

S. L. A. 21 kuopa aukau
ja $25.00; nariai: D. Bagu- 
zas, A. Urbonas, P.Deverin- 
skienė, B. V. Radzevičius,K. 
Pocevičia, J. P. Deveikis, J. 
Niaura, V. Motuzienė —po 
$1.00; D. Musteikis — 50c.; 
viso $37.50.

Ansonia, Ct. — Gruodžio 
24 d., 1916 m., buvo susirin
kęs būrelis svečių pas drg. 
P. Austrą. Tarpe gražių 
pasikalbėjimų vtūlas svečių 
įnešė, kad būtų naudinga 
parinkti aukų politiškiems 
kaliniams. Namo savinin
kas tam irgi pritarė. Au
kavo: J. Bieliauskas, M.Mi- 
glinienė, G. Miglinas, K.Mi- 
linkevičius, P. Austrą, P.J. 
Bieliauskas ir J. Mockaitis 
—po 50c.; A. Bieliauskienė, 
L. Mockaitienė ir M. Aust- 
rienė — po 25c.; viso $4.25. 
Aukos sutikta pasiųsti L. 
Pruseikos vardu ir pagar
sint “Laisvėje”.

Aukautojams pridera iš
reiškimas-gilios pdėkos už 
neužmiršimą politikos kali- 
ifių.

K. Hensas
CAFE IK POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriaasia viela

K. HENSAS*
C9 Gold St,

BROOKLYN. N. B
Telephone! Main 7121.

V. VAIVADAS
, SPORTING C A FU

Puikiausia ir tvariausia 
Ū tilkit ir persitikrintu*

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. 1 

Teluphena Stagg 1114.

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LI1TUVI1KA

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

K. filDLAUSKAB,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

oro
Sutaisytas is formuioa- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- 

fklės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialčio galvoje, ect., eet., Sutai
somas išdirboju labai pagarsėjusio

O) PAIN-EXPELLERIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTEB & CO.

74—80 Washington Street, New York.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.
APLA. DR-JOS CENTRO VALDY

BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro pirminink. J. M. Maskeliūnai, 
2025 Colwell st., Pittsburgh, P^. 

Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 
1421 Fayette st. Pittsburgh, Par

Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkai K. Varašis, 

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

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

P*.Pittsburgh, 
F_ Pikšris. 1331 Penn Ave. 

Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell at, 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, 
kp A Paliucis, 2123 Wrights st. 

Pittsburgh, 
kp, A Budzinauskas,

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

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

Courtney, Pa.
12 kp, J Kindaris, Ambridge, Pa-
13 kp*. V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, fa.

Pa.

Pm,

SS

Pa.

Pa, 
pri
Pa.

Pa

7ice prez S Masiulevičiene
320 So list St. Easton, 

Protokolų raštininkas ir organo 
turėtojas Alex Vituris

312 So. 5th St., Easton, 
Finansų rast. Mar. Urba,

676 Church st Easton, 
Kasjerius F Vituris

311 i Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pino <L Easton. 
Marialka J. Gamis, į

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Marialka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 48d 
Northampton St Easton, Pa

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ. MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 ave.

E. Moline, III. 
prez. M Dackus, 854—r8th str., 

.. Molino, III. 
Rusteika, 
ave. Moline, III. 
W Vapsevich 
Moline, III. *

Vic«

Prot sekretoriui S 
12201 — 7tlj 

Finansų sekretorius 
436 — 4th avė, 

Iždininkas K Juška 325 —4th avi.
Moline, III

TM D-tė susirinkimui laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 it. Ir 5th avo.

Molino, III.

J. J. Mockaitis.
Viso * labo suaukauta 

^248.57.
Montello, Mass. — Aukos 
.rinktos 22 d. bal., L. M. P. 
*22 kp. parengtame vaka

re. W. Gecevič $2.00’; B.Bu- 
bliawskiene ir K. Peslia — 
po $1.00; P. Peslis, K. Če- 
reškienė, H* Stankienė, G. 
Danaitis, J. Jurkus, D. Jur-

DR. I. A. LEVITT 
1URG1ON’ DBNTI8TA8 

Ikauimą dantų euntabdau 
aatnyk. Iltraukiu be jekle 
skanias*. Paklauskite, Inu 
pas nue dantis teisi.
221 So. 4th Street 

v Brooklyn, N. Y. r

LAISVES SUNŲ DRAUGYSTE/ 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. Ysoda

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

, 1227 E. Pine St.
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

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

1227 East Pine Str.
Iždo tfustisai: A Račkauskas, 39 lOth 

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
t avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine St. 
Maršalka L. Andriuškevičius 

w 802 E Market
•515 W. Pine Str.

St.

V
L-.'-.Xy';-'* 'a;* f 'į'1 -,,

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. RaškeviČia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

, 517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alskaynas 

1516 — 14th Ave. ' 
Iždininkai S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą aedil- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1011 
Main St., 2 vai. po pietą.

8a.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis,
1021 La Salle st. Racine, Wis.

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street

Raitininkas' A. Vegela
237 Lafayette Ave.

Turtų sek ret. S Gelumbauskas, 
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia.
-1915 Jay Eye See/ Ave.

Ižde Globėjai: A. Dukteris, 
444 Park View, 

" M. Kavaliauskai,
LBD. laiko savo susirinkimui kai 

rečią nedėldienį kiekvieno mėnulio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wii.

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

Viršininkų Antrašai, 
’irmlnnkas P Kardokai, 122 Court it. 

Pirmininko pagelbininkas 8. Lutkus, 
211 First Str.

Nutarimą raštininkai S. Merkis,. 
256 Bond Str. 

Turtų raštininkas J. Jankauskai 
232 Front Str. 

idininkai J. Juzapaitn, 
234 Clark Place 

ido globėjai: E. Makutlenas, 
149 Clark Place, 

” 6. Morkiukla
109 So. Park

Marialka B. Budrus,fioeoai si. 
Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ 1R DUKTflMŲ 
MJLJLKUbJb t-AHA, 1JLU 

Plrmimnaan K jaunauiKM,

ragwlbiMui*.** u. man, 
r, O. Hex •<», maireaa r*ra 411. 

rr«MK«ią KSUMiaian u wrgaa* fXW- 
žiūrėtojai A Staravičia, Box 1181 

Melrosa Park, Iii. 
Fin. rašt. W. Strumiila,

1314 So bUth Av*. Cicero, III. 
Iždininkas F. Lapinski,

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

Melrose Park, Ill. 
Maršalka: A. Piešas, P. O. Box* 

675 Melrose Park, Ill. 
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaną Kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Laki 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ” “ 
Pirmininkas A. F. Sabeckii, 

802 — 8st St, 
Vico pirmininkas K. Dūnša, 

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

922 —lOth Str.
Finansų rašt. J. WaiČis,

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

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

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

1380 S. Jackson st. Waukegan, Ill. 
Maršalas K. N a vic kis,

1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill. 
Pagelbininkas J. Wardauikaa,

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybėi svetainėj, 801—Sth 
8t., A Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

ILL.

iii.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, .
1452 East 33rd St, \

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

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

“ Kvedaravičius,
1543 Oręgon ave. ,

Dainą repeticijos atsibuna 
.viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ave

Id ak-

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- Schwab svetaines, bi3i bt. Giair »▼« 
•deli kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka- Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kainedelį kiekvieno mėnesio 7 vai. vai— 

re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
dain St., Mahanoy City, Pa.

trečią pėtnyčią kiekvieno menesio, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab 
tainės. 6181 St. Clair avo. Knygyaas 
randasi Neuroi krautuvėje, 2047 Ha-

PAŠELPINES DR-STES “ilton avė. Knygos išduodame! Ha-SĖTUVIŲ PAŠELPINES DR-I___
“LAISVE”, EASTON, PA. 
i Viršininkų adresais

Prezidentas St Melson ./ 
634 Ferry st. Easton, Pa

■

k vieną Panodėlio vakarą, nuo 71U v. 
n karą.

Knygiai Pranai Tuntosaa,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48th Court 
Protokolų rašt. M Dobraškls, 

1215 South bOth Court, 
inansų rašt. V Shileikas, 

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

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1538 S. BOth Ct.. 
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

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

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti- 

n} nedėldienj kiekvienų mėnesiu J 
Neffe svetainėj, 1500 80. 49th ava 
Cicere, III. t vai. pa pietų*

PERSKAITYK! .
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant metų 

. ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

> AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

< Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. (

KAINA TIK 50c.
AR^IYLI DAINAS?

Šiai 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 daugybe įvairiausių dai- 
ny. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

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

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston,

»

Garsinkis *

•w* 
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<u 
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TREJOS DEVYNER1OS

TREJANKA
DAUNOROS trejanka yrs tikrai 

lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

d
•wa<D

Vincas J. Daunora
APTIEKORIUS

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

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

2NORTH. 4X£.» GATvfeSįg^

LIETUVIŠKA APTIEKA. •
linerni pranešame, kad gaveme daugybę daiktą, reikalingą Kam 

••šonui. Pirkdami daug tavore antį y k dėl dviejų aptieką, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatisme. Boa- 
ka 26 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 26 ir Me. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 6) ĮVAI- 
,RŲ8 VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIKAI. I) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderlo, odekolonos, perfurnos Ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraajo Valytojas — bonks |1.08. Mūsų aptiekė
te kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiamo atsilan
kyti. Visas peniuntme lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

1/ SHAPIRO, IJetMriikai Aptiekorins
til So. 2nd Street, kampas Union Ar*

Skyrius t 746 Driggs Avo., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Taip-

Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedčliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą ne
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

kTIZMĄ, 
IŠGYDO 

PER- 
OPE-

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų 
rxn iv ą CCEDM A M kuris Pydo pasekmin^ai Ul\. W ADODIvIYI Ali visokias ligas PILVO, 
PLAUČIŲ, ŠIRriES, VIDURIŲ LIGAS, REUMA“ 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS. L_ 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD EREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LKAS GYDO BE 
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų, 
gi vartoju X-Ray mašiną, kuri reikalinga kiekvienam gydyto
jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
galima išgydyt, jeigu negaliu.a, tai neapsiimu.

DAKTARAS WASSERMAN
1335 Arch Street

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

Tai. Iii Srssipaiai.

siųskite

Mass.

alaasie alaus, >alkies degti- 
■Bo k akanaui vyne. Pa- 
tenavimas puikiausias, at- 
•lldts, • parsitikriasito.

mMMHiMmHmm

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVE.

BROOKLYN, N. Y

Tėmyk, . nes krautuvu 
perkrauščiau nuo 102 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., > 

BROOKLYN, N. Y

GENIAUSIA UŽMIGO! 
VIETA PA!

A. SHRUPSKI

Cl S/2nd St, 
BROOKLYN. N. V.



N.Y.

St.

E

E

E

F. KUDIRKA, 
Lletavie Aptieks Ir Savislskaa 

64 GRAND IT.
• Braaklya N. Y.

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

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

Mokslo Nereikia Jieškofc
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikų‘A 

kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokei 
_ Nurodymai Ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas i

OHmriu Koresooadenciuie Mokvkta 1327 URobevSL ChicaK

CAFE SU SVETAINE
RESTAURANTU

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

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

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų

E. 50th St., New York, N. Y. 
OFISO VALANDOS:

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. po

Įžanga labai pigi, tik 25c.w

V. P-čius.

Pra-

314

PIRKĖJAI
TEMYK1TE!

Dramatiškosios Dailės

Reporteris.

PAJIESKOJIMAI

Dr. Dail. Dr. Valdyba.

129

a
r

R

ijėlę-.nti visi būsite užganėdinti. ..

i

visi 
kas 
bus

t % f 
U

Svėdasų parapijos, Aulelių kai-.
Meldžiu atsišaukti. į

A. Palskis
W. Pine St„ Mahanoy City, Pa.

(42—44)

Manome, kad ir kitos

certą. , Atsilankydami į

Pajieškau Antano ir Jono Laučiaus . 
abudu Kauno gub, Vilkaviškio pavie
to, 
mo.

laikrašti “Laisve” ir iš to lžanSa la»ai tik 25c.
VIETINES ŽINIOS. pasidaro sau pragyvenimą, |Po programui prasidės šo- 

-------- (mūsų bosai kitokią dainą1’ ' 
“žmogžudžiai” scenoj, .užgieda, — pradeda šaukti:

’ . v- T (“Laukan, laukan iš dirbtu-
Subatoj, 19 d. gegužės, L. v^sį rpu neprįvaiaį trukdy-

S. S. 19 kuopa statė scenoj man darbininku”! 
puikiausį veikalą “zmogžu-1 
džius”. Nors šis veikalas 
jau trečiu sykiu Brooklyne 
buvo statomas, vienok ir šį 
sykį publikos susirinko ga
na daug ir kuopa turės virš 
šimto dolerių gryno pelno.

Veikalas, išėmus mažas 
paklaidas, tapo suloštas la
bai gerari. Ypatingai pasi
žymėjo lošime Miškeliūnas 
Grigo rolėj, Judita Sadaus
kienė — Mortos rolėj ir J. 
Kačergis—Jurgio rolėj. Šios ]aukan ir to, kuris ‘ atneša 
trjs ypatos stačiai žavėjo iajkraštį. Toks bosu pasiel- 
publiką. Užteko Grigui iš- gjinas labai nedailus, 
eiti ant steičiaus, kaip jau 
publika negalėjo išsilaikyti 
nuo juoko. Kaip nurodytos 
ypatos atliko savo užduotis,

Reikia pažymėti, kad tas 
senelis visuomet stengiasi į 
dirbtuves ateiti laike pietų, 
bet jeigu kartais pasivėlina, 
bosai jį tuoj aus išveja lau
kan.

Ar šiaip ar taip, bet kria- 
učiai darbininkai turėtų pa
galvoti apie tokį bosų pasi
elgimą. Jeigu jie visas ki
tas elgetas leidžia į dirbtuvę 
laike darbo ir pavėlina rink-

kiai, laike kurių griežš V. 
Retikevičiaus muzika.

Komisija.

20 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų, bus mėnesinis susi
rinkimas Apšvietus Drau
gystės. Visi nariai privalo 
pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Sekr. A. Kubilius.

Jersey City lietuvių atydai.
29 d. gegužės, Arlington 

svetainėj, 706 Grand St., 
Jersey City, N. J., bus jubi- 
lėjinis balius šv., Jono Krik-

ti aukas, tai turėtų nevyti štytojo draugystės, 
laukan ir to, kuris atneša tižia 7 vai. vakare. Įžanga 

su padėjimu drapanų 25 c.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ. 
DAR NIEKAS NEGALI PAVADINT MANE APGAVIKU.

Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEšKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, l zIMTOSE VOKIEČIAIH, ARB9 RUSIJOJE.

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

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

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

nijų ir geriausių laivų.
Kas norite apsidėt savo pinigus į Banką, tai aš moku 4 «iuo- 

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

pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas. lotus ir namus. 'Padarau ir užtvirtinu viso

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

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

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

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

Cpic^<0

MANHATTAN 
HAT

PRANEŠIMAS.
L. S. S. 19 kuopos pusmė-

Kviečiame koskaitlingiau- 
siai atsilankyti.

Šv. J. K. Draugystė.

tai ir profesionalai negalė- nesinis susirinkimas bus pa- 
jo geriau atlikti. Gerai lo-' nedely, 28 d. gegužės, Sokol 
šė P. Stakauskiūtė — Na- Hali, 190 Grand St. 
stės rolėj, bet jai vietomis džia lygiai 8 vai. vakare, 
trūko tragiškumo, vietomis 
baimės nudavimo. K 
ma nieko užmesti ir J. Juš
kai—Antano rolėj. Kitų ak
torių rolės buvo menkesnės, 
todėl apie juos nei neminė
siu.

Beje, Aido choro daini
ninkai, po vadovyste p. L. 
Eremino, žavėjo publiką sa
vo dainomis.

1 Abelnai, L. S. S. 19 kuo-

Visi nariai privalo atsi- 
Negali- lakyti, nes yra prisiųstos 

rezoliucijos didžiumos ir 
mažumos S. P. konferenci
jos, kas reikalinga apkalbė
ti. Nepraleiskit šio susirin
kimo.

Sekretorius.
i__________ _

Pranešimas del kriaučių.
Pagal senovės tradiciją, 

kriaučių ofisas, sekančią su
pos aktoriai gali pasidžiau- batą, 26 d. gegužės, bus už- 
gti, kad jie visuomet publi-1 darytas. Todėl, nebus ko
ką užganėdina. m 
publika skaitlingai lankė-1 
si į jų surengtus perstatyk 
mus.

Teko girdėti, kad dabar 
kuopa rengsis prie persta- 
tym(\dvįpjų milžiniškų vei
kalų, oūtent “Erškėčių Ta
ku,, ir “Masonai”. Pasta
rasis veikalas yra dar rank
rašty, išverstas p. J. Kace. • 
giaus.
mai puikus,publikai supran
tamas. Tik geistina būtų,

Taipgi^ ir lektuojama mėnesinės. Bus 
-atdaras ofisas vėla 2 d. bir- 

_ 'želio nuo 3 iki 6 vai. vakare, 
s Tautiškame Name.

Komitetas.

14 d. gegužės A. Nava- 
dauskiūtei prapuolė $185. 
Manoma, kad jai nebūnant 
namie, kas * nors 

‘Reikėtų atsargiau 
Veikalas neapsako- laikyti. '

pavogė, 
pinigus

Moterų atydai.
Šiuomi pranešame Brook- 

lyno ir apielinkės moterims, 
kad męs atidarome moteriš
kų drabužių krautuvę. Pas 
mus bus galima užsisteliuo- 
ti drabužius ir mūsų mate
rijos. Siuvame visokius 
moterims ir vaikams dra
bužius; ypatingai turime ge
rą patyrimą ant šliūbinių 
dresių ir vakarinių balių 
d rėšiu.

Krautuvė atsidarys pane- 
dėlyj 28 gegužės po No. 154 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Krautuvė atsidarys pane- 
dėly 28 gegužės po No. 154 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

K. Petrikiene ir
P. Stakauskiūtė.

Pirmas Vasarinis Pasilinksminimas
PIKNIKAS

Rengia Jersey City Jaunuomenės Ra
telio Choras, atsibus 2 BIRŽELIO 
(June), 1917, Florai Parke (seniau 
vadinosi Krobel’s Park), Angelique 
St. ir Boulevard, West Hoboken, N. 
J. Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga 
25 c. ypatai.

Kadangi šis bepartyvis J C. J. R. 
Choras yra susiorganizavęs vien dėl 
palinksminimo savo viengenčių dai
le, tai tikime, kad kiekvienas lietu
vis ir lietuvaite supras šio choro pa
laikymo svarbą ir atsilankys ant šio 
pasilinksminimo Męs tikriname, jog 

liks pilnai užganėdinti, nes par- 
gražus ir puiki apielinke, taipgi 
gera muzika.
Kviečia J. C. J. R. Choras 

(41—444)

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
f

Brooklyno ir apielinkės lietuviai, j 
jeigu jims reikalinga taisyt laikro- ' 
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktu tai meldžiu 
atnešti į “Laisvės” o są. Ten bus 
priimama ir perduod ,na man, o aš 
stengsiuos atlikt s ;o darbą koge- 
riausia ir greičio ,ia. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise k s ketvergę vakarą, j 
kada bus galim, darbą paimt arba1 
sugrąžint.

Taipgi pas mane galima užsisakyt 
ir naujus laikrodžius , laikrodėlius,; 
žiedus ir kitokius auksinius daiktus. 
Mano krautuvė randasi po N 42 Bro
adway (vidury bildingo) New York, 
N. Y.- Kam paranku, kreipkitės į 
mano krautuvę, o būsit pilnai užga- . 
nėdinti, nes iš mažens tuo bizniu už-1 
siimu ir esu specialistas laikrodinin- 
kas

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

Tel. Broad 1459.

Šiomis dienomis Lietuvių 
Labo Bendrovė at jausdama 

v . , , r,,,reikalin-
|bę pranešti vietos. Draugi- 'gįausįų jiragyvenimui daik- 
iom ir or^amzacnom. kad nutarė numažint kainas 

'ant tiek, kad kiekvienas pir
kėjas su maža suma pinigų 
galėtų gauti visa tą,kas jam 
reikalinga. Čionai pažymė
sime tik keliatą daiktų,, iš 
ko jau bus galima spręsti a- 
pie mūsų kainų žemumą.

32c?
25c 
44c. 
31c. 
47c. 
11c. 
15c.

kad JIS kogreiciausia musu T/rnno-iin šiiinmi turi p-ar- vii- i51cn(ll0Vt d< nndrnrlvfn “ HUg J v S.1U0.mi tUll gal- brangumąscenoj pasirodytų. ibe pranešti vietos Draugi- ......... ..........
jom ir organizacijom, 

i ji nusamdė Columbia Park!
dėl pikniko ir teatro ant 11

Maloniai meb
ne

Pirmas manifestas.
Brooklyne naujai užgimęs'd. augusto.

laikraštis “Garsas” pirma- ‘ūžiama visų draugijų 
me sav numery rašo skaity- rengti tą dieną.
tojams manifestą, kad kata-. Męs buvome nusamdę 
likai, duodami savo kūdi- patį parką ant 8 liepos, bet 
kius krikštyti, 
žiūrėti kūmus.

turi gerai sužinoję, jog tą dieną ren- 
Pastarieji.gia kita didelė unija, perkė- 

privalo būti gerai tikinčiais lėmė su nuostoliu dėl savęs, 
katalikais, prigulėti į para
piją, atlikti išpažintį ir t. t. draugijos neužstos kelią tą 
Nes, girdi, nuo krikštatėvių dieną.
tikėjimo paeina ir kūdikių 
tikėjimas. Labai geras pa
barimas, tik gaila,kad “Gar
sas” nepaminėjo nieko apie 
tuos, kurie kūdikius krikš-’toj, 26 d. gegužės, Tautiška- 
tina. Jeigu nuo kūdikių pa-jme Name, 101—3 Grand St., 
eina kūdikių tikėjimas, tai Brooklyn, N. Y., bus puikus 
jau greičiau gali paeiti nuo koncertas ir balius L. S. S. 
paties krikštytojo ir sykiu 19 kuopos “Vaikų Draugi- 
zakristijono, kuris prie kri-Jėles Mokyklos”. Svetainė 
kšto patarnauja. O tankiai bus atdara 7 vai. vakare; 
pasitaiko, kad tas, kuris su-'programas prasidės lygiai 
teikia krikštą, būna kaip ,7:30 vai. 
šiaučius ir net ant kojų ne
gali pastovėti.

♦

Nepamirškite. •
Nepamirškite, kad suba-

Cukrus 3 į s v.
Geriausia Kava Isv.
Sviesto 1 s v.
Geriausi miltai 3 į
Boiled Ham 1 sv. 
Muilo du šmotai 
Star-Lion Milk

Reikia pažymėti, kad dar 
pirmą sykį Brooklyne bus- 

(toks koncertas, kuriame 
♦ * |programą išpildys išimtinai

Pas mus į • lietuviškas patys vaikai. Programas gi 
kriaučių dirbtuves atsilanko bus gana platus: dainuos 
visokių elgetų: senų, sužeis-1 Vaikų Draugijėlės choras, 
tų ir kitokių, kurie negali po vadovyste L. Eremino, 
sau duonos užsidirbti. Dėl bus duetų, solo, skambins 
tokių elgetų nuo ryto iki'ant smuikų griežš, sakys 
vakarui būna dirbtuvių du- monologus ir t. t.
rys atdaros, jie vaikščioja Todėl kiekvienas lietuvis 
po dirbtuves, renka aukas ir lietuvė neprivalo praleis- 
ir mūsų bosai nieko nesako, ti šios progos ir atsilanky- 
Už tokį bosų pasielgimą rei- ti į Vaikų Draugijėlės kon- 
kia juos pagirti.

Bet štai, kaip tik atsilan- 'j koncertą, padarysite' dvigu- 
ko mūsų elgeta senelis,’ku- bą naudą: linksmai pralęisi- 

1 w ’ ’ "* ar-įte Jaiką ir sykių, medžiagiš-

z Ir kiti daiktai labai pigus. 
Šitos kainos bus tik trum
pam laikui.

Mūsų krautuve randasi 
gražioje vietoje

425 GRAND ST.
- Brooklyn, N. Y.

Atsilankykite pas mus,už
tikriname mandagų ir grei
tą patarnavimą.

Persitikrinkite.

Jonas MATHUSj
Geriausias, Didžiausias ir šva- I 
riausias saliunas visam South * 

Bostone. f
Įvairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi-< 
lankykite ir persi ikrinkite.

JONAS MATHU8 1
(Lietuvis Savininkas)

842—344 W. Broadway
So. Boaton, Maas.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

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

Ateik ir išbandyk!

Pirmiau negu tu kur 
pirksi šiaudinę skrybėlę, 
ateik ir pamatyk musų 
gražiausias šiaudines ir 
“panama” skrybėles, ku
rios išstatytos lange.

Manhattan 
Hat Stores

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

s Iki
s piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti- 

jriame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męs 

t apžiūrėsime ir duosime prietelišką 
’'rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne

užmirškite mano antrašo.
I DR. J. LIPMAN __
Vienas ofisas: 314 E. 50th St., 
Antras Ofisas: 1945—7th Avė.,

arti 117th St., New York City

PARSIDUODA VALGYKLA, žemai 
mieste, netoli Wall St., biznis gerai' 
eina, nereikia dirbti naktimis. Parsi
duoda lengvomis išlygomis. Kas no- ; 
ri pasidaryt pinigų, gali pirkti. Rei
kalaukite platesnių informacijų ar y- Į 
patiškai kreipkitės. (

McMALLINS LUNCH
76 Pine St., New York City

(40—48)

PARSIDUODA ARBA GALIMA 
randavot po num. 304 Quincy St., 
Irooklyne 3 augščių namas, 12 kam- 
jarių ir maudynės, dėl dviejų fami- 
ijų. Kaina 4,200 ant lengvų išmo- 
cesčių, randos neša $45 ant mėnesio. 
Savininką galima matyti 679 Greene 
Ave., Brooklyne.

Reikalingas gaspadorius Lietuvių 
Xo-operatyviškoj Krautuvėj, gerai 
suprantąs tą biznį ir galįs užsidėti 
kaucijos nemažiau $1,000, už ką bus 
mokama 4 nuošimtis ir išduotas pir
mas morgičius. Užmokestis pagal 
sutartį. Atsišaukit Šiuo adresu:"

V. Stelmokas
62 Knox St., Lewiston, iVIe.

(40—42).

Pajieškau sesers Onos Letukitės, 
po vyru Matuzienė, Kauno gub., Ra- 
seinų pavieto, Labordžiūnų kaimo, se
niau gyveno Medenola, Pa. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino pranešti.

» B. NoreikienS.
1507 So. 12th St., Sheboygan, Wise.

Svarbiausios-prakalbos su paveiks
lais iš revoliucijos bėgio. Atsibus* 
Pėtnyčioj, May 25, 7:30 v.vak.,Tautiš
kame Name, 101—103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Malonėkite atsilan
kyti.

Rengia P P P. R. B. N Y
Prelegentas bus Dr. L Grikštas
Įžanga 10c >

PRANEŠIMAS.'
Šiuomi pranešame, kad męs Anta

nas Janušonis ir Jonas Avižonis, per
taisėme naujai bučemę ir grosemę, 
esančią po num. 555 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Taipgi duodamo ti- 
kietus nuo dolerio 2 centu, Laikomą 
geriausią mėsą ir pilnai groseriškų 
.daiktų. ‘ Meldžiame af«iląnkyti ir pil-

K

Pajieškau Juozapo Mazlavecko ir 
Pijušo Kilkevičiaus abudu Suvalkų 
gub Meldžiu atsišaukti.

A. žvingilas
66 Congress St., Hartford, Conn.

kPajieškau sesers Marijonos Vit- 
kausinės, gyvena Worcester, Mass. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Skrinska
2116 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA BARBĘRN6 geroj 
vietoj, 3 kedėš, 2 kambariai gyve
nimui. Randa $15.00, kaina $150. At
sišaukit po adresu. ' • • . :
63 GRAND ST., Brooklyn, N. Y.

■ • ...  . .
Išsirandavoja geras kambarys dėl 

vieno arba dviejų žmonių. Atskiras 
įėjimas* 8 langaL ir Šiltas vanduo. 
Atsišaukit; Šiuo adresu:

. // Mrs. Kr$ivenien4,
190 Ąinslle Brooklyn, N. X 

Ištrauki!' H V k'AI tur|1c 11 ,r 12 Dantis I-* • r\ril vn| kasdieną, 
kad tuom parodyt, |or ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir Rvarantuotl.
Pilnas setas dantų . $5.00 ir aukščiau
22 kt. auks. kepuraite... .$5,00 
Pripildymas auksu........ $1.50 ir augščiau
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 už danti
Pripildymas platina... .$1.50 ir augščiau 
Pripildymas sidabru be gydymo.........50c.

,, cementu ,,  50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

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

10-1 s metų Jersey City 
Dr-stes šv. Jono Krikš

tytojo.
JUBILEJINIS BALIUS!

Atsibus Utarninke

29 d. Gegužės (May), ’17
Arlington svetainėj 

706 Grand Street, Jersey City,N.J. 
(Balius prasidės 7-tą vai. vakare 

-^ir trauksis iki rytui).
Apvaikščiodami 10-metinį šv. 

Jono Krikštytojo dr-stės gyvavi
mą, tikim užganėdinti mūsų sve
čius visais atžvilgiais. Kompletas 
muzikos dėl jaunimo grajis įvai
rius šokius. Taipgi draugija nuta
rė pasikviesti chorą dėl padaina- 
vimo, — daug įžymių svečių čia 
dalyvaus. - .

šis balius rengiamas nefdel pel
no, o tik kaipo paminėjimui 10-ts 
metinio savo gyvavimo. Todėl 
širdingai kviečiame visuomenę at
silankyti ant šio baliaus drauge 
su visais pasilinksminti gražioj 
Arlington© svetainėj.
Įžanga su padėjimu drapanų 25c. 

ypatai.
In corpora yra užprašyta apie 

15 draugysčių iš visos apielinkės.

PASARGA: Iš New Yorko va
žiuojant reikia išlipti ant Penn- 
sylvanijos stoties paimti Green
ville karą, kuris daveža iki durių; 
iš Bayonne—imti tą patĮ karą. Iš 
Newarko—važiuoti Newark karu, 
—daveža iki durių. Nuo Union 
Hill ir Hoboken—Jackson karu,
persimainant apt Newark karo ir 
važiuoti žemyn keliatą blokų. 
Muzika po vadovyste V. Šiman
skio.

REIKALINGAS KRIAUČFUS prie 
kostutnieriško ‘darbo, mokantis dirb
ti vyriškus kotus arba norintis mo
kytis to darbo, malonėkit greitai at
sišaukti.

• , V. Januškevičius ,
U3 Liberty St., Ansonia, Conn.

' , (40-42)

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

Tel. Stagg 1228.
AKIS ISEGZAMINUOJU DYKAI J

DR. M. FREEMAN
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą;

611 GrandSt.
Tarpe Lerimer ir Leonard Sts.

BROOKLYN, N. Y.

JOKŪBAS KAJNCIEKIUD
Telephone 2639 South.

Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palace 
all)) koncertams, teatrams, ba

lams,\ susirinkimams ir Billing
.Iley. "

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

Naujausi Columbia 
Rekordai

štai naujausios dainelė*
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo. 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių krantelio. 

Saulutė tekėjo.
3192 Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
F 3193 Linksmo kraujo IPolka) 

Rožės šaka, be žiedų (Y’olka)
E 3182 Visų apleista (smuiką solo) 

Annie Laurie (smuiką solo) 
Reikalaukit augščiau paminėtų ra-' 

kodų pas
J. GIRDĖS .

170 Grand St., Brooklyn, N. Y.' 
Kampas Bedford Ava.

Telephone 4659 Greenpedtat

CAFE. Pa- 
kelei vingus 

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtl* av*. Brook-

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki
nami, privatškai Ir 
kliasoje. Mokeštls
nuo $5.00 iki $10.00 pagal Šoklų. Me 
kykla atdara nuo 8 ryto iki 11 vaL 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokina
me balių šoklus ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL ef DANCINP 
•50-K2 Broadway. Brooklyn. N. T

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau .receptu tikrai, aą- 
Y žlniškal, su didžiausia atyda, 

nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatii- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į 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, ifiEU-f 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, e ai 
užtikrinu, Jog busit užganėdin
ti.




