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Visų salių darbininkai eiki 
te išvien, jūs nieko nepralai- 
mesite — tik retežius..

Tegul kiekvienas “Laisvės 
skaitytojas prikalbina savo 
draugą ar pažįstamą skai- i*

< 7<u

Kova ir areštai Baltieji prieš
■ juoduosius

. ., . , me klausime žmonių nuomo-Amerikos žmones sujudo _ , . . 4., ,. .v . . • i nes skiriaši.kovoti pries priverstiną ka- (
įeiviavimą. Daugybė žmo-: . j kiti k 
niu atmeta ir registravimą- ~ .
si 5 d. birželio. Iš daugy
bės vietų praneša apie areš
tus. Iš daugybės vietų pra
neša apie tūkstančius, kurie 
atsisakys registruoties. Vy- 
riausis Amerikos prokuro
ras p. Gregory gąsdina bau- 
smėmis.

Paduodame 
skaitytojams žinių 
žmonių subruzdimą. V

East St. Louis, Ill. — Ke-
i darbi

ai t negrų,
_ Vieni stoja uz jį tūkstančiai baltų 

tai, kad 5 d. birželio nesire- ninku užpuolė ant
^a(Vkurių pastaruoju laiku 

J)as;| labai daug privažiavo.
į kuo, kada rugsėjo mėnesį 
šauktų į kariumenę, tai at
sisakyti, nurodant, kad tam 

j priešinasi sąžinė.

“Laisvės”
apie

Iš redakcijos “Mother 
*i” siuntinėjama tam 

Itikri cirkuliarai prieš karę, 
bet jie parašyti taip atsar- 

I giai, kad valdžia prie jų ne
galėtų prisikabinti.

Chicago, Ill. — Areštuo
ta 30 asmenų, jų tarpe 
dvi moterys, dėl agitacijos 
prieš priverstiną kareiviavi- 
m ą.

Tūli bėga j Mexika. — EI 
Paso. —Daugybė amerikie
čių karės amžiaus bėga į 
Mexika, kad išvengus pri
verstino kareiviavimo.

Kansas City, Kansas. — 
“Federation of democratic 
control” nori gauti “injunc- 
lion”, draudžiantį federa- 
'čm, valstijos ir miesto val
džiom įvykdinti gyveniman 
priverstina kareiviavima. 
Tas pats padaryta ir Oak
land, Californijoj.

Toledo, Ohio. -- Čia kilo 
didelis sumišimas minioje iš 
2.000 žmonių, 
kalbėjo prieš 
kareiviavimą.. Tūli šaukė: 
“šalin kaizeri Wilsona!” I v

West Virginia. — Whee-

Slapta Virginijos kalniečių 
draugija.

Kaip praneša telegramos 
iš Washingtono, Virginijoj 
kalnuose įsikūrė slapta dra
ugija, kurios nariai sudėjo 
mirtiną prižadą kovoti su 
priverstinu kareiviavimu. 
Jie priėmė tam tikrą prisie- 
gą, kur pasakyta, kad šven
tai klausys savo viršininku, 
nestos kariumenėn ir ves 
kovą su turtingųjų klesa. 
Prisiegoj sakoma: “visa ša
lis yra mūsų ir viskas, kas 
joje, yra mūsų. Mums tik 
reikia būti vienybėje ir pa
reikalauti, kas mums prigu
li. Šalin su dvarininkais, 
snekuliatoriais ir mokesčiu 
rinkėjais. Nereik karės...”

Telegramos tolinus dadu- 
ria, kad du vadovai tos slap
tos draugijos areštuoti ir 
bus kaltinami “valstybės iš
davime”. <~ 
kalnų gyventojai William 
Vernon McCoy, 65 metų, ir jįtant League”, 
jo leitenantas Phipps.

Sakoma, kad ta slaptoji i se sako:‘ “Jauni vyrai, jūs

Kalbėtojai 
priverstiną

Jais yra garsus lingo mieste susitverė drau-

jo leitenantas Phipps.

gija “Young Men’s Anti-Mi- 
Draugija 

savo slaptuose pranešimuo-

draugija veikianti ir ryti
nėj dalv Kentucky valstijos.

Cleveland, Ohio. — Į 
“New York World’a” pra
neša anie didelius sujudi
mus Clevelande, kuomet so
cialistų kalbėtojai sakė pra
kalbas prieš priverstiną ka
reiviavimą ir registravimo
si. Kalbėtojų klausėsi labai 
didelė žmonių minia.

Laike sujudimo areštuota 
5 žmonės ir daug sužeista. 

, Policijos kapitonas Marti- 
nec pirmasai šoko ant kalbė- 
tojaus, kuris sakė, jog jisai 
nesi registruosiąs 5 d. birže
lio. .

Sakoma, kad vėliau minia 
užpuolė policijos headquar
ters, šturmuodama ją. Cle-

nori paimt kariumenėn, kad 
kariauti svetimoj šalyje. 
Tuo tarpu, turčiai liekasi 
namie ir suktybėmis virs 
dar didesniais turčiais”

Philadelphia. — Čia 
tai platinama atsišaukimai 
prieš konscripciją. Keli 
žmonės areštuoti.

Seattle, Wash. — Už a- 
gitaciją prieš karę areštuo
ta draugai H. Well, socialis
tų kandidatas į majorus,Ka
te Sadler, narė nacionalio 
komiteto Soc. Partijos, jos 
vyras Samuel Sadler, R. Ri
ce ir Fisherman, sekretorius

Detroit, Mich. — Čion la
bai smarkiai prasiplatinusi 

velando žmonių ūpas labai'agitacija prieš priverstiną 
pakilęs. Darbininkai nesu- kareiviavimą.
pranta, kodėl juos nori ga- peliai, užvardyti “Užmuškit 
bent į Francijos tranšėjas.

New York City. — Garsi, 
anarchiste Emma Goldman |1 f ul.s ’’YJ111 So-

Platinami la-

priverst iną kareiviavimą”. 
! Areštuota Natenas Welch,

ir jos draugai Abbot ir 
Berkman sako, kad jie jau 
žino, jog 10,000 žmonių 
New Yorke nesi registruos. 
Tačiaus, jų nuomone, tasai 
žmonių skaičius bus daug 

• didesnis sekantį utarninką.
Emma Goldman pasakė 
“New York World’o” kores
pondentui, jog jos draugija 
(No-Conscription League) 
palieka kiekvienam žmogui 
liuosą valią registruoties ar 
nesiregistruoti. Mat, šita-,

cialist”. Jį kaltina išdavime 
valstybės”. Areštuota dar 
šeši žmonės, kurie platino 
tuos atsišaukimus.

Topeka, Kansas atsibuvo 
didelis mitingas prieš karę 
ir priverstiną kareiviavimą.

Lynn, Mass. — Policija 
turėjo begalo daug darbo su 
lapeliais prieš priverstiną 
kareiviavima, kurie buvo iš- 
lipinti po visą miestą ir iš
mėtyti visur. Lapelių buvo 
ant stulpų, ant durų.

Bal
tieji darbininkai įtaisė paro-| 
dą gatvėse. Keli negrai su
žeisti. I trukšma isimaišė ir i c-
milicija.

Juodieji gyventojai pra
dėjo bėgti iš East St. Louis 
i St. Louis. Išviso išbėgo 
jau 1,500 negrų.

Majoras Holman išsiunti
nėjo telegramas majorams 
daugelio miestų pietinėse 
valstijose, persergėdamas 
negrus nekeliauti į šiaurę.

PATRIOTAI SUMUŠĖ TO- 
RIELKAS.

London. — Patriotiškiems 
parazitams lengva kariau
ti... tik ne su vokiečiais, o su! 
tovielkom.

štai, Savoy hotely, Londo
ne buvo pietus, kuriuose da- 
Ivavo daug žymiu kapita-

gi i1*05

<?tNJuRAL LEONARD WOOD j

Vienas iš Amerikos karininkų vadų generolas Leo
nard Wood, Rooseveltc draugas. Jisai sakosi vyk
siąs į Franci ją.

Francijos socialistai prita
ria Rusijos darbininkams.

Petrogrado Darbininkų ir 
Kalbėjo lordas Beres-1 Kareivių Atstovų Taryba, 
Jisai agitavo už An- 
tavoruš ir paėmęs to-

ryta Vokietijoj.
Čia tai kanitalistai narodė

kaip jau žinoma, pakvietė 
viso pasaulio socialistų ir 
darbininkų organizacijas į 
visasvietinį suvažiavimą, 
kuris turi nustatyti pama-

savo nątriotizmą daužydami |tus,.. ■,kokiais .Udosxiokratjja 
torielkas.

K A VEIKLA MIKĖ?

visa jo šeimyna šiuomi tar
nu kasa lvsve,s ii' sodina bul-

galėtų sutikti taikinties.
Iš Paryžiaus praneša,kad 

Francijos Socialistų Partija 
pilnai pritaria tokiam suva
žiavimui, kokį siūlo rusai.

Taip-pat pranešama, kad
ves. visi pasirėdę prastom . a, uu.j
m.m.nnnn! j vaus ir Stockholiuo suvažia-

Daug žmonių žiūri per; vimo.^kiii lame dalyvaus ir 
tvorą ir džiaugiasi, kai]! dir- x0^icciai s‘"a' 
ha buvę tyronai. ! Savo pranešime rusams

Ir gerai jiem. Reikėtų Francijos Socialistu Partija 
sunkesnio darbo. kad jinai esanti

Vokiečių kaizeris karės fronte.

priešinga imperialistiškiems 
pienams ir karėms.

ei jos Socialistų Partija aiš
kiai pritarė karei.

dui” praneša iš Petrogrado: 
i Valstiečių suvažiavimas už- 
gyrė Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybą ir už- 
gyrė socialistų dalyvavimą 
ministerijoj.

Trįs’ nauji universitetai 
: kuriasi Rusijoj—Tiflise,
Permini ir Rostove.

Kareivių kongresas Uk- 
lainoj tuojaus reikalauja 
apskelbti Ukrainos autono
miją.

! bent francūzų socialistas 
vyks į Stockholmą, tai jį 
reikia pasodint ant 5 metų 
į kalėjimą.

RUSIJA KARIAUS.
Naujai paskirtasis Ame

rikon Rusijos ambasadorius 
profesorius Boris Bachmet- 
jcv jau keliauja Į šią šalį. Ji
sai sako, kad Rusija jau 
tvarkosi ir tuoj pradės ka
riauti.

ITALAI GIRIASI.
Italai vis dar sakosi einą 

pirmyn link Triesto. Italų 
kariu menė jau pasiekė Me- 
dezza.

Amerikoj gyvenanti italai 
sako, kad jų kariumėne tik
rai paimsianti Austro-Ven
grijos drūtvietę Triestą.

Išviso italai jau paėmS 
nelaisvėn 30,000 kareivių.

Austro-vengrų oficialiuo
se pranešimuose sakoma, 
kad jie paėmė nelaisvėn 
15,000 italu.
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NEW JERSEY SOCIALIS
TŲ KONVENCIJA.

New Jersey socialistai su
važiavo į savo konvenciją, 
kuri prasidėjo šią seredą.Iš- 

nės tarybos. Jisai sako,kad viso New, Jersey valstijoj y- 
, išviso užmuštų ir sužeistų ir ra daugiau, kaip 3,000 par- 
: nukentėjusių bus apie 43 tijos narių. Delegatų suya- 
į milionai. ' jžiavime dalyvauja 125, jų^
i ------------- i tarpe i r5 keli atstovai nuo
UŽDARYTA RUBEŽIUS J Jaunųjų Socialistų.

KANADA. | -------------
Philadelphia, Pa. — Ka- AIRIJOS RE\ OLIUCIJO- 

įnados valdžia prižadėjo pa- NIERIAI.
gelbėti Amerikos valdžiai, DubHn Airija.-Sin Fein 
gaudant tuos žmimos. kui 10 draugija griežtai atsisako

KIEK ŽMONIŲ IŠŽUDĖ?
London. — Ligišiol karėje 

žuvo 7 milionai žmonių.Taip 
apskaito Henderson iš kari- 

Jisai sako,kad

Dublin. Airija.—Sin Fein * 
4
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SKAll'O DIDŽIUMIEČIŲ 1 , - , ...
(BOLŠEVIKŲ) LAIK- ‘ |Pabeg? nuo kareivmvnno 

pa-tt i Amerikos į Kanadą.

Rusijoj šiuomi laiku aiš
kiai ir drąsiai už’taiką agi
tuoja tik kairioji soc.-demo-

1S

JAPONAt FA DĖS 
RUSAMS.

Eina gandas, kad japonų j

priimt nuo Anglijos pliką 
konstituciją. Jie reikalauja 
respublikos.

STREIKAS.
Prasidėjo dideli darbinin-krahi. dalis, . vadinamieji J^ariumenė tuojaus vyks i ' Prasidėjo dideli darbinin- 

bolševikai ir. jų . laikraštis(ja> ]<af] padėjus kariau- kų streikai Newport News 
“Pravda”. yJic taip-pat turiųj su vokiečiais, 
savo laikraštį Maskvoje.

Ar pritaria darbininkai vyna į Viduržemio jūrą, kad

_ ______ _ uoste. Streikuoja laivų bu- 
I Japonai jau pasiuntė lai-; davotojai.

bolševikam? Apie tai rašo 
Londorio “Times’o” kores
pondentas, kuris tikrina,kad 
daugybė svieto skaito tuos 

i laikraščius. Koresponden
tas mate skaitant bolševikų 
laikraščius visur—gatveka- 
rinose, teatruose, gelžkelių 
vagonuose, restauracijose.

Ištiesti, ir ligi karės di- 
(džiumiečiai visuomet turėjo 
didelę įtekmę Petrograde ir 
Maskvoj.

TAIKOS KONFEREN
CIJA.

New York City. — Sere- 
doje prasidėjo taikos konfe
rencija, kurioj ima d.alyvu- 
ma visos Amerikos demo
kratija. Konferencija atsi- 
būna Madison Square Gar
den. četverge ji pasibaigs 
ir vakare atsibus milžiniš
kas mass-mitingas.

Konferencijos tikslas: už-j 
klausti Amerikos valdžią,! 
kokiomis sąlygomis ji sutin-j 
ka taikinties. Atsakymas■’ 
turi būti aiškus. Konferen
cija pasveikins revoliucijinę 
Rusijos valdžią.

Miss Balch, pirmininkė 
organizacijinio komiteto, 
nurodo, kad šita konferenci
ja yra ženklas, jog visam 
pasauly auga pasipriešini
mas karei. Ji sako, kad Ru
sijos demokratija esanti di
džiausia taikos pajiega.

RUSIJOS VALSTIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Žydų socialistų “Forwar-

padejus talkininkams.

VISUOTINAS STREIKAS 
PIETŲ AMERIKOS RES

PUBLIKOJ.
Buenos Aires. — Respub- 

likop Uraquay darbininkai 
apšaukė visuotiną streiką. 
Jokiu laikraščiu visam kraš
te neišeina. Kareiviai užė
mė policmanų vietas.

“LAISVĖS” SKAITY
TOJAI!

t

DIDELI STREIKAI 
RYŽIUJE.

Streikų vilnis auga ir auga 
Streikuoja skalbyklų darbi 
ninkai, kriauciai ir kiti.

Tiktai nelaimėje pa- 
j žįsite savo draugus!

Ar matot, kas dabar 
d dedasi Amerikoj! Drau- 
jj gai, to visko nebūtų bu

vę, jeigu žmonija būtų 
paklausius socialistų!

Socialistai ir dabar, 
sako žmonoms teisybę 
nesibijodami bausmių. 
Socialistų laikraštis yra 
geriausias suraminto- 
jas, geidausiąs keliave- 
dvs šiuose laikuose.

Karės laike net ir la
biausia atsilikęs žmo
gus negali būti be laik
raščio. “Laigyė” šioj 
valandoj Reikalinga, 
kai]) duonos kąsnis. Ji 
drįsta sakyti teisybę.

Draugai, ar jūs-dirb
sit e sunku fabrikos dar
bą. ar jus pasodins ka
lėjimai!, ar jus paims į 

j| kariumenę, ar jus išva
žiuosite į Rusiją — be 
darbininku laikraščio 
“Laisvės” jūs negalite 
gyvent. “Laisvės” žo
džiai suteiks jums drą
sos kovoti už darbinin
kų klesos išganymą.

Rpmkite “Laisvę”, 
platinkite ją, rašykitės 
prie bendrovės! Drau- ; 
gai, nelaukite nei valan- i 
dėlę.

<■<
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BE PASISEKIMO.
Brooklyno “Eagle” prane- L 

įsa iš Paryžiaus, jog francū- IĮ 
Ižų ofensyva šį pavasarį ne- Č 
įdavė tokių pasekmių, kokių ' 
j buvo laukta. Iš tos prie- d 
įžasties daugelis žymių ko- L 
'manduotojų tapo prašalinta, h 
Atakos ant vokiečių Ii- ?i 
ui jos tarpe Soissons ir Rhei- Č 
mso buvo be pasisekimo. 
Francūzų nuostolai žmonė- Įj 
mis buvo labai dideli. į

KADA BUS SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA?

Socialistų suvažiavimas 
neįvyks anksčiau 15 d. lie
pos. Laukiama pribūnant ’ 
italų ir francūzų. |

Vienas francūzų atžaga-' 
reivis įnešė atstovų butan(
sumanymą, kad jeigu kuris

I
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pirmeiviai užpakaly 1 dailus ii J‘ų pusės pasielgi- > ir exWaTPAI C11711 T mas, nes jeigu jie patįs ,ne-z A 1 (JAL t IV IIJ. 'susipras išeiti, tai juos rei-
___________ , kės išvyti. Pasisekimo mi-
1 m 1 . , . . !niose jie neturi, nes Ameri-

Tevynes Moterų laikra- mens, linksmindavosi ir ga- ko j šioji karė begalo nepo- 
štyje N5 p. Ona atmeta mo-,lėjo išsigert... Kad tai daro puliariška. Jie patįs tik ga- 
terų pramogas, pasilinksmi- kunigai dėl savo politikos iš- lutinai 
nimus, kurie jas gali išvesti rokavimų, tai nėra abejo- varda. 
iš namų, atitraukti nuo na- nės, bet ne tame čionai svar- ( 
minių darbų. Girdi: “tos 
mergaitės, kurios pažįsta 
dolerio vertę, kurios nežino 
visus namų dartus, visuo
met bus naudingesnės, negu 
tokios, kurios vien žino, 
kaip rėdyties, šokinėti, pui
kauti”.

fMBl
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tuviai, Vilniaus žydas ’prasideda lowos valstija.

Lau- 
pa-

jų gubernijų
lietuviai.

Pačto ir telegrafo pirmi
ninkas lietuvis.

padarė tik tam tikrą sutar
tį su kitom sriovėm, anaip
tol neatsisakydami nuo pil- 

. Dabar iš

DĖJIMAS.

FRANCISCO.

dančių normaliam krašto 
ploto jimuisi.

“Don”, šveicarų Universi
tetų, daugiausia francūzai 
profesoriai ir žymus šaliep

» t- — 
praneša anie baisiai sunkų 
Vilniaus padėjimą.

.................. , ikoks jis nebūtu, to klausimo I „I •’ » z
nasakojimai keliu ^’išimas lenkų širdyse pa

liktų kraujuotą zaizdą, is-

tik dvi Kauno ir Suvalkų gub. lie- važiavus Illinojaus valstiją, 
jie tuviai, Vilniaus žydas. ’prasideda lowos valstija.

. Valstybės turtų valdybos Tai yra nesumatomos lygu
ma- viršininkas lietuvis. Imos juodos išdirbtos žemės 

___ ivo Valstiečių bankų Kauno • fnrfincraU 
Ką daro buvęs caras Mikė!jiems nurodyta, jog jiems ir Suvalkų gub. vedėjai lie- vĮenSgdžiais ūkininkais. Že- 

. %_____________________________ t,]pk atstovu tonkn imant tuviai A/1 įmaną omdac vieiiseu4.ia.io un.uuiin.aio.

nes gyvenimo

’W lenkams skiriami 
vieti. Prieš patį skaičių jie 
nieko neturį, bet norį su"' 
noti, kuo remiantis jiem pa
skirti, tik dvi vieti. Buv^

ir jo šeimyna? ’ atst°vų ?enka- ™ant
įr . v/ v •• 'Lietuvos tautu skaičių, oKaip žinoma, revoliucijos jei jie su tį0 nesut^ka 

; pradžioj, ėjo gandas, kad tai išrodo> jog jiems
k c u , .. - .0 Soc. Partijai bus daug -b“s Pavelyt#. isva’i turėtų tekti daugiau. Paga-
ba. Svaibu, kad jie prade- Kveikjau apsivalius nuo tu ‘’nasinrl^'nn'pntrn’
da pripažinti, kad moterims wilsnnn - Morgano nolitikos Bet tam PasiPriesmo Petro- —i-.........—vvnsono Moigano politikos grado Darbininkį įr Rarei-

jvių Atstovų Taryba. Carą 
ir jo šeimyną pasodino lais- 
van kalėjiman jo palociuje 

• Išpradžių

reikia panašių sportų, kaip bernu 
vyrams.

Šiandien, kada karė visus 
vyrų darbus užkrovė ant 
moterų pečių, yra juokinga 
ir' klausyti tokių pasakų, 

K. S. Karpavičius “Tėvy- kad irimasis, plaukiojimas, 
nes” 
“Lietuviška Ideališka Mo
teris”. Jis rašo:

N21 tat pavadina: dviračiais važinėjimas, au
tomobiliai, rašomoji mašinė- 

Nereika- lė ir t. t. yra tai tik sportai 
linga, kad (moteris) mokė- ir tiktai vyrams tinkami, 
tų jodinėti, irties, važinėti Vakarinėj Eui'opoj, pavyz- 

• dviračiu, — bet grynai na-idžiui imant, pačtą išvažio- 
minius darbus bei visas na- davo po kaimus su motorci- 
mų užduotis”.

Tai pasakęs, prideda:' moters. 
{‘Matome aiškiai, kokia turi retų sudrebėti iš nerimas? 
būti tikra — ideališka mo- ties, kad moters lakioja 
te ris”. ‘dviračiais.

Reiškia, moteris turi būti pavirto i 
tiktai darbininkė ii’ turi tik- bus, kokių p. Ona nori 
tai dirbti ir dirbti be palio- moterų, 
vos, kaip Indijoj gyvi pra- 
keiktiejie su droš.

“Tėvynė” vadinasi pirm
eivių tautininkų v “organu”; 
jos rašytojai irgi, beabejo, 
vadinasi pirmeiviais. Bet 
šiame klausime iie atsiduria 
užpakalyj klerikalų - atga
leivių. Šitie per savo Fede
racijos kongresą Pittsburge 
anais metais plačiai išdisku- 
savo, kas žmonėms, tokiems 
žmonėms, o ne vergams, yra 
reikalinga.

Vienas daktaras klerika- nimą”.
1 las karštai pasakė: Męs e-| .. .......

same vienpusiai, kada vieną/‘mokyti juos ir 1 
dalyką užmirštame. Žmo- boles mėtyti, dviračiais 
gui reikia keturių dalykų:

' dirbti, valgyti, miegoti ir 
pasilinksminti. Męs pripa
žįstam tris, o pasilinksmini
mą ignoruojame. O tas taip 
pat reikalingas, kad darbas, 
valgis ir miegas.

y-"'’ 'Kunigai nei žodžiu, nei 
mina nesipriešino tokiam iš
vadžiojimui. To pasekme

. , buvo nutarimas organizuo
ti jaunimą, lavinti gimnasti
koje, duoti progą susiėjus 
bendrai pasilinksminti, ži
noma, čia visų mislyta tik 

j apie vyrišką jaunimą ir į- 
kūrta tam “Vyčių” draugi
ja. Bet dabar girdėti prie 
“vyčiu”—vyru yra ir “vy- 
tės”; ;■ "1 ;
čių gimnastikos kambarį.šį
met gi pačiam Pittsburge 
šv. Kazimiero bažnyčios 
svetainėj ir mokykloj įkurta 
vyrų ir moterų kliubas, kur 
du vakaru per savaitę susi
rinkdavo abiejų lyčių as-

kliais. Dabar

s

diskredituos savo

liaus buvo pasakyta, jog 
tas dviejų lenkų atstovų 
skaičius yra pabaigtinai nu
statytas.

Pabaigus informacijų dalį 
apie pasikalbėjimus su kito
mis tautomis ir pranešus a-

tuviai, Vilniaus gudas. viensėdžiais ūkininkais. Že- 
Valstybės bapkų pirmi- išdirba Įvairiomis ma- 

ninkai ir pavaduotojai:Suv. šinomis. Daugiausia matai 
gub. pirmininkas lietuvis,‘ariant žemę garu varomo- 
Kauno gub. lietuvis, Vii- mis mašinomis. Kiekvieno 
niaus g. pirmininkas žydas, ūkininko namai mūriniai, a- 
pavad. lietuvis. , I pie namus puikus dideli so-
. Kontrolės, rūmų visų tri- ^ai ir šiaip gražių medžių, 

pirmininkai( Trūkiu važiuojant, ima apie 
20 valandų, kol pasibaigia 
tie gražus ir derlingi plotai 
žemės. Toliau Nebraskos 
valstijoj prasideda neaugėti 
kalnai, o tarpe kalnų nedi
delės lygumos. Čionai jau 
apgyventų vietų visiškai ne
simato, tik retkarčiais ma
tosi gana didelės bandos a- 
viu. Pavažiavus dar toliau 
kokias 6 valandas praside
da vis augštesni ir augštes-

Iš LAIKRAŠČIŲ. o .............Carskoje Selo. '
“Garso” pirmuoju du nu- caras turėjo gana didelę la>-lietuviu dėiciraciianas 

neriu gavome, lai yra sa- SVę. Sykiu.su juo buvo dar ’11iniste,.ių ' tai/,os 3
/.ninką kunig. Lvovą, buvo

( pastebėta, kad L. Tautos ____
Tarybos nutarimai, dar ne- tarybos” ir laikinojo Lietu- 

—o-------- rašo įteikti Darbininkų ir Karei- vos valdžios komiteto veiki-
apię caro gyvenimą dabartį- vių Atstovų Tarybai. Ne- mas, į kurias tai įstaigas, 
niu laiku. Jisai, ir jo žmo- lpadaryta tai dėl to, jog tą kaip matyt, įėjo ir tūli soci- 
na gyvena skyrium. Abu-galanda tebuvo tik vienas 

________ į egzempliorius.
ga. Tik vieną sykį į dieną .Tad T. 1/ nutarė tuoj aus pa- 

(ir tai labai trumpam laikui, .siųsti delegaciią. kad jteik- 
caras susieina su savo žmo- tųv nutarimus ir D ir K. A. 
na. į Tarybai, delegaciją išrink-

Juodviem, laike pasimaty- ti V. Bielskis, ats. M. Janu- no savystovumo.

vaitinis organas Rymo Ka- visa eilė palydovų. Kas ki- 
talikų Susivienyjimo, eina ta dabar.
iš Brooklyno(453 Grand St., I < ■
IPklvn, N. Y ). Klerikalai trogradskaja Gazeta 
įsigijo Brooklyne gana di
delį nuosavą keturiais augš-

'tais namą. Tenais randasi

“Laisvei” pasiųstoji

vv. . .na cvvuua onyuuiu. rujų- VcUėll (Kl
tą . atlieka to laikraščio redakcija ir o- du randasi po aštria apsau-’nutarimu

P. Karpavičius tu- tisas jų Susivienyjimo.
Technišku žvilgsniu laik- 

su raštis apdirbtas vidutiniš- 
Daugelis sportų kai. yra patriotiškai-šovini- 

“naudingus” dar- stiško turinio paveikslų; i- 
Jš dejų žvilgsniu laikraštis pri

dera į “Darb.-Draugo” šei- 
Kas navatniausia, kad p. myną.

Karpavičius toliau da mote-j  
riai uždeda mokytojos pa-, 
reigas. “Moters-motinos 
namai turi būti ne atletikos,! 
ne biznio namai, ne politi-' 
kos pastogė, bet mokykla, o 
ji pati—mokytoja ir auklė
toja tų ‘penketus kūdikių,— 
ji turi lavinti juos ne tik 
skaityti ir rašyti, bet ir to, 
kas reikalinga 1 dieniniame 
gyvenkim, padaryti jiems 

(pradžią į jų ateinantį gyve- vietinius miesto reikalus. Ji- 
",rną”. ........................... sai kovoja už darbininkų
'/Čia turėjo jisai pridėti: teises ir nurodo blogus dar-

* • spoytauu: bus ir sumanymus kapitalis- 
’ 1 vA- tiškus miestu valdžios.

Taip-pat remkite tuos biz
nierius, kurie duodami “The 
Issue” apskelbimų.tuomi re
mia darbininkų laikraštį.

žinoti, irtis ir kitaip bovytis,1 
ne toks bus tų “penketus” 
vaikų-vyrų ateinantis gyve
nimas”. Bet jis to nepasa
kė. Jei būtų taip logiškai 
pagalvojęs, tai savo rašto 
didesnę dalį būtų numetęs į 
gurbą, vietoj siųsti į laik
raštį/ Kaip gali mokyt ki
tus, ko pati mokytoja ne
moka? Ir kur ji išmoks, jei 
užpečkyje bus?

I Jeigu męs patys kokių pa
prastų sportų nemokame ir 
nesinaudojamo jais, tai vis- 
tiek nebūkime tokiais se
niais, kurie puška pas pečių 
priešais svieto ištvirkimą.

- z. - . . . - i Kad daugelis sportų tam-
joms valia nueiti Ųvy-Įpa blogais, vienpusiais įpro-

čiais, tai reikia kritikuoti 
rūpintis atitaisyti,bet ne 
drausti visai.

Nebūkime pirmeiviais 
pakalyje atgaleivių.

J. Baltrušaitis.

uz-

Vieton
apžvalgos

Socialistų Partijos Pild. 
Komitetas nuskyrė drgg. 
Hillquithą, Lee ir Berge r j 

• vykti į tarptautinį socialis
tų suvažiavimą Stockhol- 
man. Męs nemanom, kad iš 
Stockholmo suvažiavimo iš-

“Laisvės” REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS.

Mums labai rūpi “tautos 
i” ir laikinojo Lietu-

Ne- mas, į kurias tai įstaigas,

aldemokratai. Ligišiol mes 
buvome palinkę manyti,kad __________ ___
įeidami tautos tarybon, jie • ka]naj ant kuriu randasi nnrlnvn rilr f-n m ril/on onrnv ’ 7 • *

! sniegas. Ir taip tęsiasi per 
visą beveik Nebraskos vals
tiją ir dalį Utah. Vėliaus

mo, pavelyta sneketi tiktai skcvicius ir L. Noreika. Pa rodo, kad jie eina pertoli.titah valstijoj piasideda e- ' 1 • J -i-v • v. ,i:_______ _________________________ _________________1._ : v. ______ i... J________ _ _ T __akyvaizdoje < 
kareiviu.

Apie ką juodu šnekasi?
Ex-carienė Aleksandra

klausia:
—Ar nežinai,ką su mumis 

padarys, kas bus toliau?
—Nežinau—atsako Mikė.

dižumojančių dieną nutarimų nepavyko į- 
/ teikti. Padaryti tai pavyko 
.tik kovo 19 d.

Pasibaigus visoms infor- 
Įmacijoms, L. Tautos Taryba 
svarstė, kai]) padalyti tairp 
Lietuvos tautų žymiąsias 
Lietuvos administracijos 
pareigas ir kokius pažymė
ti kandidatus toms parei
goms, kurioms manoma pa
imti lietuviams. Tautos Ta
ryba kandidatus žymi, kad 

j T. Tarybos išrinktieji V^iL 
nekal d°mojo Komiteto nariai 

.bėsim-prižada caras. ‘ Pačius kandidatus iš- 
Tūla laika tam atgal Ro-' kcltlJ 'r Lietuvos Valdoma- 

manovas noi-ėjo, kad jam V'lle Komitete. Taip pat n; 
būtu dastatomi visi laikraš- (lcl, . administracijos vietų, 
čiai. Jo prašymą išpildė Ji- Paskirstymo tautoims.

'° sai pradėjo tėmyt laikraš-! .Administracijos vietos,ku- 
čius, bet nieko malonaus ten riovs tuojau .reikia paimti, 

yfkolioja. .. ... * i Kauno, Vilniaus ir Suvalkų
—Daugiau/ nesiuskit laik-' gubernijų , komisarai ir jų 

raščiu—paprašė jisai. pavaduotojai (gubernato- 
Laike pasivaikščiojimo po f1?1 ,ir vicegitbernatoriai);

- -- - i Vilniaus mokslo apygardos 
gija, kuri visais galimais pie orą. 1 globėjas, . Vilniaus teismo

I būdais rems judėjimą už į-l —O, kaip puiku dabar uumii ir jų dviejų depart- 
steigima Vokietijoj respub- būtu gyventi Livadijoj,Kry- J(?ntų pirmininkas;visų.tri- 

- -v ;jų Lietuvos gubernijų iždo
rūmų pirmininkai; valsty
bės turtų valdyba; valstie
čių ir valstybes bankos; 
kontroles rūmai; paęto, te
legrafo ir telefonų valdyba.

Lietuvių Tautos Taryba 
'nutarė tuo klausimu:

Kauno g. komisaras lietu
vis: jo pavaduotojas žydas; 
Vilniaus g. komisaras gu
das., jo pavaduotojas lietu
vis*; Suvalkų g. komisaras! 
lietuvis, ]

ELIZABETH!) LIETU
VIAMS.

Patariama visiems Eliza- 
beYho, N. J., lietuviams, mo
kantiems anglu kalba, skai-Kc nueiĮ s angių Kdiod, bKdi- Kuomet tik juodu prade- 

ai <1h' da kalbėti apie savo likimą, 
L he Issue , leidžiamą U- fuojaus sargai kareiviai rei- 
mon pavieto darbininkams.. ka]auja> ka(] permainytų te- 

Laikrastis geroj dvasioj'ma. Apie tai uždrausta juo- 
vedamas ir gerai nušviečia dviem kalbėti

Tačiaus męs, tuo tarpu, vis-’žeras “Salt Lake”, per kurį 
tik dar nedarysime galutino išbudavota tiltas, kuris turi 
išvedimo, laukdami žinių iš 22 mylias ilgio. Per tą tiltą 
jų puses. Mums labai rū- eina vien tik traukiniai. Už 
pi, kuo motyvuoja patįs so- ežero prasideda druskos ir 
cialdemokratai savo įstoji- < 
ma ir tarybon ir laikinosios Hidnlii/q 
valdžios komitetam Iš kle- ’ 
rikalų ir nrogresistų organui 
apie tai sunku patirti. Šiaip 
ar taip kalbant, il.l....... . , .
kad Petrogrado draugai da-;baigiantis Nevados valsti- 
ro kupiną rizikos žingsnį, jai. kalnai vis mažesni palie- 
Taip-pat gana keista, kad(ka ir pradžioje Californijos 
šalę žinių apie jų dalyvavi-.valstijos matosi jau visai 
mą bendrame darbe.^nieko maži ir su medžiais. Valan- 
0 nieko nesigirdi apip savy- fia Rita pavažiavus, praside- 
stovi veikimą, c- v

smilčių jūrės, kurios užima 
(__ ___ ; plotus. Toliaus
prasideda vėl kalnai su snie
go viršūnėmis ir tęsiasi per 

ar taip kalbant, išsirodo, / ls,a. af^os valstiją, bet 
kad Petrogrado draugai da-, baigiantis Nevados valsti-

d a tikras rojus, šilta, kviet- 
ikos, žolynai žydi. Dideli 

;SUNKUS LIETUVOS PA- plotai žemės užsodinta vvn- 
DĖJIMAS. ivuogėmis. Keliai ir takai 

Šiomis dienomis per Švei-jansodinta ivairomis žydin- 
tele- čiomis rožėmis.

VOKIETIJOS RESPUBLI
KOS DRAUGAI.

New Yorke įsikūrė drau- sodą caras mėgsta kalbėti a-!
*l visais galimais

būdais rems judėjimą už į-l

likos. Pamatus tai draugijai me.
padėjo vietos vokiečiai soči-Į Tai]), taip caro! Tamsta 
alistai, vadovaujant drg. J. 
Koettgen. Draugijos head
quarters randasi po N140 E

“Friends of German Repub-

Visi laikraščiai atsjo sekanti
grama:

Geneva, geg. 19 — 
sanne Lietuvių Biuras 
skelbęs spaudoje tikrų skai
tlinių apie neapsakomą var
gą vokiečiu užimtoje Lietu
voje. Iš Biuro paskelbimo 
pasirodo, kad šimtas pen
kiasdešimts tūkstančių Lie
tuvos gyventom šioje valan
doje neturi nei vieno skati
ko pinigų ir — nei kąsnio 
duonos. Vadinasi, miršta 
badu. Tų žmonių padėji
mas neapsakomai baisus: 
gvvena iie skiepuose ir tam 
tikrai iškastuose urvuose. 
Ir miršta ten visų užmiršti! 
Mirtis skina juos nepapras
tu smarkumu...

......... ., Tas pats pranešimas sako, 
pavaduotojas len- ka(j apje keturi šimtai tūks- _

tančių Lietuvos ūkių pa-'nizacijinio komiteto” posėdį 
M. Sleževičius pasiūlė.kad versta pūstyne. Reiškia/ Vilniuje buvo išnešta rezo-

myli gerą orą ir puikų gy
venimą, o juk pats laikei 
Rusijos žmonos amžinoj 
vergijoj.

Ir taip tęsiasi per visą Ca
lif ornijos valstiją, išskiriant 
tūlas vietas, kur randasi di
desni kalnai. Tai tiek aš ga
liu apiniešti trumpoj formoj 
savo įspūdžius iš kelionės į 
San Francisco.

Ką toliau pamatysiu, taip
gi pasistengsiu pasidalint su 
“Laisvės” skaitytojais.

.T. Parulis.
San Francisco, Cal.

1$ veikimo “Tau-,, 
tos Tarybos

“Gaze(a Polska” Maskvo
je deda korespondenciją iš 
Stockholmo, kurioje štai kon 
kių žinių iš Lietuvos paduo
da: Lenkų nepriklausomybę 
paskelbus, per “Lenkų orga-

okietijos socialdemokra
tai (nesumaišykit su sociąl- 

už-' patriotais) draugo G. Lede- 
bouro lūpomis jau pasisakė 
stovį už respubliką. Tasai 
judėjimas, sykį ‘prasidėjęs, 
vis labiau turės augti.

Rusų socialistai, gyvenda
mi užrubežiuos, savo laiku

du draugu gali 
jiartijos poziciją, 
link V. Bergerio, 
pilnai sutinkame 
Yorker VolkszeitvT,fe , ... ■ -
jam geriausia būtų sėdėti/1-’ 
namie. Tasai tariamasaiĮ TTK1TTT rniTnAT D 
“revoliucijinis ir istorinis” 1 UMJU BIUROKRATIJA 
socialistas yra ne kuo kitu, I : 
kaip Scheidemarm.garbinto- Šimo bjauriausia

atstovau t 
Bet kas
tai męs 

su “New.

Kovo 13 ir 14 d. posė-
(Iziuose buvo nutarta pasui- Suvalku b bū'tu igski,.ta 
lyti gudams lenkams ru- iš Lcnki-os (^rSAvos) ter 

smo rūmų apygardos, kad 
Vilniaus ir Kauno guberni
jos būtų išskirti iš gudų gu- Ta pranešimą, išdalies.pa 

ibernijų: Vitebsko, Minsko, tvirtina 1
V1/’ĮMogilevo ir Gardino ir kad žvdu veikėju, pasprukusių iš
<0" visos trįs Lietuvos guberni-, Lietuvos į Petrogradą. Jie šauktų nesusipratimų, kliu- 

jos būtų sudėtos į vieną Vil
niaus teismo rūmų apygar
dą.Sleževičiaus pasiūlymą 
Tautos Taryba priėmė ir 
nutarė, kad tai būtų pada-

.sams ir žydams išrinkti ir, 
., .. v . atsiusti savo atštovus į Liet,

ritącijos uz Rusijos respub- Valdomąjį Komitetą. Pra- 11 Lr o *• •’ a -

nešti apie tai toms Lietuvo
je gyvenančioms tautoms, ■ 

; nurodžius, kokiu būdu ir 
Šiame laike karinio sumi- kiais pamatais susidarė Lie- 

, užsireko- tuv. T. Taryba, ir pasitarti 
ju, tariant vokiečių social- j mendavo mūsų unijų vado- su jomis buvo pavesta ke- 
patriotų garbintoju.. . Tas vai. S. Gompers aiškiai ir Jiems Tautos Tarybos na- 
žmogus begalo myli girdėt j begėdiškai palaiko kapitali-Įriams: V. Bielskiui, kun.Re- 

Kiti Federacijos klaičiui ir Požėlai.
Šiame kovo 19 dienos po- 

Kuomet tik.užeina kalba a-'New Yorko valst. federaci- sėdyje įgaliotieji pasitarti 
|su Lietuvos tautomis žmo-

patriotų garbintoju. Tas vai.

eis kas nors labai gero. Vei- randa, kad josios socialpa- 
kiąusia, rųsų socialistų sau-jtriotai 1 1
kiamoji konferencija turės į marks'----- ------ --- -----
didesnio pasisekimo. Kaip 
žinoma, Amerikos valdžia 
nedavė leidimo aniems trims 
draugams vykti į Europą. 
Kaip teisingai pastebi 
“Naujienos” šiame atsitiki
me Amerikos valdžia pra
lenkė kaizerio valdžią. Taip 
ir yra. Pirm negu pono 
Morgano valdžia nuvers 
kaizerį, tai visos kaizeriz- 
mo “dorybės” pražydės A- 
merikoj.

Socialistų Partija, skirda
ma vykti Europon draugus 
Hilląuithą ir Lee, neapsiriko asmenų pasirinkimu.Tuo

apie revoliucijas visam svie- stų pusę.
te, bet tik ne Vokietijoj, viršininkai elgiasi panašiai. 
t r j v • in I
pie Vokietiją, tai jisai at-.jos pirmjnin^as Holland y- _ v_ .

i esą konogeriausia ’a a^. ^.onlpei^° iia^ s*|darę. Žydai jau nurodė ke- 
ksistai! Tokie žmonės Net ir United Mme.. Wor- juris savo įgaliotinius. Tik- 

partijai neša daugiau bėdos, kers viršininkai, šiaip jau rų formalių rinkimų žydų 
negu naudos. gana žmoniški, siūlosi su sa- dar nebuvę, bet jie tikisi,gana žmoniški, siūlosi su sa-! dar nebuvę, bet jie tikisi, 

vo “materiale ir morale” pa- kad prieš nurodytuosius 
rama valdžiai. I kandidatus niekas nepratęs-

Mil-, tt •• u- 1 tuosias. Gudai taip-pat su-I Unijų biurokratija /uri tjko dalyvauti Lietlįvįs Vai- 
sav0 tikslus. _ Gyvendama Adomajame Komitete. Tik

Taip jiem ir reikia!
Socialistų Partijos 

waukee lokalas išvijo iš sa
vo narių tarpo detektyvų 
sėbrus Šimons’a ir Gaylor- darbininkų kruvino pra- kovo 25 d. Minske bus jų di
du. Taip jiem ir reikia. Įkaito, ji betgi negyvena ir'delis mitingas ir savo kan-

Apje kitus pastaruoju lai- nesisieloja darbininkų var- didatus jie galį nurodyti ,tik 
ku taip pasižymėjusius ir iš- gaiš. mitingo, ne anksčiau,
garsintus vyrus, kaip Rus-! išimti rodom’ daro Amai- ^uo rusiI Vald. Komitete sell Stokes Sinclair ir Co., lsimti, dai ° . al dalyvaus kun. Vasilčikovas. 
eina gandas, jog jie patįs, gamated Clothing Workers Lenkų Demokratų Komitę- 
gražumu, rengiasi apleisti umja šaunus laikras-’to nariai gen. Babianskis ir 
partiją ir sutverti savo loc- telis “The Advance”, stęvįSiStep. Mickevičius, atėję pa
ną “Amerikos Socialpatrio-' tarptautiniais pamatais. 'sikalbėti, stebėjosi, dėlko

dalyvaus kun. Vasilčikovas

Lietuvos teismo rūmų pir
mininkas lietuvis, depart- 
mentų pirmininkai vienas 
gudas, antras lenkas. Tei
smo apskričių pirmininkai 
—Kauno ir Suvalkų lietu
viai, Vilniaus lenkas( arba 
gudas, jei lenkas būtų vieno 
katro teismo rūmų depart- 
mento pirmininku).

Lietuvos švietimo), apygar
dos globėjas lietuvis, švie
timo žvilgsniu Suvalkų gu
bernija turi būti išskirta iš 
Lenkijos, Vilniaus ir Kauno 
gubernijų iš gudų gubernijų 
ir visos trįs Lietuvos guber
nijos turi būti sudėtos į vie
ną. Ta pat turi būti pada
ryta ir visais kitais švilgs- 
niais.

>Iždo rūmų pirmininkai— 
ills n

Žmogus, gyvendamas vie- veikėjai, lietuvių tautai, ku- 
noj vietoj, susipažįsta su rios gyvavimui dabar pan- 
vietos aplinkybėmis, prie vi- germanizmas gręsia, ginti

j Šveicarų žurnalas ^Journal 
>” pabrėžia, kad 

lietuviai autonomijos, rusų 
valstybėse trokšta, ir tasai 
ju noras pilnai su rusų liau
dies pažiūromis sutinka.

Antrasis Užsienio Reikalų 
Ministerijos Departmentas 
praneša: F. Bugailiškis gy
vena Šiauliuose, Rūmų g., 
41. Sveikas pašelpos nerei
kalauja. Lopetiškiai nesu
degę, visa tvarkoje. Namai 
Žaliukų g. sudegė. Tarnai
tė Uršulė Safran sveika, tu
ri iš ko gyventi. 7

sko pripranta ir jam atrodo,! tam tikrą Komitetą jsteige. 
jog nėra kitur geriau, ma- -------- v ~
Ionian, kaip kad toj , vietoj, I de Geneve 
kur jis apsigyvenęs. Bet neli:''*””:'"‘ ” 
taip yra ištikrųjų. Užtenka 
tik pasijudinti iš vietos,kaip 
daug, daug pamatai naujo, 
įvairaus, ko gyvenant vie
noje vietoje negalima sau 
persistatyti. . Neminėsiu 
Čionai apie tas vietas, kurios 
randasi netoli nuoNew Yor- 
ko, nes daugelis važinėja ir 
susipažinę su tomis apielin- 
kėmis. Ąpipiešiu tik vietas 
nuo Chicagos link San Fran
cisco, kur mažai kam prisi
ėjo iš lietuvių važinėti. Per- ....
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Vytauto 
keturio- 

buvusieji 
dabarti

nes nariai pal 
sau viršininku

D. L. K. Vytauto draugy 
stės New Haven, Conn., įga 
lietiniai:

S. J. Rudzinskas.
M. Sholiūnas.
S. M. Rimkevičius.
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GYVENIMAS YRA TUŠČIAS, 
kuomet pranyksta regėjimas. Todėl 
jeigu jauti galvos skaudėjimą, bei 
kitokius akių nedateklius, — kreipkis

VIEŠAS ŽODIS P. ST. 
ŠIMKUI.

Męs, žemiau pasirašusieji, 
varde D. L. K. Vytauto 
draugystės New Haven, 
Conn., vardan teisybės ir 
žmoniškumo, išnešame 
peikimą p. St. Šimkui 
nesąžiningą užsipuolimą ant 
tautiškų draugysčių ir šmei
žimą Vytauto draugystės 
pirmininko vardo, nes tams
ta, p. Šimkau, 22 d. balan
džio sakydamas 
New Haven, Conn 
nai vytautinių draugysčių [vadinai 
vadus arkliavagiais ir pie
menimis. Ar tamsta gali 
prirodyti nors vieną vytau
tinių draugysčių pirminin
ką. kad jis būtų arkliava
gis? Jeigu tamsta žinai 
bent viena tokį pirmininką, 
kuris užsiimtų arba užsi
iminėjo arklių vogimu, mel
džiame viešai prirodyti. Jei
gu tamsta to neprirodysi, 
pasiliksi melagiumi

pas lietuvį akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiki 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau* 
‘a geriausius patarimus kiekvienam

'i*" • -Sin-clal I’Hotocrapti N. Y. H. Servle#

Patriotiška paroda New Yorke, kuomet čia lankėsiFrancijos valdžios misija su 
generolu Joffre priešakyje. Dabar ta misija jau išvažiavo namo. Išvažiavo ir An
glijos misija, o atvažiavo Italijos. t

Ko nori tos misijos? Ogi, gauti iš Amerikos pinigų, ammunicijos, žinomų ir 
maisto. Mat, kariaujanti Europa jau eina prie bankroto ir žiūri Į Ameriką, kaipo 
Į “turtingą dėdę”. Darbininkai žmones sutiko tuos misionierius begalo šaltai, nes 
suprato, ko jie čia atvažiavo

ir gabus kalbėtojas, todėl 
męs nenorėtume, kad tams-1 

i ta pasitiktum melagiu ir 
į šmeižiku žmonių akyse. Tai-1 
■gi pasistengk viešai priro- 
| dyti ta, ką esi pasakęs savo 
i prakalbose minėtoj dieno j. • 
• Jeigu tamsta to nepadarysi. I 
i tai gali atsitikti taip, kad į 
greitu laiku ant steičiaus, vilkių hgų. kurio 
negalėsi pasirodyti. Turi at
siminti; kad pavadindamas

Mūsų D. L. K. 
draugystė gyvuoja 
likti metai ir visi 
jos pirmininkai ir 
uis, yra dori ir teisingi žmo
nės. Męs, draugystės na
riai, renkame viršininkais! 
dorus ir teisingus žmones. 
Pas mus nevaroma jokia a- 
gitacija, bet rinkimai atlie
kami slaptu balsavimu.

Rfa sutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui. *

Aptieka Tr akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, Eamp“

(Tąsa).
tai neištvirkimas, bet natūralia apsireiškimas, kuris, 
kultūros laipsniais lipant augštyn, yra neišvengia
mas 
tai daroma kultūriškas žingsnis pirmyn.

Jeigu męs atydžiai pažvelgsime į moterų judėji
mą, tuomet persitikrinsime, kad tą judėjimą iššaukė 
gamtiški įstatymai — vystymosi įstatymai, būtent į- 
statymai pasiskirstymo darbų bei amatų, pasiskirsty
mo darbo. Męs augščiau matėme, kad šis procesas jau 
perėjo tris gadynes:

1. Pasidalinimas darbo tarpe vyrų ir moterų ži
loj senovėj, vos tik pradėjus kultūros laipsniais kilti, 
kuomet vyras pasisavino ginklą, o moteriai pavedė 
namini darba;

2. Tą gadynę, kuomet vyrai pasiskirsto sau įvai
rius amatus ir pradėjo juose lavintis, tai buvo naujas 
kultūros laipsniais padarytas žingsnis. Z

3. Ir tą gadynę, kuomet moteris pradėjo lavintis 
įvairiu amatų.

Pirmiau pasiskirstyme amatų buvo tik dvi šakos 
—vyrai ir moteris. Vyrai vartojo ginklus, o moteris 
atlikinėjo visą namu darbą. Dabar gi męs matome vi
siškai ką kitą. Statistika parodo, kad amatai išsiplė
tojo daueTaus, negu į dešimtį tūkstančių šakų ir vis 
dar nepaliauja plėtotis. Ir jeigu į amatų sukuri būtų 
įtraukta vien tik vyrai, o moteris pasiliktu, i ka tas iš
rėdytu? Vyrai jaustųsi didžiausiais mokslinčiais, o 
moteris stovėtų ant to kultūros laipsnio, ant kurio jas 
vyrai pastatė vos tik besiplėtojant kultūrai. Visas tas 
procesas, kuris vyrus įtraukė į savo sukuri, nepaliko 
ir antrosios žmonijos pusės^-moterų. Suprantama, 
moteris, pagal išsidirbusias senovės tradicijas,sekė pa
skui vyrus, vyrai visame kame buvo pirmutiniai, nes 
jie skaitėsi fiziškai stipresniais ir gabesniais už mo
teris.

Jeigu mes i ši klausima vienpusiškai pažvelgsime, 
tai moterų dalyvavimas įvairiose dirbtuvėse suteikia 
progresui didele naudą. Moteris, tapusios amatnin- 
kais, arba kitokiomis profesionalėmis, susilygina su 
vyrais ir sykiu su jais žengia progreso keliu. Apart 
to, juo pasaulis turės daugiau profesionalų, įvairių 
amatninkų, tuo daugiau bus naudos. Bet antra ver
tus, juo daugiau moterįs skirstysis į amatninkes, juo 
daugiau darysis profesionalėmis, dirbtuvių darbinin
kėmis , tuo labjau šeimynos eis prie pakrikimo bei iš
sigimimo, nes visas tas funkcijas, kurias galėtų atlikti 
moterįs savo namuose, paima kapitalistiška organiza
cija. Šeimyna pasilieka bejiegė, negali savo kūdikių 
atsakančiai išauklėti ir duoti jiems tokį mokslą, kokio 
reikalauja dabartinis kultūros laipsnis.

Suprantamas daiktas, kuomet visos šeimynų 
funkcijos pereina į kapitalistiškos organizacijos'ran
kas, paskui privalo eiti moteris į dirbtuvę ir ten par
duoti savo jiega, ji tampa savystove darbininke, nau
dojasi lygiomis su vyru teisėmis. Vadinasi, ji privalo 
vesti tokį pat gyvenimą, kaip ir vyras. Bot dabar kįla 
klausimas, kas bus su motinystės funkcijomis? Jei
gu moteris visą dieną dirbs dirbtuvėje, o vakare turės 
rūpintis šeimyniškais reikalais ir kūdikiu apžiūrėji
mu, tuomet ji bus paskandinta amžiname darbe. Kad 
palengvinus savo būvį, prisieina ušsižadėti šeimynos— 
kūdikiu. Todėl pastaruoju laiku žmonės pradeda jieš- 
koti visokiu apsisaugojimo nuo kūdikiu būdų.

Bet dabar vėl susiduriame su didžiausiu pavoju
mi. Jeigu progresas eis ir• tolinus tokiais pat keliais, 
kaip iki šiol ėjo, greitu laiku visos moteris taps profe
sionalėmis darbininkėmis ir priverstos bus išsižadėti 
savo motiniškų funkcijų. Ir kokios iš to galės būti 
pasekmės? Aiškinti nereikia, nes kiekvienas supran
ta, kad tas ves žmoniją prie išnykimo. Ir tos tautos, 
kurios daugiau progresuos ir kuriu moterįs greičiau 
taps profesionalėmis fabrikų darbininkėmis, jos pra
dės greičiau mažėti — nykti.

Kad išvengus to baisaus pavojaus, prisieina j ieš
koti būtu patraukimui moterų prie pildymo savo mo
tiniškų funkcijų.

Ir štai moralistai sako, kad susilaikymas moterų 
nuo motiniškų funkcijų, yra ne kas kitas, kain tik taip 
vadinama “saužudystė” rassos. Todėl jie varo moralę 
agitacija ir tuomi mano išvengti minimo pavojaus; 
tūlu saliu valdžios skiria net dovanas tėvams už kiek
viena naujai gimstanti kūdikį ir tokiu būdu tikimi nu
traukti moteris prie skaitlingesnio gimdymo kūdikiu. 
Bet vienu ir kitų tuščias darbas, nes kuomet gyveni
mo aplinkybės verčia žmogų prie to. tai jokios morali
stų prakalbos, jokie pamokslai ir jokius dovanos ne
gali sulaikyti. Norint išvengti to pavojaus. nN•neina 
jieškoti kitokiu būdų, kitokių keliu, eiti nrie reformų. 
Bet kokios reformos galėtų išgelbėti žmoniią nuo 
“saužudvstės”? Suprantamas dalykas, męs dabar 
smulkiai negalėsime nupiešti tų visų reformų, negalė
sime nurodyti būdu, kain privalėtu šeimynos tvarky
tis, kaip turėtų būti kūdikiai auklėiami ir taip toliaus, 
nes ta galima atlikti tik tuomet, kuomet bus gvveni- 
man įvykdytos pačios svarbiausios reformos, kurias' 
čia ir paduodame.

1. Privalome visa pramone, visas tas funkcijas, 
kurias dabar atlieka kapitalistlšk

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokių 

daiktų. Galima gauti pirkti visus 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio. j

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
aišku šiuo adresu:

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

prakalbą vytautinių draugysčių va- 
., išvadi-jdus arkliavagiais, sykiu pa- 

visus jų narius, 
patys išsirenka

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paremėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią 
Nuo reanU.G 
Kraujo Valy’ 
Vidurių Valy

..............................
50 c., ir $1.00.

i*ol-’"as gyduoles nue 
čia dar nepaad« 
per počtą. j

P. A. URBONAVIČIUS,
151 METROPOLITAN AVĖ.
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cializuoti (paimti į visuomenės rankas). Kada viskas 
bus socializuota, tuomet jau galima bus išdirbti pie
nai, kaip turėtų tvarkytis šeimynos, kad moterįs neat
sisakytų nuo pildymo motiniškų pareigų.

2. Kada moteris tampa profesionale, ji gauna ly
gias su vyrais teises, tampa savystove ypata, niekuo 
nesurišta su vyru, turinti savo turtą ir užsidirbanti 
sau pragyvenimą. Tokiu būdu privalo išnykti senieji 
apsivedimų įpročiai — vyras su moteria turi liuesai 
susieiti į porinį gyvenimą ir patys, be jokių tarpinin
kų padaryti tam tikrą šliūbinę sutartį.

3. Apsivedimo forma turi būti tik monogamiška 
(vienpatiška), tyra, bet lengvai pertraukiama, — nie
kas neprivalo trukdyti, jeigu vyras su pačia sutinka 
pertraukti savo šliūbinę sutartį, kurią jiedu liuesu 
noru padarė. Šliūbai bei apsivedimai privalo būti 
monogamiški todėl, kad meilė ir lytiškospneilės pavy
dumas priėjo prie gana augšto laipsnio ir paėmė viršų 
ant žmogaus prigimtų, gyvuliškų jausmų. Šliūbinę 
sutartis privalo būti liuesai pertraukiama todėl, kad 
suteikus kiekvienam laisvę ir nelaikius poroje tokių, 
kurie negali sugyventi ir kurių visas gyvenimas būtų 
amžinu pragaru.

Vienok nereikia manyti, kad įvedus tokias refor
mas, męs vėl sugrįžšime prie tokio porinio gyvenimo, 
kokį vedė laukiniai žmonės, priversti ekonominių ap
linkybių. Šios šliūbinės reformos skirsis nuo laukinių 
žmonių apsivedimų sekančiais punktais:

Nors šliūbinę sutartis yra lengvai sulaužoma, vie
nok principe ji daroma ant viso amžiaus; taipgi ji da
roma ne grynai iš ekonomiško žvilgsnio ir lytiškų pa
traukimų, bet daugiausia iš dvasiško patraukimo su
sieiti į porinį gyvenimą.

Liuosa šliūbinę sutartis — yra ne kas kitas, kai]) 
tik susiėjimas į porinį gy/venimą dviejų skirtingų ly
čių, turinčių lygias teises, tuo tarpu seniau ir dar di
džiumoj dabar vyras turi didesnes privilegijas ir skai
tosi savo moteries valdonu bei viešpačiu.

Iki šiol porinis gyvenimas bei šliūbas buvo nety
ras, vyras visuomet turėjo privilegijas sulaužyti duo
tus savo moteriai ištikimybės prižadus. Nors įstaty
mais ir draudžiama vedusiam vyrui paleistuvauti, bet 
už tai senovės įprotis, traukiantis kiekvieną vyrą prie 
šviežienos, visuomet dalcisdavo paleistuvauti 
gelbėti nuo jstatmiškos bausmės. Atbulai, jeigu vyras 
su moteria padaro liuesą šliūbinę sutarti, tuomet pas 
juodu privalo būti tikra ištikimybė, dvilypę lytišką 
moralę, turi pavaduoti viena.

4. Sutarties reformų niekas neprivalo diktuoti, 
nes jas pasidaro kiekviena pora, pritaikydama prie 
gyvenimo aplinkybių, palinkimų, charakterio ir t. t. 
Kiekviena pora padaro tokią sutartį, kokia jai išrodo 
tinkamesnė ir atsakantesnė. Vienok, prie kiekvienos 
liuosos sutarties turi būt įspausta pąmatan nors ne 
vieša jurisdiška teisė, kad kūdikių užlaikymas, t. y. 
aprūpinimas jų maistu, priklausytų vyrui, nes mote
ris būdama fiziškai silpnesnė ir pildydama motinos 
funkcijas (gimdymą), nepajiegs rūpintis ir kūdikių 
užlaikymu. Jeigu vyras prasišalins nuo moteries ir 
atsisakys duoti kūdikiams pašelpą, tuomet moteris 
privalo gauti iš valstybės paramą, kad galėtų su kū
dikiais prasimaitinti, o valstybė turi teisę visus tuos 
iškasėjus išreikalauti nuo vyro, kuris apleido savo šei
myną. Toks įstatymas privalo būti, nes kitaip dauge
lis vyrų ne vien tik persiskirs, bet ir atsisakys šelpti 
savo kūdikius ir moterįs atsidurs labai blogose aplin
kybėse. Apart to, jeigu tokio įstatymo nebūtų, tuo
met vyras verstų moterį daugiau dirbti, užlaikyti kū
dikius, o pats savo uždarbį eikvotų tik privatiškiems 
reikalams. Męs ir dabar matome, kad ten, kur vyrai 
ir pačios dirba dirbtuvėse, atsiranda tokių vyrų, kurie 
visą uždarbį prageria arba kitiems privatiškiems rei
kalams išleidžia, o moterį verčia užlaikyti visą šeimy
ną ir padengti kitas išlaidas, surištas su pragyvenimu. 
Vadinasi, jeigu moterįs neturėtų valstybinės paramos, 
jos privalėtų vyrams nuolankauti, pataikauti ir būti 
jų vergėmis, kad tik pastarieji prigelbėtu užlaikyti 
šeimynas.*Tuomet jau negalėtų būti ir kalbos apie ly
gybe ir teisybę.

Ir tai]), kuomet męs kalbame apie įkūnijimą gy- 
veniman taip vadinamo “laisvo šliūbo”, tuomet priva
lome turėti omeny visa tai. kas viršuj išdėstyta. Rei
kia pažymėti, kad šiame klausime visi pažangesnieji 
sociologai prisilaiko vienodos nuomonės. Pavyzdžiui, 
Ellen, Key sako: “Apsivedusieji privalo pasilikti ant 
viso amžiaus tas visas teises, kurias turėjo pirm apsi
vedimo; moteris neprivalo savo pavardės išsižadėti ir 
neprivalo eiti apsigyventi ten, kur ji nenori; apsigyve
nimo vietą pasirenka abudu. Jeigu vyras su pačia ski
riasi. teismas privalo nuspręsti, kuris jų turi kūdikius 
užlaikyti”.

A. Forelis yra išsireiškęs sekančiai: “Pamatais' 
liuoso (pilietiško) šliūbo turi būti absoliutiška lygy
bė teisių tarpe vyro ir moteries ir pilnas pasidalini
mas turto... Apart to, moteries namų darbas privalo 
būt skaitomas lygiu vyro darbui, kuris dirba kur nors 
kitur”.

Lėtumo mano, kad greitoj ateity visiškai išnyks 
senoji šliūbų sistema ir įvyks absoliutiškai monogami- 
nė liuosa sutartis, kuri taipgi bus liusai ir pertrau
kiama. Valstybė j persiskyrimus turės kištis tiek, 
kiek tas palies kūdikių užlaikymą”.

Net ir Herb. Spenceris, kuris įvairiuose sociolo- 
giškuose klausimuose prisilaiko visiškai kitokios nuo
monės ir daro savotiškus išvedžiojimus, pastarajam 
klausime išsireiškė taip, kaip ir pirmieji socialogai.

1

Meiles Laipsniai 
Jų išsivystyme

Švenčioniškis
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to, svarstymuose • dalyvavo gelį kartą lošė motinų rol^ 
drgg. Hermanai ir J. Nau
džius.

Newarkieciams. —Paskir
kite, draugai, dieną susirin
kimui, tik ne nedėldienį ir 
ne subatą.

Drg. D. Pilka prašomas

ir visados jas geriausiai at
lieka, matyt, myli sceną ir 
supranta, ką reikia atvaiz- 
dint. Amilė, duktė F. Siru
tienė, Jonas Leitenantas — 
J. Norvaiša, kuris lošia ko-

Kuogreiciausia sušaukti 
“Laisvės” skaitytojų mitin
gą Jersey City, N. J.

Draugai, rašykitės prie 
“Laisves” bendrovės ne dėl 
pelno, bet dėl idėjos. “Lais- 

|vę” myli visi socialistai. Ji 
turi daugybę simpatizato- teko matvt lošiant, 
rių. Kad tai visi jų prisidė-' - - -
tų prie bendrovės. Draugai, 
atsiminkit, kad laikraščio 
leidimas tai visuomenės rei
kalas.

kartą/ne jo skoniui rolė bu-' 
vo, bet kaip senas lošėjas,at
liko gerai. Minė, kaimo 
m e ’ • gėlo—K s. B ai trū n y tė.
Jadvyga, jauna moteris — 
N Stilsonienė, pirmu kartu 

reikia

LAISVI

SO. MANCHESTER, CT. duos

protą turi pavergus. Baž- moka poterių ir nesupranta 
nytinis lyderis nemoka po te- savo tikėjimo. • t 
rių, o pažvelgkite į’kitus 
katalikus, kurie vadina save 
ne taip jau karštais arba 
dėl pavyzdžio atsiminkite a- Į 
pi e visas tas kazirninkų 
gengves, permirkusias deg- dą po pietų, prasidėjo laido

ST: CLAIR, PA.
(Nuo mūsų korespondento>.

22 d. gegužės, 2.30 valan*

Motinos rauda
savo šonu

New York City. — New 
Yorko East Sides motinos, 
skaičiuje apie 2,000, susirin
ko mitingan į Terrace Ly
ceum. <

Iš LAISVIEčIŲ VEIKIMO 
IR GYVENIMO.

20 d. gegužės “Laįsvės” 
redaktorius L. Pruseika kal
bėjo Philadelphijos miesto 
daly Richmonde. Ta dalis 
miesto rokuojama tautinin
kų ir klerikalų tvirtovė. Po 
prakalbų, kalbėtojui ener
gingai raginant, susitvėrė 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos kuopa iš 10 narių.

. 20 d. gegužės Blissville, 
N. Y., Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuo
pa buvo parengus balių. 
Drg. A. Jurevičius, “Lais
vės” bendrovės sekretorius, 
pasakė atsakančią prakalbą. 
Kuopa turės pelno.
‘L. Pruseika pereitą čet- 

vergą kalbėjo Elizabeth, N. 
J. naudai naujai tveriamo
sios kooperacijos. Po pra
kalbų prie kooperacijos pri
sirašė 40 naujų narių. Ma
noma neužilgo atidaryti val
gomų daiktų krautuvę.

“Laisvės” bendrovės kon
certas Waterbury, Conn., 
turėjo puikiausią pasiseki
mą iš dailės atžvilgio. Pir-.kites! Kada bus mitingas 
mininkavo bendrovės narys'Pnt Rutgers Square New k .
drg. M. Šteinys. Visi, kurie|Yorke, tegul ten ateina 50,-'rikienė — “Moterų Balso” 
buvo koncerte, begalo juom 000 motern Te^il ateina, re(laktorė patęnkinti. Tai buvo vienas j ‘ iiuuuALuic.

*

* *

L. D. L. D. 6 kp. siisirin
kimas būsiąs 3 d. birželio, 1 
vai. po pietų.

’ sekretorius.

likai, krikščionis ir kązyruo- Andriaus Mikalausko, kuria 
darni šaukiasi prie ; dievo, atsiskyrė su šio pasaulio 
skiria dievui dalį pinigų,kad 
tik jis pagelbėtų iškazyruo- 
ti. Dar yra tokių, kurie pri- 
vatiškai visokiais būdais 
stengiasi persekioti jei ne 
socialistus, kurių jie neįvei
kia, tai nors socialistams; 
pritariančius ir' draugau- ....... ........... ......... ........
jaučius su bedieviais.. Šioj pjovos tau nuo trijų metų*.

vJern85 apleido šį pasaulį.
i Žinoma, gal būtų galėjęs 
atsiginti nuo tos baisiosios 
šmėklos, jeigu būtu buvęs 
kapitalistu klesos narys,bet 
kad vargšas darbininkas,tai 
kas jam duos pašelpą apsi
ginti? Dėlto ir nebuvo ki
tos išeigos, kajn tik pasi
duoti tam baisiam likimui,, 
nes ir sirgdamas priverstas 
buvo dirbti.

Kad velionis buvo laisvų 
pažiūrų, mums parodo jo 
trumpas gyvenimas. Prigu- , 
Įėjo nrie dviejų laisvu drau
gysčių, kurios ir palvdėjof 
kanus. Buvo narys iki my
riui L. S. S. Nors St. Clair 
kuona ir pairus, bet velionis

bos, kalbėjo M. Akelaitis iš 
Norwood, Mass. Kalbėtojas 
savo užduotį' atliko gerai, 
gaila, kad žmonių susirinko 
mažai. Čia parankiausia 
rengti prakalbas nedėldie-i 
niais, nes tuomet dar susi
renka. Buvo renkamos au
kos Rusijos revoliucijai; su
rinkta $11.90, lėšų pasidarė 
$4.50, o likusieji pasiųsta R. 
R. R. Komitetui.

N Taipgi tapo atgaivinta 
l^uopa iš 9 narių, išrinktas 
komitetas, — organizatoriu-

Taip pranešė

pasakyt, kad pilnai publika 
suprato jos rolės svarbumą, 
žodžiai ir veikimas sulaikė 
publiką nuo nevieto., :uoki- 
mosi, reiškia, privertė 
prast ir atjaust tą, kas bu
vo perstatoma. Heint, ka- 
pitonas—J. Skibirdis, ne Į tą mi M. Mankelevičius, darš- 
kailį Įlindo ir stoka intona- \us, žmogus. 
cijos. Arnas, 
sūnus—K. Burė.
turi savo vertę, publika su-1 
prato jo reikšmę, nes akto-' 
riai atlošė gana gerai. Ne- 
suprantiv, kodėl tvarkos pri
žiūrėtojai nesupranta, kokia

SU-

----- . Jos prisiekė neduoti Avaiįeikalinga salėj? Jei 
savo vaikus į kariumenę, W gerbiame scneą, tai ji
nors dėlei to reikėtų ir joms 
pačioms atsidurti kalėjime.

Nedidelė svetainė .buvo 
prisikimšusi. Ant langų. 
ties kalbėtojų kojom—visur 
buvo kupina moterų.

Vienas žodis girdėjosi vi
same mitinge—Konscripci- 
ja!

Jie ateis paimti jūsų sū
nus, kuriuos jūs užauginote 
ir išmaitinote. Ir dabar,ka
da sūnus‘ateina jums pagel
bėti savo darbu, jie rengia
si atimt juos ir paverst mė
sa dėl kanuolių. Mirtis at
eina į jūsų namus.

Minia pradeda verkti.Ver
kia ir kalbėtojas.

Ar jūsų kas klausė apie

—Ne. sušuko minia, — 
mūsų nieks nesiklausė.

Tai ką daryti? Draugės 
ir draugai, organizuokitės. 
organizuokitės, organizuo-

?"‘mos knygos “Karė---ko de- 
’■ lei”.

JERSEY CITY, N. J.
Katalikai nemoka poterių.
Gal niekas netikės, kad 

Rymo katalikas, narys pa
rapijinės draugijos, vienas ......................................
iš parinktinių katalikų ir pildymą fanatizmo dogmų, 
nemokėtų paprastų poterių - - -
kalbėti. Jeigu sakyčiau bu
vo kada nors socialistu, ar 
prie kokių bedieviškų sai
kų prigulėjo, arba skaitytų 
kokį socialistų laikraštį, ta
da jau būtų bėda socialis- 

, tams, kad tie taip padarė. 
Į Bet dabar per visą savo gy- 
ivenimą kovoja su bedieviais-

Draugai pra- 
i’nnninnainc deda darbuotis; nutarta su- 
' Veikalas rcn8'tl Pakalbąs.

* *

L. D. L. D. 80 kuopa, no
rėdama savo iždą padidinti, į 
sumanė išleisti laimėjimui j 
Karlo Markso paveikslą. Kas' 
nenorėtu ta paveikslą imti, ^urje nekalba poterių, neina
gautu $5 pinigais.

*

mums tą reiškia, kaip die- 
vuotam žmogui altorius To-' 
dėl reikia vengt panašių pa
sielgimų, kaip krėslų valkio
jimą tuomet, kada dainuo
jama, griežiama ant smui
kus ar piano. Taipgi prie 
uždangos stovintis žmogus 
savo rūšies “fones” krečia 
šone scenos, taip kad neži
nia, ar artisto klausyt, ar to, 
kuris sceną kilnoja. Rodo
si, tvarkos prižiūrėtojai bu- jos revoliucijos narėmimui. 
vo, kurį gerai žinojo, ar ne
norėjo patėmyt? Vakaras i 
davė pelno apie $50.00. I- 
žanginę prakalbą pasakė J. 
Šukys.

bažnyčion, kurie skaito so- 
cialistiškus laikraščius ir 
persekioja tuos žmones, ku- 

- U“ i rie draugauja su socialis- 
Itais. Dabar pažvelgsime, 

.° j kaip susekta, kad katalikai

* *

Vietos socialistai ir 
tiečiai darbuojasi bendrai ir; 
pasekmes turi geras.
nw-eitu metų spalių mėnesio ‘ nemoka’poteriu'h' kaip‘kilo

rios prakalbos, kurios visgi 
lošavo -gana brangiai, T— 
kalbėtojus turėjome kviesti 
iš tolinus. O viso labo. ku-| 
rie tokiems darbams prijau
čiu, turime apie 50 lietuviu. 
Liet. Dienoj surinkome L.Š. i 
F. arti 200 dolerių. Dabar 
jau du svkiu rinkome Ru li

- ~ dėlei to triukšmas. Čia ne- 
•-1 seniai mirė K. Petronis. Pa- 

laidojimas lavono atlikta su z-\ rv 4-1 »'

pilnomis bažnytinėmis cere
monijomis. dėl kurių dau-

i šio pasaulio 
vargais 19 d. gegužės. Ve
lionis buvo laisvas nuo prie
tarų, dėlto tapo laisvai ir 
palaidotas ant laisvų kapi
nių, kur užbaigęs savo var
gus galės atsilsėti.

Velionis A. M. vos 25 me- 
sulaukęs, kankinamas

apielinkėj randasi ’ 
krautuvninkas, kuris taipgi: 
baisiai skaudžiai persekioja; 
jei ką nors patiria apie ne-

Jei kuri moteris perka mė
sos pėtnyčioj, tai jau visa a- 
pielinkė žino. Yra ir taip 
vadinamu kataliku, kurie 
mėgino pėtnyčioje valgyti 
mėsą ir net draugijos turė
jo baderio su teismais. Ra- 
guckas 3 kartus užsigynė, 
kad pėtnyčioje mėsos neval
gęs. Ar jie mųka poterius, 
paklauskite juos. Jeigu šv. 
Jurgio dr-jos nariai nemoka 
poterių, tai stebuklai. Juk 
kiekvienas tos draugijos 
narys privalo eiti išpažin
ties, pildyti užduota pakūta . 
už griekus ir kaip gi jie iš-1. nriomleio kol turėjo šnekų 
pildo ta pakuta, jei nemoka ir Fada ligonbuty*
poterių? Visftokie katali- ?nlej° Jikosx paliuosuotas 
kai ir mūsų jurgininkai ži- Puo mėnesinių - mokesčių,, 
no, tik tą, ką jiems pirmi- J?1. ^vrniL
ninkas liepia daryti, o jau | Susirinko ir šiaip žmonių 
pirmininkas augšeiau dievo nalvdėti į kapus. X aziavo 
ai 
ra rūko ir dar kartais už-
utomobiliuj važiuoja, eiga- J<cliatas vežimų ir automo- 

__ 1. .. .. .. . biliu. bet didžiuma ėjo peks-
fundija, tai kagi reiškia ti iki kaninių. Žmonės SL 
koks nors socialistas prieš i Clair kalba, kad dar pirmos 
tokią asabą? (tokios laidotuvės, kurios

Šita faktą tegul įsitėmija taip sujudino publiką, ypa- 
kiekvienas progresyviškes- i^n^aį kada lietuviškas be- 
nis žmogus, ką katalikai ži-jnas.,^ Mahanoy City, Pa.^ 
no apie savo tikėjimą. Čia grajino liūdnus maršus, 
tik biskį parašėme dėl ži
nios. Neužilgo pavašvsime'mentą: “Aš nenoriu nieko, 
daugiau fonių, kurių ir pa-j tik kad mane draugysčių 
tys katalikai nesupranta, mariai palvdėtų į laisvus ka- 
kaip juos vedžioja už nosies'pus. Lydint turi grąjint 
kiti. Mums nesvarbu, kad.benas; ant kapų gauti kai- 
žmogus nori būti kataliku,‘bėtoją pasakyti prakalbą”, 
tegul sau būna, bet svarbu .Velionis nuo visų kitų seno- 
apie laikymą kitu perniek višku prietaru atsisakė, 
ir skriaudas, kurias jie pa- Brolis Jurgis, kuriam liko 
daro. i pavesta laidotuves tvarkyti^.

“Laisvės” Skaitvioias ‘Vsus reikalavimus išnildė. Nuo red. — Jeigu katali-'^J?
kni mnVnfn nnfnvina cm.vn ™’g. J. Ramanauskas 1S M1-, . kai mokėtų poterius, suprą. nersville. Pa. Publikai lai- 

i r T r> . visą savo tikėjimą, tuo- jotUVes labai patiko, išsky-
,vadovu Jonas Žvąpbhs. km- met jie ir nebūtų aklais fa- rus keliato bobelhi. kurios' 
no buvęs prie bažnyčios ko- natikais.

KJVzOi HIVUVMMM ixc.jp v ------------------ . G-,-,

čia susitvėrė lietuvių politi- rąžančius nardavinėies, tai 
kieriu _____ , _ __
Kliubas”. : 
nei iš to, ima daugelis 
dinti ta kliuba — 

, Kliubu”.
sinėiu, kam perkeitė

, gio dr-jos nariai, kad kas 
'nors nebūtu bedieviškai at
likta. Į tai niekas nei žo
džio nesakė ir net vienas so-

.Manchesterietis.
I tokios laidotuvės, kurios ’ » • • i •

pinusi su mirusiu, o męs rū
pinkimės su gyvais”. Kada 
nabašninkas buvo jau palai
dotas. tada visi palydovai 
suvažiavo atgal, kur velio-

BALTIMORE, MD.
12 d. gegužės buvo 

kalbos Lietuvių 
Progresyvio Susivienyjimo lseis an^ 
28 kuopos. Kalbėjo K. Pet-|

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

j L. T. R. “Viesulą” 22 d. . , . .
gegužės statė scenon 5-kių ru’s gyveno, kad atlikti tam 
aktų'dramą “Iš meilėm”. Iš tikras laidotuvių prieder- 
aktoriu puses viskas atlikta Mat, katalikai da ant 

‘pagirtinai. Tik gaila, kad tiek nesubrendė prote.^kad 
pra- žmonių 

Moterų eiansia

Tik gaila, kad,tiek nesubrendė prote, kad 
šilanke r.edau- l)0 mirusio palaidojimui 

rengėjai' grįžta į ta vietą ir ten atgiė- 
rl o A'iAr’V'Mnn WTAlrlrGn

Velionis paliko tokį testa-

motinos ir merginos. I 
Tame pat mitinge daug _ A • 1

Tečiaus 
savo. *

♦

da “fonų” giesmes, meldžia
si. poterius bumbėdami 
(Kartais suvažiuoja, kad 

............... . Taip atsi- 
. Palydovai su- 

po vadovyste koniJpY0 i velionio 'kambarius' 
Žmonių at- iau pradėjo poterius bum- 

įbėti. Aprinkta

Moterų Balso”, Gegužės 26 d. L. M. D. įdavus išsigerti). 
Prieš prakalbas choras surengė puikų kon- tiko ir čia. .

certa,
M. Petrausko.
silankė daug.

*

_ * . . P? nuves prie naznycios ko- natikais. Visa bėda tame,1 apgailestavo Mikalausko-
Šeši mėnesiai atgal, kaip knt ten zakristnonujr dar kad kai.ščiausi fanatikai ne- žūstančią dūšelę. O labiau-

kliubas i “Franklin niekas neabejoto, kad para-
. Ir štai nei iš šio,,pūlinės šv. Jurgio draugiios 

“i va-i narys nemoka poteriu.
Klemsų kalbant paprastus poterius, §

Teiraujuos, klau-,kiti iš i
var* mokinti

nusi-

mišiąis choras sudainavo 
i porą dainelių. Drg. K. Pet
rikienė kalbėjo apie dabarti
nę karę, apie darbininkų 
vargus, o labiausia apie mo
terų reikalus.

Reikia pažymėti, kad drg. 
Petrikienė savo kalba publi
ką labai užganėdino, dauge
lis net apsiverkė.

Pertraukoj choras padai- d a, bet dauguma tik 
navo ir O. Deltuvienė šulo- V’ a^sa^nv*. 
šė monologą “Motina”,, vis
kas atlikta gerai. i

t y I Buvo renkamos aukos pa
ir “Nau- dengimui lėšų, girdėjau,kad 
Reikia pa- surinko 4 dol. su centais.

Antroj daly savo kalbos

iš puikiausių Waterbury 
koncertu. Apie jį bus “Lai- , „ _ . . , ,
svėje” platus aprašymas. Iš į kalbėta apie maisto pabran- 
medžiaginio atžvilgio pelno > gi m ą.. 
nebus, nes daug užkenkei 41 *-----1
lietus ir keli pirm to nepa-

’ vykę Waterbury parengi
mai.

Waterburin buvo atyykę 
draugai J. Neviackas, buvęs 
bendrovės pirmininkas ir V. 
Paukštys, antrasai “Lais
vės” red.

“Laisvės” koncertas Wa
terbury nedavė pelno, boto i 
pakėlė “Laisvės” reputaciją 
Dabar tai jau visi žinos.kad 
“Laisvės” parengimai yra 
puikus.

Akron, Ohio gyvena trįs 
•“Laisvės” bendrovės nariai.
Šiuomi kreipiamasi į juos, 
kad stengstųsi gauti Cleve-j 
'lande’ir apygardose kuo- programas. Koncertinė da- l M P S tikslą ir koks 
daugiausiai bendrovei narių lis susidėjo iš muzikos gaba-,skh.tumas t G() gusivie. 
ir, rudeniui atėjus, sureng- lelm. L. S. S. 1-mos kp. cho-i .. . / . v. rn .
tų kokį koncertą ar balių, 'ro dainų ir šoki; koncertinę n-vjinl° ir sufragisčių. Taip- 

27 d. gegužės L. Pruseika (]a]į atliko Philadelphijoj ži- kviete moteris rašytis 
kalbėjo laike koncerto Lie- 1 

'tuvių Socialistų Sąjungos
40 kp., Worcester, Mass. 
Koncertas buvo rengiamas 
naudai L. S. S. namo. Pat
sai koncertas duos virš $100, 
o po prakalbu surinkta $53.
Taigi, išviso bus pelno apie Karlo Markso choras, 

; $160.00.
23 d. gegužės L. Pruseika 

kalbėjo L. D. L. D. 1 kuo
pai Brooklyne. Narių pri
rašyta apie 30.

Pereitą nedėldienį “Lais
ves” bute įvyko pasikalbė
jimas Liet Soc. Sąjungos 
Pildančio Komiteto, kuria
me dalyvavo J.’Šukys, A.

į. Žolynas ir J. Bekampis. Be-
- ** ■■.v"'* ■

Ateina Amerikoj kova, di
delė, didelė kova!

PHILADELPHIA, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Lietuvių Moterų Progre- 
syvisko Sus-mo 11 kp. vaka
ras (koncertas ir teatras), 
buvęs 19 d. gegužės, davė 
geras pasekmes visais at-

r naprasius poterius, 
šalies pradėjo vadovą f h 
i. Pagaliaus naaiš- Sj

ir tikslui, kiviam tas vaka
ras buvo rengiamas, 
“Moterų Balsui 
jajai Gadynei”, 
sakyt, kad kiek moteris ren-1 nnuuj muj oavu 
gė, visada buvo pavyzdingas drg. K. Petrikienė aiškino

nomi jauni mėgėjai, kai]) tai prie L. M. P. S. 28 kuopo 
A. Daunis, J. <” 
smuikais, p-lė Edith Par-1 
sons— pianistė, N.Stilsonie-1 
ne solo ir pirmu syk lietuvių 
tarpe pasirodė vokiečių

ve
liamas žinomo vokiečių vei
kėjo d. Wolf’o. Publika 
chorą iššaukė net kelis kar
tus ant pagrindų. Visi sa- ra jr publiką pilnai užganė- 
vo užduotis atliko puikiai, i

“Karės Nuotakos” — vie
no akto veikalas, atliktas 
ta ingi ,gerai Svarbesnės

J ” G5 -------------------------------------------- jtt

£ | LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU | 
~ ! PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS |

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo Mj 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Sibcrijos taigas, kenčia Šaltį, 
ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka- K* 
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius, gg 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius 
amerikiečius.

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

Už siunčiamus pinigus mes nilnai gvarantuojam ir už tai at- 
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai į musų 
banka išpildykite šia blanką ir iškirpo 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 .......................................................................................  įH
Gminas arba volostis................................................................. ....
Paskutinis pačtas arba miestas .................................................
Pavietas, (Ujezd) .........................................................................  VK
Gubernija, Rėdyba . ...\................................   w

kėio. kad vadovas^ visiškai 
nemoka poteriu. Pusiau ro
torių kilo triukšmas, pasida
rė birute, noteriai pagedo 
ir išėjo šnipš.

Po tai revoliucijai, pasi
barus. pasižvairavus, vėl 

Męs kąin buvome, tain ir imtasi poteriauti. Išrinkta 
“Franklin Citizen Ivderis iš visos nublikos. ku- 

bet tik tie nenaudė- ris moka poterius . Reikia 
grinoriai pramanė (pastebėti, kuomet poterni 

,nirmo.s nemokėio iv kilo 
stis? —tbarniai, daugumas išėjo, het 

į palydovai turėjo tai atlikti, 
— ----i—raportuoti šv. 

kė, — mes i kliuba nriklau- Jurgio dr-jai nėr susirinki- 
some visi beveik vado žmo- ma. ka nuveikė iš krikščio
nės, anzų savininkai ir kai- niško atžvilgio del mirusio 
no tokie, perkame anglis. O dūšios išganymo.^ 
čia vra lietuvis anglimnkas. I Kiek gi prikaišiota socia- 
žinai. tas Pyteris... Jis listani^, kad jie nenoteriau- 
ir nžfimdino muso kliiibui^l^’ Kiek daryta užnūolimų 
bačka alaus, kad eitume pas sufanatizuotų katalikų ant 
jį pirkti anglių. O męs. ne- socialistų ir pagaliaus pasi- 
noredami taip sau gerti a- rodo, ko katalikas yra ver- 
laus. nutarėme eiti prisikas- tas, kad nežino nei paprastų 
ti klemsu. Nutarta—nada-1 katalikiškų, poterių^ C----
ryta: ir nieko čia tokio, bet ’ 

f va sužinojo “grinoriai apie
dina. tą mūsų nutarimą ir pradė-

Prie kuopos prisirašė 3 jo mus u vadinti klemsinin- 
naujos narės ir apie 5 žadė^ kais._Kad juos.kur...

J I1 —Tai ką visi eisit dabar
, pirkti ten?

Jurčikonis Baigdama savo kalbą, nuo- 
'sekliai nurodinėjo tų žmo
nių įpročius, kurie neskaito 
laikraščių ir knygų ir ne
priklauso prie draugysčių. 
Čia publiką gerokai prijuo
kino.

Petrikienė kalba labai ge-

rolės buvo: Motina Ūkinin- J° greitai prisirašyti 
kė—M. Skuodienė, kuri dau- : . č
i

■

"Ar da tu nežinai? 
na. sužinosi..

Vos pagaliaus radau 
no kb’ubi^ti. kim’s jv»°n

Na,

vie-

esame
Club”,
liai
“Kliamsų Kliubu”.

—Kame priežf
klausiu.

—Matyk, tamsta, — atsa-'nes reikės

Socia- 
listai poterių nekalba, nes 
poteriavimas nieko gero ne
priduoda, bet, be abejonės, 
kiekvienas socialistas moka 
juos. Jeigu socialistas, ne
suprastu, kas yra katalikys
tė, jis negalėtų nei kritikuo-

D. J.' į _fiu ėjimu, kaip dievas ti tos dogmos, kuri žmonių
\/Ir <47 1,fL/W*6.A/Až Y* 4.<42^, A1” Ž ' 1 ‘ '♦k -’ A ‘' t'/'jV'i z \ ■ t-k ' *•. ► N
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šia Duricko kišeniaus, į ku
ri nekrito gera auka, kaip 
paprastai nuo viernųjų ave
lių gauna. Velionis, žinoda-
mas dorybę dūšių ganytojų, 
neskyrė jiems savo kruvi
nai uždirbtų centų.

Verkė net giminių tūlos 
sesutės, kad laisvai kavoj a. 
Paklausk, ko jos verkia?Ko 
joms gaila,—nežino negali 
išaiškint.

Reikia pastebėti, kad į 
laisvas laidotuves ateina to
kių . moterėlių, kurios atsi
neša pasmirdusio vandens ir 
pradeda juomi lieti velionį. 
Žinoma, toks laistymas van
deniu suteršia drapanas pu
blikai ir lavopui, kas yra ne
geistina, ir ant toliaus to 
kios velnių vaikytojos turė
tų būt prašalintos iš laisvų 
laidotuvių, nes gėdą daro 
svetimtaučių akyse.

WORCESTER, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

L. S. S. 40 kuopa parengė 
27 d. gegužės puikų koncer
tą, kuris atsibuvo A. O. H. 
svetainėje. Žmonių galė
jo būti į penkis šimtus. Bū
tų buvę nepalyginamai dau
giau, jeigu ne lietingas o- 
ras. Iš ryto jau pradėjo la- 
šnoti ir nesiliovė per visą 
dieną. Jeigu ne tas lietus, 
tai žmonių būtų susirinkę 
ne mažiau 800, o gal dar 
daugiau. Vienok, ir dabar 
liks pelno, daugiau $100 
naudai Liet. Soc. Sąjungos 
namo.

Viši iš publikos tarpo la
bai užganėdinti koncertu. 
Programo išpildyme daly
vavo lietuviu ir finų benai, 
lietuvių ir finų chorai. Fi
nų benas truputį geresnis, 
negu lietuvių, nors ir lietu
vių benas visiškai užganėdi
na publiką. Lietuviu L. S. 
S. 40 kp. choras geriau su
dainuoja, negu finų, 
dar jaunas. Išvaizda 
vių chūro labai puikį. 
ginos gražios, vyrai 
bus ,tikri amerikonai.
ru vadovauja gerb. J. Dir
velis, kurį Worcesterieciai 
labai guodoja. Choras ypač 
puikiai sudainavo “tu kurs 
klaidžioj’ darbininke”.

Patarsiu ir kitų apielin- 
kiu lietuviu kolionijoms įsi
taisyti tokius chorus, o mo
kytojom kviesti p. J. Dirve
le (Padėkim Gardnery, Fit
ch burge ar Nashua).

Programo i^nildvme daly
vavo panelė M. Jablonskiū- 
tė, kuria publika labai ma
loniai nasitiko ir palydėjo. 
Ja tankiai iššaukdavo ant 
bis”.

kuris 
lietu- 
Mer- 

stam- 
Cho-

Dirvelis pa griežė gar- 
Dvorako Humoreska.
Pruseika pertraukoje 

pasakė nrakalba anie tai.ko- 
kiam tikslui L. S. S. nutarė 
pastatyti savo narna. Rink
ta aukos ir surinkta virš 
$53. Tam i, koncertas išviso 
duos L. S S. namui apie 
$170.00. Labai puiku.

Pirmininkavo drg. Z. Pui- 
šiūtė.

saus

AKRON. OHIO.
(Nuo mūsų korespondento).

Nors čia lietuvių ir nedi
delis skaitlius, vienok jų vei
kimas, palyginus su kitų 
neėstų lietu viii veikimu, yra 
didelis. 20 d. gegužės buvo 
mėnesinis susirinkimas L. S. 
S. 244 kuopos. Iš išduoto 
organizatoriaus raporto pa
aiškėjo, kad nėr penkis mė
nesius prie kuopos prisira
šė 29 nariai. Dabar kuopa 
turi arti 60 narių. Vadina
si. jeigu tiek narių prisira
šė, tai ir kuona tu re i o veik- 

> ti. Per penkis mėnesius su
rengė treias prakalbas, vie
ną teatrališką perstatvma, 
vieną perstatymą su baliu
mi ir du paprastus balius.

Pradėtus viskam nesvie
tiškai brangti, vietos lietu

Nuo .red
tyvVvalgom'ų daiktų krau-’nigas Maliauskas pradėjo gliakasių ligonine”. Mat, iš 'priklausančių ,

1 -- - -............. visų apielinkių į čia suvežą- korespondenciją
ma sužeistieji angliakasiai, buvome žymiai :

tuvę. Girdėti, darbas eina'pliaukšti visokias nesąmo
>□ VI O Al. VVUVy --- -------------------------------------o     I TV v • • 1 • iv“ •

virš 50 nariu. Kooperacijos lė, užsidėjo ant galvos kepu- Is sužeistųjų didziausį nuo- 
įkūrimo užmanytojais buvo rę ir leidosi durų linkui.Tuo (šimtį sudaro lietuviai. Bet

priežasčių, įdudi naibict, uuines,
priversti žmonės serga drugio liga, y- 

sutrumpinti, 'patingai ateiviai; daugelis

R. Grigaliūnas ir A. M. Bal- tarpu kunigas Maliauskas kas įdomiausia, kad abelnai žodis Reporteriui, aprašiu-
~ _ - . t . . •  1 _ — 1 1 - 1 „ — — TA.—. XI.. Izcmrlzlnon zl o V’ r>i I • w r't -r t-* • 1Dūšių kasyklose lietuvių darbiniu- siam L, s> į Rajono kon- 
darbUojasi dėl jos? Laimin- ganytojas, išgirdęs nepapra- kų mažesnis nuošimtis, tuo1
čiūnas, kurie daugiausia ir sukėlė baisų lermą.

go pasisekimo ir ant toliaus 
darbuotis.

*

* *

Kartais ir perdidelis dar
bas nevisuomet būna nau
dingas. Pavyzdžiui, męs 
turime užtektinai pašelpinių

stą lermą, atbėgo pažiūrėti, tarpu sužeistų visuomet bu
kas čia pasidarė ir pamatęs na daugiau, negu kitų tau- 
einant žmogų su kepure,lei- tų. Kiek man teko patirti, 
dosi vytis, bet tas spėjo Jau- tas paeina dėlei sekančių; 
kan išeiti. Tuo tarpu atsi- priežasčių: lietuviai

mieste Newark, N. J., būk 
mūsų kuopa visiškai silpnai 
gyvuojanti ir reikalaujanti 
paramos.

Męs nesuprantame, iš kur* 
drg. J. Jukelis gavo tokias 
žinias apie mūsų kuopos sto- 
vį ir net raportą išduoda- gK 

lose. Darbai eina gerai,dir- mas turėjo apie tai paminė- 
ibama pilnas laikas ir uždar- ti? Tuo tarpu L. S. S. 168 * 

. Pirmiau kuopa gyvuoja gana gerai * --

___ stačiai negali gyventi ir pn- 
WATERBUURY, CONN, versti važiuoti kitur darbo 

ijieškoti. Darbų kitokių nė
ra, kaip tik anglių kasyk-

certą “Laisvės” N42.
Gerbiamasis, jei tu, ne- hiai neblogiausi.

matydamas I 
atskiri “mažore __ ,

dau- noro”’ tai esi geras dainius . dabar moka 54 centus. Nors

Kompozicijos, mokėjo už toną (2,000 sva- jr nereikalauja jokių.pagel
tę nuo mi- rų) iškastos anglies 45c., o bų bei paramų. '

Reikia atsiminti, kad čia 
ne miestas, bet fannoš; žie

kan išeiti. Tuo tarpu atsi- priežasčių: lietuviai aau- . . . - ‘u
kelia antras, užsimauna ke- giausiai turi kontraktus ir rpno.--nmc Vnnnnrfn tni Vnv ^ainą Pak°Jta, bet viskam ---------,------------ —

- - - nesvietiskui pabrangus, dar- ma darbai sumažta ir dau-
bimnkai negali pragyventi. gejis draugų

Tarpe vietos lietuvių di- mjestus "
delio veikimo nesimato, pa-' ia\UrėiOm’e 14115~ narių 
siskirstę j partijas ir peša- jr veikė, kiek tik galėjo, 
si tarpe savęs, vieni kitus Susirinkimai buvo atliekami 
pravardžiuoja ir t. t. Jauni-1 
mas viešuose susirinkimuo
se nemandagiai užsilaiko, literatūros dėl pardavimo ir 
vartoja šlykščią kalbą ir t.t. ^as mėnuo parduodama virš 
Is jaunimo—vaikinų yra ‘ — - -

purę ir vėl eina durų linkui, gauna mokestį ne nuo die- 
Bet palei duris susitinka dū- nu, bet nuo skaitliaus iškas-

draugysčių, vienok tūli lie- šių ganytoją,kuris ir drožė j tos anglies.
tuviai* sumanė tverti naują žandą, žmogelis norėjo pa- kiekvienas nori kodaugiau-

_  1 1. _______- 1 - ________ m i t r? rl t L/^/'l/^l irioiclzniIr sipriešinti, bet greitai gavo

rengėjams koncertų, tai kur 
tu buvai tuo laiku, kada m i- 

Suprantama, k™certo rengėjai krei- 
peši į kuopas, prašydami jų 
imti dalyvumą programo iš
pildyme?

| Jei tu buvai “svečias” ir 
pasirodei su tokiu . koncerto 
aprašymu, kuriame radai 
vietą “bliovimui”, t tai pasi
rodei nemandagiu svečiu ir

Tarpe vietos lietuvių di-
išvažinėja į 

miestus. Bet'ir per šią žie-

šia uždirbti, todėl visiškai 
neatsižvelgia į tai, kad jam 
gręsia pavojus, bet stengia-! 
si kodaugiausia padaryti, 
lenda į pavojingiausias vie
tas ir tankiausia tampa su
žeistais. Kitų tautų darbi-

pašelpinę draugystę, 
kam ji reikalinga? Ar tik 
tam, kad pasirodžius didvy
riais—“ką aš galiu nuveik
ti?” Ir kas keisčiausia.kad 
tam darbui pritaria tūli so
cialistai.

Draugai, mūsų užduotis 
vienyti darbininkų jiegas, o 
ne skaldyti jas, o jūs, tver
dami tokia draugystę, kaip 
tik atbulai elgiatės. Rodo
si, ta draugystė organizuo
jama tuo tikslu, kad sugrio
vus “Laisvės” pašelpinę 
draugystę, kuri taip puikiai šą, visiškai nebuvę, tai be

dievių esąs išmislas. Gir-į bet kas iš to, kuomet paskui |

; gerus mis ir vaikščioja gatvėmis, 
katalikus nuo kreivatikių,'prašydami pagelbos. Juk

vienuoliai t kapitalistai tik tuomet dar-
‘ \ bininka V brangina, kuomet

i su- jis gali dirbti, o kaip tik ne
kaip čia rasdavę, kad ta ypata, ku- j tenka jiegų, tuojaus išmeta 

. ri apkaltinta, nekalta, ,tuo- ant gatvių.
šutei- iriet ja paleisdavę, bet jeigu

I • V • *1 t 1 \ <1 o* •

antrą sykį. Kuo tos pešty
nes būtu užsibaigę, nežinia, 
nes atbėgo vyčiai, pagriebė 
tą žmogelį, apstumdė ir iš
metė laukan.

Išklausęs žmonių pasakų, 
įėjau į bažnyčią pasiklausy
ti tų misijų. Maliauskas. pa
sakojo apie inkviziciją, 
są bėdą suvertė ant “kreiva
akių” bei bedievių, o savo 
kolegas išteisino. Apart to,

reguliariškai, rengė paskai
tas, užlaiko knygynėli, yra

gyvuoja.

i noros doleriu. Vadinasi, 
___ ____ ___ Apart 

J°s to, iš kuopos iždo aukauja
ma .įvairiems politiškiems 

i reikalams. Perkama anglų

ninkai elfriasi truputi atsar- (atai suprasdamas pasisle- gana daug, bet merginų ma- )?ariai (iarbuojasi. 
giau, mažiau žiūri į uždarbį,,peį '.’°, reP01;te1'10. s,krals^®- |žai ir tos dar jaunos. J

7 iV- bet daugiau apsisaugojo i/L7..^\.?y™cn.V.-kad. M .lietuv!skP. laikraščių 
'nuo pavojaus, nelenda į te

ikias vietas, kur aiškiai ma- 
; tosi gyvasčiai pavojus ir to- 

užsigynė, kad tokių baiseny- TI mažiau būna sužeis- 
bių, kain kad bedieviai apra- Hi.

terburięčiai iššaukė po du 
kartu panelę Jablonskiūtę ir 
jos dainomis džiaugėsi, tai 
kodėl užmiršai, kad Publika 
itaip-pat pasielgė su Jokubo- 
inii.uir su Virbicku ir jais

Neprašai} bus' paminėti, inkvizicija buvus įvesta pasilieka amžinais elgeto- 
kaip ta draugystė organi- todėl, kad atskyrus 
zuojama. Jos organizato- katalikus nuo 
rius parsigabeno bačkute a- todėl kunigai ir 
lauš, susikvietė apie tuziną,įsteigę tyrinėjimą—inkvizi- 
savo šalininkų ir bačkute Jeigu tyrinėtojai : 
tuštindami tarėsi, 
suorganizavus naują drau
gystę ir koki vardą : 
kns.
rius inešė, kad suteikti var
dą “žvaigždė”, visi tam pri
tarė ir draugystė likosi “su
tverta”.

♦

♦ ♦

Garsusis kunigas Maliau
skas ir čia buvo atsibalado- 
ips su savo misijomis. Mat, 
Clevelando kunigužis nena- 
iiegia vietos socialistų vei-■ 
kimo sulaikvti, tndėl nasi- I 
kvietė kunigą MaliauskaSį 

j tai 1’9 ir manę ka rorq nu- 
vmH.i, hnt ir tam misionie
riui nesisekė.

neskaito ir didžiuma skaity
ti_ nemoka. Joms daugiausia lietuvių kalba* agitaciiinl 
rupi teatrai, _ krutanti^, pa- literatūra ir platinama tar

ne vietos gvventojų. Į me- 
mai.-®U/a!k tus pastatoma scenoj po du

.ir tris veikalus, surengiama 
po kelias prakalbas ir t. t.

I Gal drg. Jukelis todėl va-

rūpi teatrai, J 
veikslai, visokie išvažiavi-

tu.v
Gerai daugiau' uždirbti, dži^pgėsi?

{ Jei tau rodėsi, kad so- 
bstąi Virbickas, Jakubonis 
irmemežis tavęs neužga- 
nėfflno, tai kodėl užsimiršai, 
kad jie yra darbininkai, pa
sišventę dailės mylėtojai ir 
kaipo tokiems, nedalei man
dagiai nurodymų, o tik pa
sakei, kad bliovė?

Žinant fakta, kad nėra
J l)a"

- . . - - - 'sakyti: “Ot, jau man neli-
pratimu, jeigu nebūtų alaus n0 į0]jaus ką mokytis, prak- 

.. __ |tikuotis, jau as galiu uzga-
i 

nuostabu, kad geria eidami ! 
iš darbo, bet daugelis ateina j v^T^pVaktikuojasi

gi žmogus pradeda jofcubonis, Kemežis ir Vir- konferencijoj 13 d. gegužės, 
_______ Juos galima pava-l 

Idinti liaudies dainiais, nes 
i jie liaudžiai prieinami dėlto, 
kad už pasirodymą ant sce-

Antras dalykas, tai lietu-
Pagaliaus, organizato-.pi’ipažindavę kalta—kreiva viai negali apsieiti be svai- dainiaus kuris dristu 

j tike, atiduodavę svietiškam1 ginančių gėrynių. Jų su- I
teismui.

Paskui' Maliauskas uždą- degtinės, tuomet jie ne- 
vinėjo klausimus ir pats i galėtų kasyklose dirbti. Ne- ii • • n •

na ir tokių atsitikimų, kad 
jaunas, čia augusias mer
gaitei, aplanko garnys. Ro
dosi, tėvų didelis apsileidi- d]-na kuopa silpnai gyvuo* 
mas, kad nesuvaldo savo ]ančia< kad j Rajono kon- 
iaunu dukterų ir yiesisten- ferer)Ciją nepasiuntė savo 

delegatų? Turiu pažymėti, 
kokis kad kuopa buvo išrinkus du" 

miestely, negalima de]Cgatu, bet jeigu tie dele
gatai nepribuvo, tai jau ne 
kuopos, bet delegatų kaltė. 

| Reikia pastebėti, kad da- 
jbar, sulaukus pavasario, 
i kuopa smarkiai pradėjo 
augti narių skaitliumi.

Jeigu didesnių miestų kuo-

gia jų dorai išauklėti.
Iš tokio jaunimo, 

mūsų 
nieko gero ir laukti.

Nep. Verdūnas.

T NECK, N 
Protestas.

ADA, OHIO.

juos atsakinėjo.
• • 1 vikaušusiu ir į darba. Kuo- * ‘ . v c ‘ 1 pu myn.met gi žmogus ;—

dirbti apsvaigintu protu, tai .liekas" 
greičiausia tampa sužeistu. I - - -- 

Kiek man teko patirti, 
daugiausia nelaimingų atsi-

HAVERHILL, MASS.
Mūsų miestas nuo 1 d. ge

gužės tapo sausas. Dauge
lis lietuvių prisipirko deg
tinės, alaus ir prisigabeno į

J savo namus, kad paskui ne- 
užįroškus. Lietuviu Ukėsu .v , ,.• i -‘.po įsmokenmui algų. Vadi-Kliubas apie du metu ture- P - . . .. - -

įledyti savo dainomis visus, nariai, protestuojame prieš Jeigu didesnių miestų kuo- 
nepaisant, kokie jie nebūtu. įL. S. S. IV Rajono organi- pos taip veiktų kaip kad 
Visi praktikuojasi, žengia zatoriaus drg. J. Jukelio musų kuopa veikia, tuomet 
pirmyn. Taip daro ir drgg. !pranešimą buvusioj Rajono turėtų po kelis simtus narių.

F. Klastow.

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

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d.
• ant laivo ’New Amsterdam” per vi-tikimų būna panedėliais ir nnrnUcnlniiin mnknątiną sausio, 1917 m. 

• v * _ • • • « t' • ll’JO 11L l d C11 cl Ui J 1111." 1\ vki L1 V— Ci * » v • a T-") i • ’IT 1 T9 ■ -C

-IX.1JL L4 M<X O ClĮllV; HU 111VLLI C VI L V" | “ • , • JJ • " • \ir tokius dainius tinkamai sie,ms geiai žinomą Ameiiko Benkieiį Henryką C.^Zs-
jo leidimą laikyti savo kliu-1 ?.asi; t.omisr^?omis <]auFe- pagerbiant ir tiems moky-

lis ateina dirbti ^apsvaigusiu Į jems dainiams - kritikams 
■ . duodant draugiškas pasta- į

bė svaiginančius gėrymus. I 
5 d. gegužės ;
padarė kratą ir surado svai-

ir tokius dainius o.
Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 

labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
’ atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus

cLvi y niuo* i i • • v • i v •

policija kliube p,±.^.”1('Zia- ., J- -- ' ' .... ’
norėdamos.pas> ga]įma k0 iš jų su- , A .. . r-

silaukti, bet šitaip į juos at- kad^perduot giminėms, gyvenantiems. Amerikoje, 
sinešti, kaip kad minėtas • —‘ . .v,
reporteris, leistina tik parti- same laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos isdrukuoti,

Ohio Northprn TTnivp’rąitv ginančiu gėrymu. Visa ta baugiau pelno gauti, mažai 
Ohio Noithem JJmveisity £ ‘ b i’co-nhnnn iš rūpinasi apsaugojimu darbi-

šiemet du lietuviu baigė b .angenybę išgabeno !s p-Jasties tuo tarnumokslą - J. Bagdonas ko- khubo ir dar du kliubo na-l« gyvasties, tuo tai pu 
merei jos mokslą ir F. J. Ai- riu nubaudė po $1.00 ir po 
mutis elektros inžįnieriaus. ° rnėn. kalėjimo.

Taipgi ateiviai mokiniai Lenku kliube taipgi tapo i. . , .. _ .i aipgi aieniai mokini n ■ išp-nhpnti ir'Jelgu patys ne^iupins ap-sutvėrė Cocmopohtan Club. Paf,ai via Kiata, isganenia n . .. \ ąvnikntną
Susirinkimai būna kas ant- ® baksai alaus ir 100 pa. satigojimu savo sveikatos oubH niKinicu uiuict nab am . _ . . £ arba gyvasties, tai kiti taip-
rą savaitę, sakoma prakal-jbonu degtines. Apie tai bu-j^. o
bos, daugiausia socializmo vo# pinčiai aprašyta anglų 
dvasioj. Universiteto pre-!laikrašty Haverhill Evening 
zidentas žadėjo duoti kliu- Gazette”.
bui mokytoją, kuris aiškins.). .^r negeriau būtu buvę, 
kaip reikia teisingai ištarti .jeigu lietuviai su 1 d. geeri-

, ir patys darbininkai į tai ne
atkreipia jokios atydos.Dar- 
bininkai turėtų atsiminti,

I gi neatkreips į tai jokios a- 
tydos ir lietuvių sužeistų 
bus didelis skaitlius.

P. G. K-lius.

sinešti, kaip kad minėtas

zantui.
J. Vabalas.

FRANKFORD, ILL.
Iš šio miestelio tik retkar

čiais pasirodo kokia nors ži- ’ 
nutė. Čia gyvenimas sun- 1

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų

todėl visi kurie turite pažį tarnus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu: — •
HENRIKAS C. ZARO,Bankieriwi
Metropolitan Saving Bank Building, -------

! No. 1 Third Ave., cor. 7th S t., New York, City. ’ <

žodžius.
Patartina lietuviams, no

kintiems mokytis važiuoti 
,į šį universitetą.
) Studentas. ,

žės būtų visus svaiginančius 
gėrymus panaikinę?...

Vietos Gyventojas.

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IšDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautalų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendroves nariai yra žinovai (specialistai) to amato,Tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų jautų savo praktišku 
tšdirbimu. 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 namus 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 AD. SLESARUNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant Šerus. Šero 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas:

S. A. MILČIUS, 164 Summer st. Brockton, Mass,

NEWARK, N. J.
Svarbus pranešimas.

Subatoj, 2 d. birželio, Co
losseum Park, 457 Spring
field Ave., Newark, N. J., 
bus labai puikus piknikas; 
Palangos Juzės, draugystės. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Į- 
žanga vyrams ,25 c., mote
rims—15c. Springfield ka
rai priveža prie pat parko.

Kviečiame visus vietos, ir 
apielinkės lietuvius atsilan- 

[ iškilmingą

BRIDGEPORT, CONN.
20 d. gegužės buvo vaka

ras L. S. S. 41 kuopos. Sta
tyta scenoj veikalas “Blin
da”. Aktoriai savo užduo
tis atliko gana puikiai ir pu
blika likosi pilnai užganė
dinta. Vakaras visais žvil
gsniais labai pavyko. Nors 
mūsų kunigėlis išsijuosęs i ' tl- : ■.........
darbuojasi, kad tik užken- pikniką,'o męs pasistengsi-

11 k C") 01 <-L 11 t 1 \ 0 i, bet me vjsus užganėdinti.

CLEVELAND, OHIO.
(Nuo mūsij korespondento).

Maliausko misijos ir pešty
nės.

Atvykau į šį miestą ir ei
nu 21 gatve. Žiūriu, stovi 
būrelis lietuvių ir nepapra
stai nerviškai kalbasi. Pri
ėjau nrie jų ir klausiu:

—Ar čia yra prakalbos, 
kad lietuviu d (m g susirin-
ko? . ‘ .... _________.......

—Ne prakalbos, bet kuni- £os lietuvių.
19 d gegužės buvo balius

S. L. A. kuopos; viskas pa-, 
vyko labai gerai.

K. Balsas.

tas jo darbas nieko negelbs
ti, socialistai kassyk dau- 

'giau jtekmės įgija tarpe vie-

go Maliausko misijos—ga
vau atsakymą.

—Tai kodėl neinate į vi
dų ?

—Jeigu tamsta nori gauti 
mušti, gali eiti, męs bijome.

—Kaip tai, nejaugi baž
nyčioj galima gauti mušti? N 
* —Klausyk, tamsta, koks

. . . 'Ja

ASHLAND, PA.
Iš angliakasių ligoninės. > 
šiame miestely randasi Ii

Komitetas.

SIOUX CITY, IOWA.
Mūsų mieste randasi apie 

pusė tuzino visokių drau
gysčių, bet nei viena jų nie
ko neveikia, miega ir nema
no nubusti. Tik vienas ku
nigėlis darbuojasi, kiek ga
lėdamas ir agituoja, kad vi
si "eitų į kariumenę.

Lietuvos Jaunikaitis.
1 '■' -4,' ' • ' " •• '' ii, ■••• • Si? x . / ..v c

Gerbiami! Kurie užsisakysit per mūsų agentus rainkotą, 
visada tėmykit, kad ant rainkoto būtų mūsų leibelis su žirg- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mūsų darbas ski
riasi nuo kitų išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padėkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelj, kad kiekvienas žinotų, iŠ 

kur yra rainkotas.



LAISVfi

—Todėl, kad tais laikais tų niekas nepardavinėjo, 
dar nebuvo aptiekų ir vais- atsakė kunigas.

ORAKULO PATARIMAI.

KĄSNELIAI Abelnas silpnumas
neveikimas jaknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti i
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Klausimas. — Jeigu tu,O- 
rakule, turi galvą ant pečių 
(suprantama, kad ant pečių, 
o ne ant kojų! — Orakulas),

tingas vieteles, o antra,tam
sta turi atsiminti, kad jis 
tarnauja detektyvų biure.

o

o
Severa’s Baisam of Life

(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

PHONB W*M3BUR0H MIS

tai pavirozyk man sekantį (|ęs po purVusss ir nenusišluo-
dalyką: Kur “Kovos' re
dakcija padėjo vieną dieną 
iš “Darbininkų Kalendo
riaus”, nes aš nesurandu ja
me keturioliktos dienos? Ir bjaurios kojos? 
kaip dabar bus, ar męs vi-| —Atsiprašau, mano kojos 
suomet jau tos dienos netu-. visiškai nebjaurios, o tik ka
rėsime, ar tik šiemet be jos tai purvini'ir tamsta berei- 
gyvensime? Aš bijau, kad kalingai ant manęs šauki, 
tarpe lietuviu neiškiltų be-| _________
tvarkė kaslink tos dienos, 
ypatingai su šventėmis.

Middleboro Vargšas.
Atsakymas.— “ Kovos” re

dakcija nieko bendro neturi 
su ta nelaimingaja diena,ku- 
ros tu pasigedai. Turi atsi
minti, kad visas pasaulis pil
nas klastų ir visokių sukty
bių. Tūs pats ir yra ir “Ko
vos” spaustuvėje. Buvęs 
“Kovos” administratorius; 
norėdamas iš “Darbininkų 
Kalendoriaus” sau “pelną” 
pasidaryti, “pavogė” vieną 
dieną, nunešė į senų daiktų 
krautuvę ir pardavė. Tur
tų kontrolės komisija ir ki
ti viršininkai tos vagystės 
nepastebėjo, nes visiškai ne
sitikėjo, kad administrato
rius galėtų vogti iš kalendo
rių dienas ir pardavinėtu i, ...., it- • i™,™. įm. jsf-Xr:

rezignavo h. lniį tjkiu Kį|tai•imu i. jr perdavė visus dalykus, 1 
jaunajam, pastarasis apsi-, 
žiūrėjo, kad vienos dienos 
trūksta, bet jau buvo per-1 
vėlu. Subruzdus jieškoti,, 
tapo ra^ta “panšapej” ir iŠ 
ten išpirkta. Dabar ji lai
kosi^ Sąjungos archive ir se
kančiais metais bus įspraus
ta į savo vietą. j

—Kur lendi, kaip kiaule, 
ar nematai kokios tavo

Visi turi savo išsireiškimus.

sielginią būtinai reikia teis
man patraukti.

Daktaras. — Tamstai bū
tinai reikia operaciją pada
ryti, nes kitaip negalėsi gy
venti.

Kunigas.—Dabar mana 
mieli vaikeliai būtinai turi
te duoti no penkinę dievui 
ant gatbės.

Kapitalistas..— Neduosiu 
nei cento.

Nereikalauja prisiegos.
Pati. — Kaip aš matau, 

tai tu manęs nemylėjai iw 
nemyli.Galiu prisiekti, jeigu 
tik aš numirčia, tuojaus pa
laidojęs mane su kita apsi
vestu m.

Turi supratimą.
Ji. — Ar tu esi tvirtai 

persitikrinęs, kad mane tik
rai mylį?. • .f »

Jis. — Apie tai jau tu nc- 
bėdavok. Aš savo amžy 
mylėjau tokių kaip tu vir
šaus tuzino ir tame dalyke 
turi gerą praktiką ir supra
timą. -:.

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

‘‘širdingai dėknvoju už Severos Gyvustien Balsniną. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko
nosį Severos Gyvasties Baisumo Lonkos. Prašau t(Į laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę”. Mrs. Pagac iš Moųuah, Vis.

Severos gyduoles gulima gauti antiekose. Prašoma reikalauti tikrų 
Severos gyduolių, beimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 
negalimu, užsakius bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

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 seserjs ištroškę tiesos 

žodžių,
'‘Laisvės” prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui— $1.75.

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.
- —UU..T' .. —  

vc>

nes

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OEFISO VALANDOS: nuo8Jki10v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po pi't; puo 
6 :!<> 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

I A'i ihafuga”. (icrcsnių plaukam

; savo 
puikiems

plaukais! N«
plaukams

suvis
1 an pact: 
“sampilą’ 

persiimt: m-

mafugos veltui, sykiu ir brošiurj 
užvarai ylą: ‘‘I'nikus Plaukai”. « 
ARGIL 'SPECIALTIES CO

Dept. 7 ,
9 O Box 37, Philadelphia. P-

— A-1- WJfr 
-/A''

UO š XST 22 ST,O

Diena po dienai, metas po metai 
užsimu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiaa, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeiga 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant i 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktara 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- 
sekmėinis kaip (ai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu jaknų ir lt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras <uri tokius aparatus, dėl 
to. kad labai brangs. Chemiškas iš- 
ty? inčjiiaas šlapume. Neat įdėliokite 
;.m r lnįaus. 6et tuojau ateikite pas 
ger.Ą žihoit a:

v. r
140

■’o
E.

iki 1
22nd St , 
3rd Ave.

0NARD LANDES 
nuo 10 vai. ryto iki 8 
Šv< i.;ad'**niais nuo 10 
vai. po pietų. f

Lc.'.lr£t‘»n ir

Dovanai
30 DAINŲ

ir 200 ADA TU 
su Columbilos Gramofonu

Gali įmok et dalj 
tuojau, o liku= 
sius po $1 kas 

menesi.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH ‘CO.
Dept. L.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS SIS.S KEPTUVE

keiksus veseli-

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepa^ne ge
riausius
joms ir kitokiems poki- 
liams **•»*.•

Turėdatni kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
g'-rą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

Klausimas. — Orakule, aš 
manau, kad tu turi susinė
simus su dangumi (įspėjai, 
su dangumi ir su pekla tu
riu, tik neturiu su kunigų 
gaspadinėmis . — Oraku- 
las);todėl ar negalėtum man 
paaiškinti, kodėl šiemet taip 
baisiai šalta? Nejaugi die
vas užmiršo, kad dabar va
sara, o ne žiema?

. Kvailys.
Atsakymas: — Dabar 

danguje didžiausia betvar
kė: visas pasaulis užsidegė 
karišku karščiu, visi kuni
gai, davatkos ir tikintieji į 
dievus žmoneliai bepaliovos 
meldžiasi ir vežimais savo

Atsakymas:

Kapitalisto patarimas.
Kapitalistas, atėjęs į dirb

tuvę, sako senam savo dar
bininkui.

—Matai, jeigu tu per tą 
visą laiką, kaip pas mane 
dirbi, būtum tik po pusę pie-. 
tų valgęs, šiandien jau tu
rėtum kelis šimtus banke.

—Tain, bet jeigu per tą 
visą laiką būčiau nešiojęs 
tik po vieną batą ir mokėjęs 
ant vienos kojos šokinėti, 
tuomet dar didesnį kapitalą 
būčiau sutaupinęs, — atsakė 
darbininkas. -

Nieko nekenkia.
Vaikinas, norčdmūaš liti-

poterius siunčia į dangų.Tie įnoriu pastoti į kariumenę, 
poteriai suversti į didžiau- sako; ,
sias''krūvas pūsta, nes dan- ~"AS labai nogėčiau pa
gaus darbininkai nesočia stoti ! kariumene, bet visagaus darbininkai nespėja 
juos atsakančiai išdžiovinti 
nuo sulietų davatkų ašarų. 
Jeigu paleisti šilumą, gali 
tie poteriai pradėti dar la
biau gesti, susti ir iš to dan
guje kiltų visokios ligos. To
dėl dievas nusprendė palai
kyti šaltį, kad visiškai tie 
poterėliai nepagestu. Ir 
Kaip greit jie bus išdžiovinti 
ir į dangišką kluoną sulio- 
duoti, taip greit iš dangaus 
sulauksime šilumos. Jeigu 
žmonės paliautų tiek daug 
poteriavę,tuomet greičiau ir 
šilumos susilaukutme.

bėda, kad esu “trumnare-: 
gis”, negaliu toli matyti. 1

—Tas nieko nekenkia, —’ 
atsako aficieris,— męs tam
stą pasiilsime į pačius prie
šakinius apkasus ir ten ne-' 
turėsi vargo,nes priešas bus 
visiškai arti.

Bereikalingas darbas.
—Jeigu aš dabar tamstą 

prispausčiau prie širdies ir 
pradėčiau bučiuoti, ar tams
ta pradėtum šaukti?

Bereikalinga baime.
Nejaugi tamsta manai ko
kias tris valandas be per
traukos bučiuoti, jeigu už-

Bell Phone, Dlekineon 3905 M.

Į Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Physician ami Surgeon <lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą* Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: S' II rito. 2 I po pi e t 7 9 
vakaro. Nedėliotus: 9 11 rito 1 • I po piet.

Akušerka į
* m,u»rnj Woman* ••••*,
J College. Baltimore. Md
2 Ikanflkmlrgat atliekaW ž’cndym* tafpgi suteikia r’sckia* ■ or#* V- g r,agFlba fDW*bto«e moterų ligo«e 

j F Stropiene,:;.^:,
• BOSTON ma |į»»e .f

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kaip ,
gyvuoja Prof. Stem I
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtle ąya. Brook- 
Iyn_ N. Y. ‘

Waltz, Two Step, Į 
Foxtrot, Ona Step J 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki- į^t 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestia 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. 
tykia atdara nuo 9 ryto iki 11 v* 
vakaro, taipgi ir nedėliomia. Mokina 
na balių šokius ir stage’aua. Klausi 
ttsilankydamas informacijų.
!’HE STERN SCHOOL af DANCINi
H4-S2 Broadway, Brooklyn, N. T

F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis Koteli: 
pakeleivingiems, 

isyti pagal naują 
busite užganėdinti.

gera vi 4a 
kambariai į- 

madą. Visi

UBMa
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DYKĄ
Kųžnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduotis priiinnuino gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu noi'i 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

GU
Ar Esi Kankinamas

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, .Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitii; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;

sius ratus po akiu; ar negali miegoti

niiitus n e r-

Kelias į Sveikatą
Musu knyga už dyką

lankome į šią vietelę ir ma
loniai praleidžiame laiką. 
Tai puiki ir slaptinga viete
lė, tik aš bijau, kad apie ją 
nedasižinotų tamstos vyras 
ir kada nors mudviejų ne
užkluptų.
• Ji.—Bereikalinga tiaimė! 
Mano vyras nėra toks ga-

m a

Paaiškino.
.Tūlas aptiekorius, kalbė

damas su kunigu, užklausė:
—Ar negalite man pasa

kyti, kodėl pirmiau patriar
chai ir kiti dvasiškiai labai

6 Kelias į bveiKaią, pasakys jums apie tuos daiktus aiskei
ras, resnas, Stipruma ir Energi ją. >>' imigvbi kalimi teip, jog galėsite

f. — 1—.■•■‘-J suprasti ji ir naudotis jos patarimu ir 
pamokinimų. Ji yra krautovč žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
Vyras jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti’. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotaą medikaliskas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten via, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą fiž Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
U DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison & Clinton Sts., Chicago, III.

Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 
gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde.............................................................................................................................................

Adresas............................ ............ ...................................................... ................................. .................................

Miestas Stejtas

oro
Sutaisytas is formuios- 

recepto; suteikto ifanintio- 
gu Egypto zukoninku,

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

apsireiškia esqs stebėtinai pasekmingu 
nuo pėltti.o pilvo ir iama, per- 
klės skaudijtmo, dusulio, galvot

H-J skaudi nusiojimo apetito,
■ Į ialėio galvoje, ect., ecl., Sutai-
|| eomas išdirbėju labai pagarsėjusio

A PAIN-EXPELLERIO-
2TTC seno ir ištikimo draugo šeimy- 

nos. naudojamo visame pasau-
•iė... lyje im t pusę šimtmečio—25c. 

už bonkutę visose a pliekose,
iįjJ . arba galite užsisakyti tiesiai iŠ

F. AI). RirilTEK & CO. e 
K 14—80 nashiagtoo Street. Ne* Tortu

K. LUTKAUS
Gauk šiuos 

Muzikos Veikalus
ŽODIS

Jeigu tau r ei- t 
kalinga skrybė- 
lė, marškiniai, 1/ V* <7 
renkotas, liet- t 
sargis, kakla- p*
raištis, kalnie- ■ m
rius ar k i tok i JhSiSfy
vyriški aprėda- 7\ 4 y
lai, užeik pas // /L; 
mane, o gausi U J /ii >' y 
viską, vertes Įj // /4// 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

’’Birutė” — Biru|ės arija —80c.
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 85a~ 
“Kregždelė” — dnettas — 30c. 
"Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —76a.
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas: »

MR. M PETRAŠKAS,
395 Broadway, So, Boston, Maaa.

Tel. 2320 Greenęoint

J. GARŠVA

Dr. H. Mendlowilz

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

i
tni moterų ligo«.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y
r Kampas So. l-mos gatvės. •

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidojo numirusiu 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai} 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S\ 264 FRONT ST 
Brooklyn, N. Y. G Brooklyn, N T

Telephone 7867 Main*



LAISVE

P. S. Gruodžio mėnesio,

Fi-

WATERBURY, CONN.

Mwm

IRIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ. MOLINE. ILL,

Valdy boa adresai:'
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

E. Moline, Ill.
Vice prez. M Dackui, 854—8th str., 

Moline, III.
Prot. *ekretorlus S Rusteika,

12201 — 7th avė. Miline, III. 
Finansų sekretorius W Vapsevich.

436 — 4th avė, Moline, III, 
iždininkas K Juška 825 —4th avo.

Moline, Iii
Maršalka F. Barauskai

1220J — 7th “Avė., Moline, III.
TM D-te susinnkimu* laiko pirm* 

nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hali svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, III.

GEO LASKEVIČIĄ ;
T71 BANK 8T., Tel. 984-8

AUKOS RUSIJOS REVO
LIUCIJAI.

New Haven, Conn. — 2
'd. gegužės laike M. Akelai
čio prakalabos tapo surink-

> ta $8.50.
Benton, Ill. — D. L. K.

Vytauto Kliubas $19.35.
Blanford, Ind. — S. L. A.

<236 kuopa paaukavo $16.65.
Monessen, Pa. — 166 kuo

pa iš savo iždo $1.15; J. A.
• Stočkus ir F. Stočkus po 50

c. Viso $2.15.
Newark, N. J. — Lietuvos

Dukterų Draugija $25.00
Cleveland, Ohio. ____ .

vių Mot. Progresyvio Susi- P^er, III 
vienyjimo 24 kuopa iš savoj 1 er vietos L. s. r. 
iždo $10.00; O. Petrauskie-’skyrių nuo visuomenės 
nė—$1.00; M. Rimkienė, P. iš Easton, Pa. 23.50 
Burokienė, M. šmulkščiūtė, I Nuo L. D. K. Vytauto 
A. Čepukienė, M. Januškevi- Neprig. Kliubo iš Mont-__

Nashua, N. H. — Nuo L. : P
S. S. 192 kuopos per L. Pru- 1916 m. atskaitoje įvyko 

j klaida; pasakyta—Ukėsų
-”kavo $20.00; o tu-

seiką gauta $13.50. |klaida; pasakyta—Ukėsų
Viso labo suaukauta Kliubas aukavo $20.00 ; o tu- 

$156.62.,

ATSKAITA
Lietuvos šelpimo Fondo 

nansų sekretoriaus nuo 
Balandžio 1,1917 iki Ge

gužės 1, 1917 m.
Balandžio 1, 1917 m. 

balansas $13,270.32
Per J. Mekšraitis nuo 

^u.uv. draugiškos vakarienės 
— Lietu-*Pas J- Stočkus, Christo-

ji būti Liet. Neprigulmin- 
gas Kliubas Chicago, Ill. au
kavo $20.00.

T. L. Dundulis;

/ice prez S Maciulevičiene
820 So list St.- Easton, Pa, 

Protokolų raštininkas ir organo prl- 
lurėtojas Alex Vituris

312 So. 5th St., Eastorr, Pa. 
Finansų rašt. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Hasįerius F Vituris

Bill Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasose globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine »L Easton. 
Maršalka J. Gamis,

634 Ferry Str. Kasten, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvįeno mėnesio 8 vai. 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 489 
Northampton St Easton, Pa

real, Canada 100.00
_ r________ * Per “Keleivį” iš Ba-

P. Kirvelaitienė 30c.;M.Juo- tayia, N. Y. $8.25 iš Oel- 
zaponienė, B. Jakštienė, M. |wein, Iowa nuo S. L. A. 
Raškaitienė ir M. Geibienė 203 kuopos $5.35 13.60
—po 25c. Viso $15.80. Nuo pp. Bulotos, Bu-

Baltimore, Md. - Liet. J^mnės ir Žemaitės pra- 
Moteru Progresyvio Susi-. Montellp, Mass 7d.00 
vieny j im o pusmėnesiniame Lep F. Zavistas nuo 
susirinkime aukavo šios y-'^* P* kuopos n’ 
patos: O. Deltuvienė $3.00;IL- D. L. D šeimyniško 
O. Paulionienė 75c.; A. Gap- p akareChicago, 111 29.12 
šiūtė 50c.; J. Stankevičienėi Pau^^a? ™.° 
30c.; S. Radavičiūtė' 25c.;:F- vestuvių Chi- 
smulkių 20c.; viso $5.00.

So. Manchester, Conn. — 
Per J. M. Akelaičio prakal
bas aukavo šios ypatos:

čienė, M. Minčinskienė, A.
A. Tupčiauskienė — po 50c.;

cago, III.
“Per “Naujienas” Ig. 

Žilinskas, Chicago, Ill

riu nuo Liet. Liaudies
J. Višinskas ir A.~ Laivo- ;^amo Draugystės, Rum- 

.čas — po $1.00; J. Marcin-Me.
Akevičius, Z. Žilinskiūtė,J

56.00 
. r , _ . , Per J. Januška nuo

Šlapikas, A. Grimauskiene, krikštynų pas Wm. 
K. Degutis, J. Vaičiūnas, A. Yauga, Cambridge, 
Dikus,_J._Birietienė,_ A. Bi- yįass. 9.50

Nuo pp. Bulotos, Že
maitės ir Bulotienės pra
kalbų sekantis: 
hamton, N. Y. 
už paveikslus 
Rochester, N. Y. 
už paveikslus 
Rochester, N. Y.

rietą, F. B. Palaitis,F.Clark, i 
A. Mankelevičius ir J. Luk
štas — po 50c.; K. Augus- 
taitis, M. Medveckas, O.Ver- 
tielienė, M. Mankelevičius, 
J Mankelevičius ir J. Gav- 
ronskis — po 25c. Viso su 
-smulkiomis surinkta $11.90. 
Padengus prakalbų lėšas, Montreal’,’ Canada 
Rusijos revoliucijos paremi- “ “
mui pasiųsta $7.40. ^ž paveikslus

Binghamton, \. Y. — A u- Lewiston, Me. 
kavo šios ypatos: S. J. Pem- 'už paveikslus 
pė ir A. L. Brazdžionis po So. Manchester, Conn 22.62 
$1.00; J. Uogintas, A. Gai- New Britain, Conn./ 
liūnas, O. Simoleniutė, M. New Haven, Conn 
Murauskas, Ad. Danielis ir Ansonia, Conn. 
J. Lepa — po 50c.; J. Jan- Bridgeport, Conn, 
kauskas, J. M. Kaminskas, Į Viso per Balandį 
A. Čarna, S. Jakševičius, V. 
Raudonaitis, J. Raseika, L. 
Tvarijonas, J. Kireilis, B. 
Pučeta, P. Poška ir J. Žvir
blis — po 25c.: * smulkiu 
$1.81; L. D. L. D. kuopa iš 
savo iždo $5.00. Viso labo 
$14.06.

Bristol, Conn. -—8. d. ge- nįmas įr smulkios išlai- 
Ruzes per M. Akelaičio pra- fjos už Kovos ir Balan- 
kalbas aukavo sios ypatos: di mėnesius, 1917 
S. Pranaitis $1.00; M. K. 
Žvingila, P. Kirtiklis, 
Žvingila, J. O. Žvingila, 
Saldys, A. Krasnickas — po 
•50c.; O. Žvingilienė. M. Sa- 
liokienė, A. Mickevičia ir J. 
Saliokas — po 25c.; smulkių 
96 c. Viso $6.46. Persiun
timo lėšas išėmus, pasiusta 
$6.36.

Rusijos revoliucijos parėmi
mui pasiųsta $7.40.

Bmg-
71.93 

7.00 
82.04 

4.00
23.96
60.25

5.00
51.45

6.00

52.66 
33.00

103.20 
mė-

9.46.86 i
Viso su balansu 14,217.18

Išlaidos:
p. A. Bulotai už pada

rytas išlaidas Ą. Bulo
tos ir Žemaitės’važinė
jant su prakalbom, ke

lionės lėšos ir pragyve-

'nesi Įplaukė

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLER. 
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, 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškovičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis,

517 Migįrffcan Avo.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti,• 

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

1516 — 14th Avo.
Iždininką* S. Buzinskis, 

721 Lincoln avo.
Kubo* globėjai:
St Vazenas 1529 —lOtb’ 8tr.
P Kutra, P O, Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall it. 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1018 
Main St., 2 vai. po pietą.

0«.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
lietuvtjka

L1ETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racino, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Streot

Raštininkas A. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų ickret. S Gelumbauskas, 
920 Jackson Str. 

Iždininką* J. J. Juozapavičia 
1915 Jay Eye See

Ižde Globėjai: A. Pukterii, 
444 Park View, 

M. Kavaliauskam
LBD. laiko savo susirinkimui kai 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnuio. 
Wintor Hall, 412 6th St. Racino, Wil

Wis.

Ave.

Ave.

Sutaisau receptus su didžiausi* 
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- 
•ą.

K.. ŠIDLAUSKAS,
\ptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013

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

Viršininkų Antrašai.
PIrminnkaa P Kardokas, 122 Cenrt at.
Pirmininko pagelbininkaa S. L atkas, 

211 Firit Str.
Nutarimą raštininkas B. Merkia, 

256 Bond Atr.
Turtų raštininkas J. Jankaaika* 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
Ižde globėjai: E. Makutienae,

149 Clark Place, 
” B. Morkiukia

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Neeeatf ak 

Viii Elizabeth, N. J.j K

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

OLA v

r. u. dua 
x'agemiamatM u. xwkkam,

atnaujins

Nusipirk geru? ir tvirtus čeverykus

“NAUJOJI

Pinigus siuskite šitokiu adresu:

Platinkite Laisve”

ir 
žiais

“NAUJOJI
to, 64

I Si

trokštate

■iyskite

Mass.

t.

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 DobraškU,

1215 South both Court, 
inansų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th ava, 
Haeierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court
globėjai:
O Elterman, 1533 8. 50th Ct.
Z Gulbinienė, 1531 3. 49th Ct.
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

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

Cicero, Iii
Susirinkimai atsibuna kas paskatl 

■J nedėldienį kiekviena mėnesi# J 
Neffe svetainėj, 1500 Be. 49th avė 
Uleere III f vai. p# pietą.

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 “Kardų” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

i, gaus knygų už 50 c. 
iš neskaitančių dar prisius už

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
g 
c
U

bfl

o3

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

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.• ženkleliais (markėm)

g*
on

0Q
(fl

Vincas J. Daunora
APTIEKORIUS -------------------------

TA! FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip UŽ 2Sc. 
bun jums prisiųsta.

Č - 22 9 Bed for d Avr 
U KAMPAS NORTH 4™.’ GALVĖS

LIETUVIŠKA APTIEKA
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo ko.-ulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairiu ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINAMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paudorio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
galima šiųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion Avė.

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn. N. N,

ris :
Ivcis >
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovų” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dų” $1.00, tas gaus knygų už 35^ c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naujųjų 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 
‘Kardų” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsų”, 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 pažįstamai Knygas duosiu 
tik “Laisves” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

■ON

Tėmyk, nes krautuvu 
perkrauščiau nuo 100 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.APLA.

BOS

Centro pirminink. J. M. Maskeliunaa,
2025 Colwell Bt., 

Pirmininko pagelb.
1421 Fayette st. 

Centro sekretorius J. 
2135 Sarah Str. S S, 
lentro iždininką* K.

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontroles awiua.>.
M Urlakis, 2126 Forbes t>u

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

Pittsburgh, Pa.
F Pikšris. 1331 Penu Avė.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McJ^eee Rocks, Pa. 

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

kp Fran. Pikszriua 1331 Penne avė.
Pittsburgh, Pa.

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str,
Pittsburgh, Pa. 

kp A Paliucis. 2123 Wrights at. SS.
, Pittsburgh, Pa.

kp, A Budzinauskas,
P O. Box 312, Creighton, Pa.

kp. John Shopis, 713 McKean avė.
Donora, Pa.

kp. P Alnis, P O Box 434, 
Courtney, Pa.

kp. J Kindaris, Ambridge, Pa.
kp’. V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

DR-JOS CENTRO VALDY- 
1R KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:

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

VarašiB,

žiūrėtoja* A Staravičia, Box 1189 
M«iro»* Vark, 111. 

Fin. rašt. W. Strumiila,
1314 t>o outh Av*. Cicero, III. 

Iždininkas F. Lapinskų
P. O. Box JL1UU, Metros* 

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

Melrose
Maršalka; A. Plėštis, P.

Park, 111.
Box 67b

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN. N. ¥
Park, 111.
O. Box 

675 Melrose Park, 111.

savaiuę kick v leno menesio h rank ana 
James svetainėj, 23-eia Ava. ir Laka 
gatve, apiu 1 vai. po pietų.

>AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYT1ŠK 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š*ibaigt.

Apie tos knygos naudingumų pa
klausk tų, kurie jau jų 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 MYLI DAINAS?

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

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

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

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

' KAINA ,50c.

i<

$401.80
A. Bulotai įvairios iš- 

laidos važinėjant su pra- 
kalbom . 33.20

A. Bulotai dėl perda
vimo “Grūdo Draugijai” 
ja” Petrograde, . Rus
sia 1,000.00

Pasiųsta į Petrogradą 
“Grūdo 

rub- 
ku r- 
5,000.00 

ir 
Vil-

per A. Buloto 
Draugijai” 17,241 
lių ir 39 kapeikos, 
sas $29.00

Pasiųsta Agron
Teisių Draugijai į
nių per Švedijos amba
sadą 5,000.00

K. Šidlauskui, L. š. F.
Viso labo Tždin. kelionės lėšos į 

Washington, D. C. 58.45

A. Krasnickas.

St. Louis, Mo. — Laike L.
S. S. 44 kuopos prakalbi] 15 
d. balandžio surinkta $4.00; 
Šv. Kazimiero draugystės 
susirinkime 6 d. gegužės su
rinkta $3.50.
$7.50.

Seattle, Wash. — Drg. V. , J<- U F- ph- 
Kapsuko prakalbose aukavo [keliones lesos į Washing-

— ton, d. C. 9o.00
J. Neviackui, L. š. F.

susinėsimų rašt. raštinės 
išlaidos 18.50

T. L. Dunduliui, L. š.
F. Fin. Rašt. už techniš
ką darba už kovo mėne
sį, 1917 m. 10.00

Viso per Baland. mė
nesį išmokėta $1,1616.95

Gegužės 1,1917 m. lie-

šios ypatos: V. Čepaitis, F. 
Čepaitis, K. Kraučiūnas, V. 
Grikietis, J. Mičiulis, J. 
Krik, J. Vildžiūnas ir An
tanina — po $1.00; F. Lo- 
vanas, O. Galančienė, J.Ber- 
notavičienė, D. šližienė ir V. 
Radzevičia — po 50c.; D. 
Krizienė, P. Rulelonis, B. 
Sikas, D. Brilaičia, J. E. 
Adams, P. Grinius, A. Ga- - .
lančaitė, R. Krik, J. Buka-I^a pas L. Š. F. Izdimn 
žeckas, A. Balvaicaite, Z. 
Atkočaitienė, B. Ulskis ir A. 
Apulskis — po 25c. Viso 
$15.70. Persiuntimas 15c.
Lieka $15.55.

M. Baltrušaitis

2

kp, J w. 
p

10

n
12
13

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. Ysoda 

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

1227 E. Pine SL
Protokolų paštininkas A. Ramauckai, 

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

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine St. 

Maršalka L. Andriuškevičius

IR DLKTknv
ILL.

LIETUVOS SUNŲ
DRAUGI STĖ, WAUKEGAN, 
Ihrmmmka* A. F. Sabecki*,

802 — 8st St,
Vice pirmmmkas K. Dtmša, 

612 z— bth Str.
Užfašų rast. B. Masiliunaa 

922 —lUlh Str.
Finansų rast. J. Wateis,

1320 Lincoln st., Waukegan, 
Kasteriu* M. Kairaitis,

166—lUth Str. North Chicago, 
Kasos Glob. M Rekts,

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

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

1420 So. Victoria st, Waukegan, 
Pagelbininkas' J. Wardauskaa,

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
plotų Liuoiybe* svetainėj, 801—8th 
bt., A Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

111.

III.

III.

III.
m.

XTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė,
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskaa,
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Baniai!*,
1449 East 24it 8tr,

Kasiems M Lavinskai,
8120 Cory ave.,

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

“ V Kvedaravičius, s
1543 Oregon avo. ,

Dainą ropoticijoi atiibuna klok

515 W. Pine Str. Schwab svetaines, 6131 St. Clair ava

IETUVIŲ PASELPINĖS DR-STĖS į.lt<m JTe- !S)yfO1.
“LAISVĖ”, EASTON, PA. krieną PansdCUe vakarą, naa 7i88 v.

Viriiniaką adresai. kare.
Karelui Pranas Tibhm,

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vai— 
re/^ Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
dain St., Mahanoy City, Pa.

Prezidentas St Melson 
<84 Ferry at Kasten,

802 E Market St. vjena ažrėda, nue 7:30 vakr.
515 W. Pine Str. r - - - - - ----- - -

Sm Hjk^o*m8nU«'i»P78»f,,5£’ MtaMlntai'iuSld^l Ytalb™ “k'2
tdeli kiekvieno menesio 7 vai. vaka- , ,, _ .trečią pėtnyčią kiekviena Meaeeie 

nue 7:80 vai. vakar, ant Schwab evo- 
tainėa. 6181 8t.y Clair avė. Knygyną* 
randasi Nearei krautuvėje, 8047

r

ką K. Šidlauską 2,600.23 
Išviso įplaukia į L. Š.

F. iki Gegužės 1, 1917
m . 36,381.70

L. Š. F. Fin. Sekret
T. L. Dundulis.

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 

literatūros žurnalą, papuoštą gra- 
paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

GADYNĖ” yra storas, didelio^, 
puslapiu žurnalas, spausdinamas 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

GADYNĖ" turi skyrius is \ isu svar-

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, _ bet kokį 
įie gauna už tai atlyginimų 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 už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimui ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St, į
So. Boston,

Garsinkis ‘Laisvėj
■•t'1 ■ '

j '„.fe

biausių mokslo šakų; gvildena visuomenės 
klausinius ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
tams \t>s tik $1.50; pusei metų 80c; užsie
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa
vienis numeris 15c.

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri- 
siuskite 15c.

‘‘NAUJOJI
229 N. 6th Street,

GADYNE”
Philadelphia, Pa
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VIETINES ŽINIOS.
Extra L. S. S. IV rajono 

draugams.

New Yorko miestas nupirkę važiuoti iki Try St.; paskui 
(eiti po kairei iki parko.bulvių.

New Yorko miestas nu
pirko 6 milionus svarų bul
vių, kurias greitu laiku at-

'■ Kaip žinote, IV rajono 35 vęžš į čia ir pradės parda-

Reigimo Komisija.
SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS ViSŲ REIKALŲ.

DAR NIEKAS NEGALI PAVADINT MANE APGAVIKU.
A

230 Grand st. arba 479 Grand

Įsteigta nuo 1902 tm.

N. Y.!

st.

$1.00 ANT
savaites

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime. Lengviausios išly- 
jos. Taipgi parduodame pijanus.

Atsiminkit numerį: 611 Grand St., 
tarpe Lbrimer ir Leonard St.,

I Brooklyn, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškot
JOclto, kad mes nurodome kaip lengvai Išmokti anglų kalbą, aritmetiką Sf- 

kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokėte, 
Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas t

Mmvim Koresooidencinve MokvkU 13271 RobevSt

toll-
Jersey New

Mas-

RESTAURANTU 
J. Bulot, Savininkas,

805—3rd Avė.. kampas 28th
SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 South

ir atločiau

N. Y

* tiftftMM

>5.00 
>5.00 
SI .50 
$5.00

su daugeliu puikių paveikslų, 
kalaujant kataliogo ar atsako, 
prisiųst už 2 centu štampą.

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

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

. i.v j.r*

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuva

Kontr aktorius

DYKAI! DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem, ku
rie duoda taisyti ir naujus įdetL_
Visas darbas visiškai beKKAUSMO
Ne kiekvienas dentistas moka apsieiti su dantimis 
sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas specialistą. 
Dr. Chas. Teschberg yra gerai žipomas kaipo spe
cialistas ir įvairiuose atsitikimuose siunčiama pas jį. 
Ateik ir duok išagzeminuot. Informacijos dykai. Mano 
t ūkai yra 22 karato čyslo aukso su dubcltava apačia, 
gvarantuotas. Kainos prieinamos. I 
kainas vartojamas pagal reikalą.
Ofiso valandos: nuo 9 A.M./iki 9*P.M.

Nedėliomis >nuo 9 A.
DR. CHAS TESCHBERG,"!
500 Grand St.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai.

Temylite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI!!, 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 - Š1FK0RTES ant visų li

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

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

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

kius dokumentus - raštus 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.

Pranešimas.
Did. N. L. D., S. Viešų Rei- 

vinėH Miestas farmeriams kalų Komiteto susirinkimas vineti. Miestas tai menams .yykg nedglioj( 2 d. birželio, 
• 10 vai. ryte. Todėl visi na
riai malonėkite atsilankyti, 
nes turime daug svarbių rei
kalu.

Sek r. J. Steponaitis.

konferencija nutarė, kad v
reikalui esant, būtų sušau-: užmokėjo po pusantro cen-| 
kiami IV rajono draugų ex-,to tfž svarą ir žmonėms . 
tra susivažiavimai. Sušauk- pardavinės ta pačia kaina,1 
ti tokius susivažiavimus pa-' Padedant pervežimo ir ki- 
vesta A. Jurevičiui. Tad 
šiuęmi pranešu, kad extra 
susivažiavimas įvyks Nedė- 
lioj, 3 d. birželio (June) So
kol Hall svetainėj, 190

tas išlaidas, surištas su nu
pirkimu tų bulvių.

Labai gerai miestas pasi
elgė, kad nupirko, tik to 
skaitliaus neužteks New 

Grand St., Brooklyn, N. Y., «Vnrko gyventojams ir 
ant pirmu lubu. Pradžia 10 p‘1! dienai, apart to, d 
vai ryte/ * ppgaus nei svara ntisi-

Visi draugai malonėkite 
pribūti, nes dabartinis lai
kas begalo svarbus ir mums, 
socialistams, būtinai reika
linga pasitarti apie kai ku
riuos gyvenimo iššauktus 
klausimus.

Visi būtinai turėkite na-^si vokiečiai], kurie tik netu-

Naujiena! Naujiena!
Pirmutinė Lietuviška Au

deklų Krautuvė, kurioje už
laikome visokių vilnonių au- 
dėklu dėl siūtų ir overkautų. 

t Materijas užlaikome nau- 
jjausios mados. Labai prici-

Vokicčius siųs ant farmų.
Eina gandas, kad New 

Yorko valdžia nori ' 
čius siusti ant farmų dirb- 

I ti. Pagal tą sumanymą, vi-

vie-

narnos kainos.
P. Pelkauskas ir

F. Markevičius, 
vokie- 168 Union Ave., Brooklyn,

rio knygelę.
A. Jurevičia.

Draugijėlės koncertas.
Subatoj, 26 d. gegužės, 

Tautiškam Name, buvo Vai
kų Draugijėlės koncertas. 
Žmonių susirinko vidutiniš
kai. Koncertas žingeidus 
tuoini, kad visą programą 
išpildė išimtinai vaikai ir 
mergaitės. Programas bu-' 
vo begalo ilgas, susidėjo net' 
iš 21 punkto. Buvo dainų, ' 
duetų, solo, smuikininkų,pi
anistų, deklamatorių ir 1.1. 
Reikia pažymėti, kad dekla
macijų, kurias, veik kiek
vienas vaikutis gali atlikti, 
buvo labai mažai. Progra
mas tapo išpildytas gerai, 
kaipo nuo vaikų, geriau veik 
nei negalima reikalauti.Vai- 
kų Draugijėlės choras, po 

■ vadovyste L. Eremino, gana 
puikiai sudainavo keliatą 
dainelių. Tarpe kitų akto
rių geriausia i 
duetas, kuri išpildė mažos 
mergaitės E. Retekevičiūtė 
ir E. Bonkevičiūtė, prita-: 
riant pianu Z. Retekevičiū-1 
tei; jos sudainavo dvi dai-' 
neli: “Per girią girelę” iT ' 
“Migk vaikeli”. Joms be
dainuojant tūlos moteris net 
apsiverkė? Gilų Įspūdi ant 
publikos padarė ir E. Valic- 
kiūte, mažytė mergaitė, ka
da išėjo ant steičiaus ir 
pradėjo solo dainuoti “Pa
skutinė Vasaros Rožė” ir 
Jūrininko Mergelė”; nepra-

rėš teisingo užsiėmimo, bus 
areštuojami ir siunčiami ant 
farmų. Tokį plena būk val
džiai padavę tūli žymus 
New Yorko miesto piliečiai'.

“Daugiau gerkite, mažiau i 
kalbėkite“.

PAJIESKOJIMAI

karūnos ir til-
________ ____ Visas darbas

Mokestis ant nedėlių. Gazas ir-ko-

Įčtnvčioms nuo 9 A M iki 6 P M
M. iki 1 P. M."*
>. D. S. Liet. Dentistas

kampas Union Avenue, Brooklyn, IN. Y.
Telephone Stagg 3698.

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

M A SPETH, L. 1

Jonas MATHUSlPranešimas

pranešti,kad

Pirmas Vasarinis Pasilinksminimas
PIKNIKAS

MANHATTAN 
H^T

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

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės 
naujausios mados, periausio išdirbi- 
ino ir kaina kuopipiausia. Męs gva- 
rantuojame už penimą, todėl kad 
mūsų fabrike išdirbamos. Apart to 
męs užlaikome ekspertus pardavė
jus, kurie pritaiko kuogeriausiai.

f Geriausias, ’ Didžiausias ir šva- i 
iriausias saliunas visam South! 
T Bostone.
f Įvairus gėrimai ir užkandžiai. 
JĮ Patarnavimas prielankus. Alsi
ai lankykite ir persi ikrinkite.
1 JONAS MATHU8
Jį (Lietuvis Savininkas) 
? 242—£44 W.

J So. Ronton, Mau.
r (Dešimts žingsnių nuo Lietu- 
s vių Labdarystės Draugijos Na- 
f m o.

I

Pajieškau Antano ir Jono Lauciaus 
abudu Kauno gub, Vilkaviškio pavie- 

Svedasų parapijos, Aulelių kai- 
Meldžiu atsišaukti.

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

(42—44)

to, 
mo.

129

Šiuomi turiu už garbę
A. KLIMAS atpirko galeriją nuo F. 
Klastovo, kuri randasi po numeriu: 
152 PERRY AVE., MASPETH, L. L

Su gerais linkėjimais visiems
A. KLIMAS.

New Yorke daugely galiū
nu, i kuriuos susirenka' 
tamsiausi žmonės, yra iška
bintos toblyčios su užrašais:

I “Daugiau gerkite, bet ma- 9370 
į žiau kalbėkite afūe karę”, i 
)Bet tos toblyčios nieko ne
gelbsti: kaip tik žmoneliai 
daugiau jgeria, tuojaus pra
deda ginčytis apie karę ir J' 
susipeša, o paskui atsiduria;1 
policijos nuovade.

Pajieškau draugo Aleksandro Pas- 
lavičiaus, girdėjau, kad seniau gy- 

Niagara b'alls, N. Y. Ka>s ži- 
malonėKite pranešti.

J. Pocius 
Margaret St., Philadelphia,

veno 
note,

Pa.

Pajieškau brolio 
kos ir pusbrolio 
čiaus. Girdėjau, jog 
riką. Turiu svarbų reikalą, 

atsišaukti arba

Kazimiero Velič-
Simono Tamkevi- 

atvyko į Ame- 
Malonėsf 
as žino

pranešti.
j Franacs Velička
408 S. Paca St., Baltimore, Md.

gub.-rti v* « -r> 11 • • Pajieškau Jono Šakėno, KaunoI laciai Brooklyno ir apie- Vilkmergės pavieto. Vizanų parapijo.. 
linkės lietuvia'ms žinomos kaimo. atsišaukti

draugės K. Petrikienė. ir P. 1 35 Thames St.," 
Stakauskiūtė šiomis dieno- | 
mis atidarė ' krautuvę po 

iN214 Grand St., Brooklyn,
- N. Y. Jos siuva pagal nau-
" jausia mada moterų ir vai- pasizymeio kų drabužius<

Brooklyn, N. Y. 
(43—44) *

Pajieškau Veronikos Laurižonienos 
(Lapinskaitės), Vilniaus gufo., Trakų

Linkėtina joms kogeriau- 
3 šio pasisekimo ir geistina, 

į kad vietos ir apielinkių ke
ltuvės moteris paremtų, už- 
sisakydamos pas jas reika
lingus drabužius.

Iš Aido choro veikimo.
Aido choras yra užsibrie- 

žęs gana platų veikimą ant 
ateinančio rudens. 28 d. 
liepos rengia puikų pikniką 
su dainomis; ant 2 d. rugsė
jo rengia milžinišką koncer- 

stai sudainavo/tik truputį tą paminėjimui penkių metų 
balsas buvo persilpnas ir to- choro_ gyvavimo. Vėliaus 
liaus sėdintieji negalėjo gir
dėti.

B’

Buvo nemažai pianistų ir

Vėliaus 
nutarė surengti koncertą iš-

■ leidimui L. Eremino dainų 
Dabar jau choras 
mokintis naujas

knygos.

neblogai skambinančių, bet (įaįneĮes (įėl t0 koncerto.
gaila, kad geresnio piano 
ant’ steičiaus nebuvo. r 
pianas, kuris randasi Tau-j 
tiško Namo svetainėj, 
užsilikęs

Todėl mes kviečiame visus
Tebuvusius choro narius vėl <h 

j prisidėti prie jo ir sykiu vi- 
dar siems darbuotis. Taipgi 

nuo visuotinojo kviečiame ir tuos, kurie dari 
tvano ir jhu skudurų pirkę- nesate prie choro prisidėję, 
jai nenori jį imti, tuo tarpu i^t norite lavintis dainose, 
vaikai priversti buvo juomi , . . ?l° ^peticijos ūna. 
skambinti. Todėl kiekvie-: ^0Įt0įu svetainei, 190 Grand 
nas gali suprasti, koks zten 
buvo skambinimas.
x Abelnai, reikia pasidžiau
gti, kad vieni vaikai gali iš
pildyti programą ir neblo
gai.

Dar turiu priminti, kad 
programas daugiausia susi
dėjo iš klesiškų gabalėlių, o 
ne iš Džian Bambos spyčių 
ir kitokių pliauškalų, kaip 
kad tankiai tūlos draugys
tės surengia.

Draugijėlei 
dolerių pelno.

liks keliatas

Reporteris.’

Komitetas.

Pirmas išvažiavimas.

pavieto, Čiobiškiu parapijos, Jekno- 
nių kaimo. 3 mėnesiai atgal išva
žiavo su kitu.vyru. Tamsiais plaukais, 
su akiniais, 5 pėdų augščio. Turi 
8 mėnesių mergaitę Emiliją. Kas 
praneš, Kur ji gyvena, tas gaus $10.

J. Laurižonis
99' Wright St., Gardner, Mass.

Įdėt cut.

| 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- 
patiškai kreipkitės.

New York City 
(40—48)

Panudi.oda peras pijanas labai pi- 
piai. Pardavimo priežastis turiu iš
važiuoti kitur. Atsišaukit į “Lais

ves” ofisą.

3 d. birželio, Casino and 
Park, bus pirmas išvažiavi
mas Liet. Mot. ProgresyvioI 
Susivienyjimo 1 kuopos.Pra-1 
džia 11 vai. ryte. Parke kal
bės K. Petrikienė ir kiti. P. 
Stakauskiūtė sulos monolo
gą; taipgi bus dainų ir de
klamacijų. Todėl kviečia
me visus vietos ir apielinkių 
lietuvius atsilankyti.

Važiuojant į parką, reikia 
paimti karą North Beach, ir

(Parsiduoda pigiai ir greitu laiku 
bArZDASKUTYKLA (Barber Shop) 
2 krėslai ir 1 bolinis stalas. Lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj, prie 
liefoiAMŠkos svetaines ir tik viena lie
tuviška barbornė šiame mieste. Par
davimo priežastis—važiuoju j Rusi
ja-
207

važiuoju į 
Atsišaukit greit.

J. A. SASNAUSKAS 
Clinton St., Binghamton, N. Y.

Naujas išradimas
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jū>sų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasių
skite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai.

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKAS & CO.
42, Sta. E., Cleveland, Ohio.

(44—49).
Box

Rengia Jersey City Jaunuomenes 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 lietuvaitė supras šio choro pa- I 
laikymo svarbą ir atsilankys ant šio 
pasilinksminimo Męs tikriname, jog 

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

(41—4.14)

visi

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
Brooklyn© ir apielinkes lietuviai 

jeigu jims 
džius, laikrodėlius ; 
aukso ir sidabro daiktu 
atnešti į “Laisvės 
priimama 
stengsiuos 
riausia ir 
“Laisvės” 
kada bus galim, 
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
siimu ir esu specialistas laikrodinin- 
1c cl S

V. RADZEVIČIA (ROSS) 
42 Broadway, New Y

Tel. Broad 1459.

[JOSEPH LIPMAN, M. U.
Specialistas moterų ligų

E. 501h St., New York, N. Y. 
OFISO VALANDOS:

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. po

311

iki
piet ir nuo'7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame įr pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męs 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th St., 
Antras Ofisas: 1915—7th Avė., 

arti 117th St.., New York City

Manhattan 
Hat Stores

st. Brooklyn, A. Y<

reikalinga taisyt laikro- i 
arba šiaip kokius j 

: tai meldžiu !
’ e są. Ten bus 

ir perduot' ,na man, o aš 
atlikt f ,'0 darbą koge- ( 
greičiu ia. Aš būsiu 

ofise k s ketvergo vakarą, 
darbą paimt arba ;

Ištraukiu IA Vz Lz Al tarpe II ir 12
Dantis 17 1 ’VAX’ vai. kasdieną,

kad tuoni parodyt, jot- ištraukiu 

bE SKAUSMO!
Minkšti rūbiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir g varant uoti.
Pilnas setas dantų.. 
22 kt. anka. kepuraite 
Pripildymas auksu.. 
Tiltelio uždėjimas...
Pripildymas platina . $1.50 
Pripildymas sidabtu l>e ,rydyi 

.. cementu .,

už dnnti 
ir aiiR&čiau 
no.......... 5"c.

..........50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. G. COLE, Dentistas.
292 Bedford Al, Brooklyn, N. Y.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

/Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
ruas, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kilų nerviškų ligų;

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...

Naujausi Columbia 
Rekordai

hAAUEKHJ#

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš^ 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var- 
tojamosA. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUU PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO, KOSULIO. NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT. 
Kreipkitės prie manęs, o aš už
tikrinu, jog būsite užganėdin-

F. KUDIRKA.
Lietuvio Aptieka ir Savininkas 
64 GRAND STREET,

Brooklyn, N. Y.

KLUMPAKOJIS

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir Billing

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
all) 

iams, 
Jley.

CAFE. Pa
keleivingus 

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

TEISINGIAUSIA UtEIGJL
253 WYTHE AVE kamp. No. let St.

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

E

E

E

Štai naujausios dainelėi
3188. Ant kalno karklai siubav*.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
Tris berneliai.
Vakarinė daina.

Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.

Giedu dainelę.
Gegužinės daina.

Linksmo kraujo (Polka)
Rožės šaka, be žiedų (Polka’

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

Reikalaukit augščiau paminėtų r» 
kodų pas

J. GIRDFS
170 Grand St., Brooklyn, 
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Greennola*

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai

Tel. Greenpoint

SENIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

61 S. 2nd Street,
BROOKLYN, N. Y.

3190

3191

3192

3193

PR IVATIŠK A MOK YK LA.

Szokių
Mrs. Eisemann’s

1106 DeKalb Ave., Corn. Broadway, 
Brooklyn, N Y.

Mokinama Waltz, Two Step, One 
Step, FoxAoat 8 privatiškos lekci
jos $3.00, visas kursas $5.00. Viena 
lekeiia privatiškai 50 c. Atidaryta 
kasdien vakarais ir Nedaliomis

(43—45).

Peniuoju namus is lauko, taipgi i 
iš vidaus, popierauju, pleisteni' ru ir 1 
cimantuoju. Už savo darbų gvaran- j 
uoju. Išlygos prieinamos. Reikal* ’

kreipkitės ypatiškai ar laišku.
46 Power St. arba į gyvenimo vietą; ! 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y

K J. VASILIAUSKAS

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

Inkvizicija, parašyta Gusev’o $1.00.
Apdaryta $1.25.

Pasaulių Ratas. Čia’ aprašoma 
naujos patirtos paslaptįs planetų,sau
lės, kometų, žvaigždžių ir t t. 25c.

Mielaširdingi Žvėrys. čia telpa 
puikios istorijos apie atsižymėjusius 
mielaširdingumu žvėris. Kaina 20c.

Tos visos knygos geros popierus ir
Rei-

reikia

Mara.

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

MACYS & MARCJN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford 
Brooklyn, N. Y.




